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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la

sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si s’han produït

substitucions.

Tenim el secretari del qual hi ha una substitució, el Sr.

Salvador Aguilera és substituït pel Sr. Baltasar Picornell.

Hi ha qualque substitució més?

(Remor de veus)

Qualcú té menys de 38 anys?

(Rialles)

Jo en tenc un grapat més. Massa bé.

Bé, amb caràcter previ, la lletrada de la comissió em

comunica que hi ha hagut una errada amb les peticions de

compareixença i es proposa la modificació de l’ordre del dia,

en el sentit d’entendre-hi inclosa la solAlicitud de

compareixença RGE núm. 4213/2015, de la consellera de

Participació, Transparència i Cultura, presentada pel Govern de

les Illes Balears, per tal d’informar sobre les directrius generals

de l’acció de govern que desenvoluparà a les seves àrees de

responsabilitat, d’acord amb el programa polític del Govern.

Podem entendre aprovada per assentiment aquesta

modificació o l’hem de sotmetre a votació?

L’aprovam per assentiment.

Compareixença de la consellera de Participació,

Transparència i Cultura, RGE núm. 4213/2015, solAlicitada

pel Govern de les Illes Balears, per tal d’informar sobre les

directrius generals de l’acció de govern que desenvoluparà

a les seves àrees de responsabilitat, d’acord amb el

programa polític del Govern, i RGE núm. 4294/2015,

solAlicitada per una cinquena part dels diputats de la

comissió, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal

d’informar sobre les línies programàtiques de la seva

conselleria pel que fa a cultura.

Així, l’ordre del dia d’avui consisteix en la compareixença

RGE núm. 4213/2015, abans esmentada, i en la compareixença

RGE núm. 4294/2015, de la consellera de Participació,

Transparència i Cultura, solAlicitada per una cinquena part dels

diputats de la comissió, adscrits al Grup Parlamentari Popular,

per tal d’informar sobre les línies programàtiques de la seva

conselleria pel que fa a cultura.

Hi assisteix la Sra. Esperança Camps Barber, consellera de

Participació, Transparència i Cultura, acompanyada del Sr.

Jaume Gomila, director general de Cultura; de la Sra. Marta

Fuxà, directora general de Política Lingüística; del Sr. Carles

Gonyalons, director general d’Esports i Joventut; del Sr. Joan

Ferrà, director de l’IB Jove; del Sr. Josep Cerdà, director de

l’Institut d’Estudis Baleàrics; de la Sra. Itziar Lecea,

responsable de Comunicació, i de la Sra. Àngels Àlvarez, cap

de gabinet.

Farem el debat conjunt de les dues compareixences. Té la

paraula la Sra. Consellera, per tal de fer l’exposició oral, sense

limitació de temps. Per tant, Sra. Consellera, té la paraula.

Demanaria abans si..., seré una mica escrupolós amb el

temps, perquè hi ha gent que ha d’agafar vols i m’han demanat

si sobre les vuit i quart, vuit i mitja, com a màxim, podríem

acabar, per tant, si no els sembla malament ...

Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Comparesc a

petició pròpia, per primera vegada, davant la Comissió

d’Educació, Cultura i Esports del Parlament de les Illes

Balears, com a consellera de Participació, Transparència i

Cultura. No negaré que aquests dos conceptes, participació i

transparència, són una obsessió per a aquesta consellera, però

si alguna cosa té com a raó de ser, si per alguna cosa vam

acceptar aquest càrrec el qual tanta responsabilitat representa

per a mi, és la cultura, les cultures, aquest concepte que de tant

ambiciós com és pot arribar a no ser res. Des de la conselleria

treballam perquè sigui, perquè sigui signe i símptoma del

benestar dels ciutadans i de les ciutadanes de les Illes Balears;

perquè sigui un indicador claríssim de la nostra qualitat de vida,

qualitat democràtica, qualitat, en definitiva, humana d’aquest

ésser colAlectiu que és la comunitat autònoma de les Illes

Balears.

Tenim a la conselleria l’interès de treure la cultura dels llocs

residuals on tantes vegades ha estat reclosa i fins i tot relegada.

En el discurs polític la cultura no ha de ser quelcom

prescindible, un additiu per quedar bé, per donar lluentor a

determinades intervencions o participacions; la volem treure

dels marges i situar-la en un lloc central de la vida dels

ciutadans. La cultura és, senyores i senyors diputats, ha de ser

l’eix fonamental de la política d’una societat avançada, la de

ser l’element seminal dels objectius que tenim com a poble, ha

de ser un element que cohesioni, un element vertebrador,

almenys així ho entén aquesta consellera que avui compareix

davant vostès i així ho entenen totes les persones que treballam

al departament.

Tot açò, em diran, són paraules, i és cert, vivim temps

d’estretors, de tant d’usar-la l’expressió “herència rebuda”

comença a deixar de tenir el seu significat genuí de pes, de

càrrega i d’impossibilitat, i ha passat a convertir-se en una

mena d’excusa de mal pagador. El Govern espanyol tracta

injustament, com vostès saben molt bé, el nostre territori, i ens

maltracta com a ciutadans, el que rebem de l’Estat està molt per

davall de la nostra contribució, l’Estat ens mal finança i al

mateix temps ens obliga a fer uns esforços de contenció del

dèficit difícilment justificables, i el que és pitjor, difícilment

assumibles per aquells conciutadans nostres que ho passen més

malament.

Tot i així, la feina d’aquest govern és treballar perquè la

ciutadania sigui responsable i es comprometi amb el seu propi

futur, i això només es pot aconseguir amb ciutadans crítics,

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504213
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201504294
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formats i informats. Nosaltres només els podem donar les eines,

però tenim l’obligació de no escatimar-ne cap d’aquestes eines.

I tornam al principi, perquè aquest dret de ciutadania és

molt difícil d’assolir quan un percentatge molt elevat, massa

elevat d’aquests ciutadans, han de lluitar diàriament per la seva

supervivència, i molts d’aquests, els que viuen en precari, no

sempre ho aconsegueixen. Ho sabem i en som conscients, però

també som conscients que les societats més cultes, més

cohesionades, més crítiques, són capaces de trobar millors

sortides a aquesta precarietat, parlam de la cultura com a

element vertebrador i de cohesió social i som conscients que en

parlam des d’una illa gran i que som observats pels ciutadans

de les illes anomenades menors, per tant aquest element de

cohesió ha de ser també una eina de coneixement, que trenqui

la insularitat i que teixeixi ponts, que escurci les distàncies

entre les societats que conformen el nostre arxipèlag.

Podria semblar, senyores i senyors diputats, que parlam de

la cultura, de les cultures com a béns eteris i sumptuaris; hi ha

veus que diuen que és fins i tot obscè parlar de gastar doblers

en afavorir la producció, la difusió de productes culturals. Hi

ha la tendència a pensar justament això, que en una època de

crisi econòmica és inadmissible gastar doblers en cultura.

Arribats a aquest punt, des de la conselleria ens trobam en

condicions de reivindicar la importància econòmica dels fets

culturals a les Illes Balears. En diferents àmbits la cultura ja

genera ocupació i moviment econòmica, però aspiram que en

generi molt més, això només s’aconseguirà donant més

rellevància a aquests fets culturals. Hem de treballar perquè

augmenti el públic assistent a les diferents propostes que

s’ofereixen a les Illes i hem d’aconseguir exportar els nostres

productes culturals, els productes que duen la marca “Fet a

Balears”, que els productes han d’arribar a altres terres de parla

catalana, a altres terres de l’Estat espanyol i també a la resta del

món. D’això és del que els economistes en solen anomenar

nínxols de mercat i nosaltres tenim l’obligació de cercar-los.

Hem dit des del primer moment que continuarem

subvencionant la cultura, és clar que sí, però hem dit també que

hem de mirar de justificar cada cèntim i cada euro que utilitzem

en aquestes subvencions i, en aquest sentit, hem afegit que

treballarem perquè aquests doblers tenguin retorn i, sobretot,

perquè els artistes, les companyies, els creadors subvencionats

siguin capaços de continuar la seva carrera sense tenir el suport

permanent d’aquests auxilis. Si aconseguim aquest retorn

podrem ajudar a nous projectes, suportar noves mirades i fer

créixer així el circuït cultural de les nostres Illes, fer-lo fort i

amb capacitat exportadora.

És un desig d’aquesta consellera que al final del mandat que

ens han donat els ciutadans, els habitants de les Illes Balears,

de totes les illes, es coneguin més entre sí, que un eivissenc

sàpiga que a Menorca hi ha més festes i més tradicions que

Sant Joan; que un menorquí conegui les festes que se celebren

a Mallorca; però també que un formenterer llegeixi les

novelAles de Pau Faner, s’emocioni amb els poemes d’Hilari de

Cara o pugui gaudir d’un concert de l’Orquestra Simfònica de

les Illes Balears Ciutat de Palma al mateix temps que un

menorquí coneix l’obra de Manel Marí o de Marià

Villangómez.

Arribat aquest punt de l’exposició, i abans de concretar

quines seran les polítiques culturals que posam en marxa des

del principi d’aquesta legislatura, aprofitaré la primera

compareixença per presentar l’equip que treballa en els

diferents departaments de la conselleria.

Com vostès saben, el director general de Cultura és el Sr.

Jaume Gomila Saura, llicenciat en filologia catalana per la

Universitat de Barcelona, és funcionari del cos de professors

d’ensenyament secundari de les Illes Balears, membre de la

secció filològica de l’Institut Menorquí d’Estudis. Ha estat

director de la Biblioteca de Maó i és autor de diversos estudis

sobre l’obra de Joan Ramis. També ha estat professor de

l’escola d’adults i té experiència en gestió cultural,

especialment en arts escèniques i musicals.

La directora general de Política Lingüística és la Sra. Marta

Fuxà Vidal, és llicenciada en filologia catalana per la

Universitat de les Illes Balears; és funcionària de carrera del

cos de professors de l’ensenyament secundari. Ha treballat en

diversos mitjans de comunicació, tant escrits com audiovisuals,

i també ha fet tasques d’assessorament en el Centre

d’Autoaprenentatge del Català Francesc de Borja Moll de

Ciutadella.

El director general d’Esports i Joventut és el Sr. Carles

Gonyalons Sureda, és llicenciat en educació física per la

Universitat de Lleida i té un màster en Immigració i

Cooperació, Desenvolupament a la Unió Europea, per la

Universitat del País Basc. És funcionari del cos de professors

d’ensenyament secundari de les Illes Balears i membre del

Consell de cooperació i desenvolupament de les Illes Balears.

I, tot i que serà objecte d’una altra comissió parlamentària,

també els vull informar que el director general de Participació

i Transparència és el Sr. Miquel Gallardo Esleas, que és

llicenciat en ciències polítiques de l’administració per la

Universitat Pompeu Fabra i postgrau en comunicació i

estratègia política per l’Institut de Ciències Polítiques i Socials

de Barcelona. També és llicenciat en ciències del treball a la

Universitat Pompeu Fabra; ha treballat d’analista de rutes i

preus a Air Europa i anteriorment havia fet d’analista a

diferents consultories de Mallorca i Barcelona.

I com saben també vostès, a la conselleria hi ha dos

assessors: el Sr. Sebastià Sabater està adscrit al gabinet de

Premsa, és llicenciat en periodisme per la Universitat Cardenal

Herrera CEU; ha treballat a diversos mitjans audiovisuals a les

Illes Balears, però també fora. Igualment, ha encapçalat

projectes propis a empreses audiovisuals.

I la segona assessora de la conselleria està adscrita a la

Direcció General de Participació i Transparència, que ja saben

que és d’una altra comissió, però també els diré que aquesta

persona és la Sra. Natàlia Pérez, llicenciada en ciències

polítiques i de l’administració per la Pompeu Fabra; té un

màster en gestió pública per la Universitat Autònoma de

Barcelona i un postgrau sobre el sistema tributari per la

Universitat Oberta de Catalunya. I entre juny del 2010 i octubre

del 2014 va treballar a la Direcció de Prevenció de l’Oficina

Antifrau de Catalunya.
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Ara ja ens coneixen a tots, senyores i senyors diputats, i ara

ja començarem a exposar els objectius que volem aconseguir en

els diferents àmbits de les direccions generals.

Com els deia en començar, la cultura és l’eina que tenim les

societats més avançades per conèixer-nos i la llengua és la

manera com tenim les persones de relacionar-nos entre

nosaltres, la nostra llengua, la que ens identifica a nosaltres

com a poble, la que ens distingeix d’unes societats però ens

relaciona amb unes altres, és la catalana, la llengua i la cultura

catalanes que ens són pròpies des de fa set segles. Una llengua

que té unes característiques i determinades i concretes a les

Illes Balears i que també té trets diferenciats a cada illa o fins

i tot a cada poble.

Som al Parlament, el lloc on les paraules que aquí es

pronuncien s’escriuen i se signen i tenen el valor de transformar

la vida de les persones. Per açò abordaré les polítiques que

aquesta legislatura posarem en pràctica per defensar i protegir

la nostra llengua. La llengua és el component d’identitat

envoltant del qual hem de construir el nostre ecosistema

cultural i comunicatiu els ciutadans de les Illes Balears, podem

llegir al preàmbul i a l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia i ho

podrem llegir també a la Llei de normalització lingüística la

qual modificarem, per retornar-li els articles referits als

coneixements de català que han de tenir els treballadors de

l’administració i que van ser suprimits a la legislatura passada.

En aquest sentit també es treballa amb la Conselleria d’Hisenda

i Administracions Públiques, perquè el requisit també aparegui

a la Llei de la funció pública, segons acord de Govern pres el

mes de juliol passat.

Pel que fa en sí, a la Llei de normalització lingüística, som

conscients que necessita una revisió en profunditat, i deixant de

banda aquesta reforma puntual que els acab de dir, ens

plantejam, més a llarg termini i amb molta calma, una reforma

i actualització de la llei. Probablement, no cal explicar-los a

alguns de vostès les accions que s’han fet des del Govern pel

que fa a política lingüística de normalització lingüística durant

els darrers quatre anys, i no cal perquè alguns de vostès

representen la formació política que donava suport al Govern,

que lamentablement va sembrar de sal el territori del

coneixement de la llengua catalana. Tant és així que aquest

departament, la Direcció General de Política Lingüística no

existia a la legislatura passada. I és que cada vegada que

l’administració que ens ha precedit ha posat les mans sobre la

llengua ha estat per embrutar-la, per emprar-la com a arma

llancívola, per menystenir-la i per, en definitiva, convertir-la en

element per dividir la societat enlloc de com a element que ens

cohesioni.

D’això i de les paraules que han encapçalat aquesta

intervenció, poden inferir que la política lingüística, les

polítiques de normalització lingüística tindran un paper

fonamental en aquesta legislatura per retornar la dignitat a la

llengua catalana, a les maneres que tenim els nascuts a les Illes

Balears de parlar català, de parlar la llengua de Ramon Llull, de

Mossèn Alcover, de Francesc de Borja Moll, de Llorenç

Villalonga, de Manel Marí, de Baltasar Porcel.

Per començar, treballam ja en un pla de xoc per recuperar

el prestigi de la llengua, cal reguanyar la presència de la llengua

al carrer, s’ha de reforçar l’autoestima dels catalanoparlants a

les Illes Balears. S’han d’evitar situacions de discriminació, de

rebuig, d’odi o fins i tot d’autoodi. Per fer-ho possible, entre

d’altres accions, hem convocat el Consell Social de la Llengua

Catalana, un organisme de consulta que ha existit històricament

i que durant els darrers quatre anys mai no va ser convocat i

que ara, com els dic, recuperarem. És a través de les reflexions

dels membres d’aquest consell social que revisarem el pla de

normalització lingüística i posarem en marxa les accions que es

considerin més necessàries, imprescindibles o més efectives.

També volem posar en funcionament un servei

d’assessorament que vagi més enllà de resoldre dubtes

estrictament lingüístics, perquè encara fa falta difondre i

defensar els nostres drets. Quan parlam de dignificar la llengua

ho diem amb totes les lletres i volem que tengui un abast

transversal, és a dir, un espai com aquest, el Parlament, ha de

ser, per exemple, un bon espill per als ciutadans que ens miren

i ens escolten. És clar que un altre gran mirall per a la

ciutadania són els mitjans públics de comunicació i per tant la

primera mesura que hem pres ha estat retornar a la Universitat

de les Illes Balears l’autoritat sobre la llengua la qual es parla

tant a la ràdio com a la televisió pública de les Illes Balears. I

és clar, el pilar fonamental per reguanyar la normalitat del

català és la recuperació del seu paper com a vehicle

d’aprenentatge, és per açò que la Conselleria de Cultura i en

concret la Direcció General de Política Lingüística i la

Conselleria d’Educació aniran de la mà en aquesta qüestió.

Saben, senyores i senyors diputats, que venim d’uns anys

molt difícils, molt tensos i molt poc fructífers, açò ho hem de

revertir; la llengua, com he dit fa uns minuts, no ha de ser una

arma llancívola ni un element de confrontació que arribi al si de

les famílies, ans el contrari la llengua ha de ser aquest element

que ha d’unir l’escola com a lloc de formació, de joc o de

creativitat amb els nuclis familiars; la llengua és un pont, no un

entrebanc, i per aconseguir-ho, cregui’m, hi treballam. Els

ciutadans de les Illes Balears que tenim la llengua catalana com

a llengua materna han de tenir els mateixos drets a tots els

àmbits de la vida quotidiana, des dels més oficials, ja he parlat

pel que fa referència la funció pública, fins als més habituals,

com són anar a comprar, anar de copes o utilitzar un transport

públic, la llengua ha de ser al carrer.

Hem de recuperar la implicació i el suport, mitjançant

ajudes directes, convenis de colAlaboració, etcètera, dels

diferents sectors i agents econòmics, perquè, per exemple, el

turista que arriba a aquesta terra sàpiga que aquí tenim una

llengua i una cultura pròpia; perquè quan anem a un restaurant

trobem també la carta en català; en definitiva, perquè no ens

sentim estrangers a casa nostra i perquè, a més, aprofitar els

nostres trets diferencials, la nostra identitat, pot esdevenir

també un reclam turístic i econòmic.

Des del Govern volem facilitar l’accés a la nostra llengua

dels nouvinguts, d’aquelles persones que han elegit les nostres

illes per viure els anys de la seva jubilació, però sobretot

d’aquelles persones que s’han vist obligades a venir aquí des

d’altres territoris de l’Estat o de l’estranger. Les Illes Balears

són un espai de convivència, però també un territori on moltes

persones troben l’oportunitat laboral que els permet començar

de nou. És per açò que els volem ajudar a una absoluta
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integració i oferir-los cursos per aprendre la nostra llengua,

però també els nostres costums, la nostra manera de veure el

món; aquests cursos, els quals oferirem a partir de l’any que ve,

seran una mena de pista d’aterratge per a persones i famílies

nouvingudes.

Un altre objectiu de la Direcció General de Política

Lingüística és fomentar la presència de la llengua catalana en

totes les activitats de l’oci o del lleure. A les Illes Balears, i

malgrat el temps tan difícil que travessem, els nostres creadors

no deixen de treballar, no deixen d’innovar, no deixen de

sorprendre’ns amb la qualitat de les seves obres, parl, senyores

i senyors, de pintors, narradors, poetes, dramaturgs, dibuixants

de còmic, músics, cantants, ilAlustradors, escultors,

videoartistes, tot tipus de treballadors de la cultura dedicats a

les diferents disciplines que s’esforcen perquè els ciutadans

siguem més rics d’esperit, més crítics, però també més feliços.

Al mateix temps, a les Illes tenim institucions culturals i

organismes que per si mateixos ja funcionen o han de funcionar

com a motor dinamitzador de l’entorn, em referesc, és clar, als

museus, als arxius o biblioteques que concebem com a centres

irradiants d’activitats cultural, però també lúdica i divulgativa,

i em referesc, per exemple, a l’Orquestra Simfònica de les Illes

Balears Ciutat de Palma, que ha de ser una de les targes de

visita del nostre país, que ha de fer honor al seu nom i ha de

treballar per sentir-se estimada pels amants de la música a les

illes menors, on, com saben, és molt complicat organitzar una

temporada de concerts amb l’orquestra com a eix principal.

Ja els he explicat en començar que consideram que la

cultura és un motor econòmic, però també un espai de benestar.

Per això, i a pesar d’alguns problemes molt greus que hem

hagut de resoldre tant bon punt vam arribar a la conselleria, no

volem deixar de mirar cap al futur. Al llarg d’aquesta

legislatura hem d’aconseguir molta més presència dels

productes culturals en el món, per això treballarem en la

direcció d’una marca autonòmica de cultura com a valor afegit.

Es tracta, com hem dit abans, d’assolir la cohesió del país a

través de simetries i moviments d’importació i exportació de

productes, i això va lligat al tan mencionat turisme cultural, que

ha de potenciar la desestacionalització, però també ha de

reforçar l’oferta de l’estació.

Així mateix, tindrem en compte els fets singulars quan a una

illa menor no hi hagi un sector per aplicar l’excepció cultural.

En una època de contenció pressupostària com la que vivim

haurem de recercar inversions i fonts de finançament diverses,

en pro de la promoció d’equipaments, de continents i

continguts patrimonials. 

Des de la Direcció General de Cultura estem disposats a

ajudar a inspirar actuacions conceptuals i impulsar projectes

que pertanyen a l’àmbit municipal però necessiten una mirada

panoràmica o sistematitzada per dur-los endavant. A la vegada

pensam que hem de posar en valor altres centres, com per

exemple els tres teatres històrics que tenim, el Principal de

Maó, el Principal de Palma i el teatre Pereira d’Eivissa; es

tracta de teatres en règim de gestió i titularitat diferents i

diversos, però tots tres tenen un caràcter especial que no podem

deixar perdre. Si aconseguim una transferència de

programacions entre tots tres dotarem les Illes Balears d’una

qualitat escènica excepcional. Altrament es pot fer amb els tres

nuclis de població històrics: la ciutat vella de Palma, Ciutadella

vella i Dalt Vila d’Eivissa. A través de la singularitat

d’aquestes tres ciutats es pot escriure un relat històric i social

de les Illes Balears i Pitiüses i es pot establir un diàleg fins ara

inexistent o improbable. 

Pel que fa al sector editorial, sabem que a les Illes Balears

hi ha iniciatives pràcticament heroiques d’editors que aposten

per publicar llibres en paper. Des de la conselleria volem

dignificar el paper dels editors, hem de donar una empenta al

sector, i la millor manera de fer-ho, a banda dels ajuts

tradicionals, és aconseguir nous lectors. Sabem que la

competència dels ginys informàtics és molt dura a l’hora de fer

arribar els llibres als lectors, però també sabem que moltes

vegades un lector en edat escolar deixa de ser-ho quan surt

d’aquest entorn. Per això posarem en marxa de manera gradual

un pla de foment de la lectura que anirà més enllà d’aquests

primers estadis.

Pararem esment a la celebració d’anys commemoratius,

com ara l’Any Llull, que començarà a Palma el mes de

novembre i que s’allargarà i s’escamparà arreu del món amb la

celebració de tot un seguit d’actes per deixar constància del set-

cents aniversari de la mort del mallorquí més universal. El

Govern se sumarà als actes ja previstos, i ha començat a

reprendre el contacte amb les diverses institucions que els han

organitzat. Volem tallar d’arrel certs malentesos que es van

donar entre l’anterior administració i algunes d’aquestes

institucions, perquè pensam que celebrar de manera ecumènica

l’aniversari del traspàs del Beat IlAluminat també és una manera

de posar les Illes Balears al mapa mundial de la cultura.

A banda d’aquests grans projectes a mitjà o a curt termini,

hem d’estar pendents del dia a dia dels artistes que creen, que

realitzen les seves obres a les Illes Balears. Hem de treballar,

com hem dit, perquè siguin coneguts i reconeguts fora del seu

propi àmbit insular, és a dir, han de poder traslladar la seva

obra a totes les Illes, han de poder fer-ho a tots els territoris de

l’àmbit lingüístic i han de poder viatjar a l’estranger, i amb ells

viatjarà el nom de les Illes Balears, amb el que això comporta

de promoció i coneixement del nostre territori a l’exterior. Per

fomentar tota aquesta mobilitat tenim diferents eines i les

emprarem totes. 

Tenim l’Institut d’Estudis Baleàrics, que com hem dit des

del principi de legislatura redimensionarem i redefinirem. Com

saben vostès és funció dels consell insulars promoure i ajudar

la creació, i és funció del Govern de les Illes Balears

colAlaborar en la difusió i la promoció dels productes creats pels

nostres treballadors de la cultura. L’IEB és l’entitat que ha de

continuar ajudant a la promoció interior, entenent com a

interior tant la circulació entre illes com la presència a altres

territoris de l’àmbit lingüístic català; és a dir, i insistesc,

continuaran les línies d’ajuts per promoure els productes

culturals locals entre illes i a la resta de l’àmbit lingüístic; per

promocionar l’activitat editorial, escènica, musical, artística o

audiovisual; hi haurà també ajuts per participar a mostres i

fires. 
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Ens obsessiona, ja ho he dit al principi, que circuli el

coneixement, crear circuits d’intercanvis entre poetes, músics,

pintors, companyies de teatre, entre les Illes. És molt important

que tots els ciutadans tinguem una idea clara del que es fa a tot

el territori i no només a la nostra illa de procedència o

residència. És això a què ens referim quan parlam de

cohesionar la nostra societat. A través de l’IEB s’afavoriran la

coproduccions i la recepció mútua de les produccions culturals

per tal de crear un vertader espai audiovisual comú. També

establirem programes específics de formació en gestió cultural

adaptats a les necessitats de les nostres empreses culturals per

tal d’ajudar-los a trobar el seu lloc en els mercats en els quals

competeixen. És per açò que hem obert una línia de

colAlaboració amb l’Institut Català de les empreses culturals i

amb la Institució de les Lletres Catalanes. 

Al mateix temps també és interessant que aquells creadors

que sobresurten per damunt dels altres tenguin l’oportunitat

d’obrir-se al món. Açò és pràcticament impossible amb mitjans

propis. Per açò des del Govern hem reprès el contacte amb

l’Institut Ramon Llull; dic reprès perquè el Govern de les Illes

Balears va ser un dels impulsors, juntament amb el Govern de

Catalunya, l’any 2002, amb la finalitat de projectar i difondre

a l’exterior la llengua i la cultura catalanes en totes les seves

expressions. Cada vegada que el Partit Popular ha arribat al

Govern de les Illes ha desistit d’aquesta oportunitat; ho va fer

l’any 2004 i ho va fer l’any 2012. Per açò ara ens reincorporam

a l’Institut Ramon Llull d’una manera progressiva, prenent part

d’algunes decisions, compartint-les i establint convenis per a

accions puntuals, com ara presència a fires o trobades

sectorials. Des de la conselleria pensam que no tenim cap motiu

per rebutjar cap oportunitat de sortida o difusió a l’exterior de

la bona feina que fan, a pesar de les dificultats, els treballadors

de la cultura a les Illes Balears.

Senyores i senyors diputats, em referiré ara a la

probablement més complexa direcció general que hi ha a la

nostra conselleria; es tracta de la Direcció General d’Esports i

Joventut, que afecta i implica un sector amplíssim de la

població de les Illes. Som conscients que en aquesta direcció

general tractam amb material molt sensible, tractam amb

persones en procés de formació, tractam amb joves que lluiten

per aconseguir objectius a vegades inimaginables per a les

persones que no viuen de prop els seus anhels, les seves

inquietuds, la seva lluita diària per arribar més lluny, més alt,

per ser més forts. 

Tractam amb atletes i esportistes d’elit que es posen un nou

repte cada dia, però també tractam amb esportistes de base,

amb gent de totes les edats que troben en l’activitat física un

complement a la seva feina, a la seva formació, una manera de

comunicar-se amb l’entorn, una manera de relacionar-se. Per

açò, des de la Direcció General d’Esports ens hem posat com

a objectiu aquesta legislatura promoure l’activitat física i

esportiva com a eina per millorar la salut de la ciutadania, sense

oblidar mai l’educació en valors. Pensam que l’esport és una

eina fonamental per fomentar la integració, la igualtat i la

convivència entre les persones. 

És una de les obsessions d’aquesta conselleria, de tot

l’equip, lluitar contra la violència a l’esport, tant a les pistes

com a les grades; per açò desenvoluparem un reglament que

estableixi les funcions i el funcionament de la Comissió contra

la violència a l’esport de les Illes Balears que està prevista a la

Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport de les Illes Balears,

i paralAlelament a açò i en coordinació amb els consells insulars

implementarem programes per treballar l’educació en valors en

l’esport escolar. Crearem una àrea d’esports i integració dins la

Fundació per l’Esport Balear, on es desenvoluparan programes

per fomentar la igualtat, la integració i la lluita contra l’exclusió

social. 

Esport i educació són, al nostre parer, un tàndem

indestriable; per açò és molt important que els esportistes d’alt

nivell tenguin la possibilitat de continuar la seva formació

acadèmica en les millors condicions possibles, i en graus tan

avançats com creguin necessari. En aquests moments les

instalAlacions de l’institut d’ensenyament secundari del Centre

de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears són precàries i

insuficients; per açò hem decidit elaborar un informe tècnic

sobre l’estat d’aquests equipaments. Ja com a primera mesura

hem iniciat els tràmits amb l’Ajuntament de Palma per

aconseguir que el poliesportiu Prínceps d’Espanya tengui

llicència d’activitats, i per açò hem inclòs als pressupostos de

l’any que ve una partida de 800.000 euros per començar a

construir un nou centre educatiu que millori les condicions dels

alumnes esportistes d’alt nivell de les Illes Balears. Està previst

que aquestes obres finalitzin l’any 2018, i el seu cost total serà

de 4.265.559 euros. Al mateix temps es realitzaren inversions

noves i de reposició a les instalAlacions del poliesportiu. I

encara sobre la qüestió dels esportistes d’alt nivell, tenim

previst revisar i millorar els criteris per accedir als programes

de tecnificació esportiva. Estam treballant també en un codi

ètic, que serà d’obligat compliment per a tota la comunitat

esportiva: tècnics, pares i, és clar, els mateixos esportistes.

També redactarem i tramitarem l’ordre que haurà de regular i

clarificar els criteris per accedir a la condició d’esportista d’elit

a les Illes Balears.

D’altra banda tenim clar que hem de fomentar la

participació esportiva dels clubs i els esportistes federats, i per

aquest motiu es mantindran les diferents línies d’ajuts a

esportistes i clubs esportius de les Illes. Tal vegada un dels

majors reptes que tenim és iniciar un procés per aconseguir la

regulació professional del sector esportiu a les Illes Balears.

Aprovarem l’avantprojecte del decret d’esportistes destacats de

les Illes Balears.

Com ja he dit hi ha moltes persones i molts colAlectius

involucrats en l’àmbit esportiu. Per açò tenim entre les nostres

prioritats millorar la coordinació institucional amb els consells

insulars per obtenir més eficàcia. Al mateix temps mantindrem

i millorarem les infraestructures esportives del Govern de les

Illes Balears. 

Des de la Direcció General d’Esports reactivarem

l’Assemblea Balear de l’Esport per millorar-ne el seu

funcionament per tal que sigui un autèntic organisme de

participació i d’assessorament de la societat esportiva balear.

Complirem el Decret 9/2008, de 18 de gener, i la convocarem

de manera periòdica com a mínim dues vegades l’any. Des de

la creació d’aquesta assemblea les poques vegades que s’ha

convocat ha estat amb un caràcter merament informatiu. Des de

la Direcció General d’Esports volem anar més enllà per
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aconseguir que sigui un organisme àgil i viu, i per aquest motiu

fomentarem la participació de tots els seus membres i crearem

comissions de treball que desenvoluparan els acords de

l’assemblea i en faran un seguiment.

Com els deia, senyors i senyores diputats, tenim molt de

camí per recórrer, tant en el camp de l’esport d’alt nivell com

de l’esport base, aquell que ens ha de servir d’eina per, una

vegada més, eliminar les barreres socials. Eliminar barreres

socials però també mentals: integrar i fer participar; així

treballarem a la conselleria els temes de joventut. Durant 27

anys els joves de les Illes Balears van tenir un òrgan de

participació; primer va ser el Consell Assessor de Joventut,

creat el 1985, i anys més tard es va anar modificant fins que el

20 d’octubre de 1994 s’aprovava el reglament del Consell de

la Joventut de les Illes Balears. Com en tantes altres coses, les

tisores de l’anterior administració també van arribar a aquest

organisme a través un decret de 31 d’agost, decret llei de 31

d’agost de 2012, que eliminava el Consell de la Joventut. Ara

ens toca també, en aquest sentit, refer un organisme

participatiu. Per començar ja hem iniciat el procés de

recuperació del Consell de la Joventut de les Illes Balears. El

28 d’agost ho vam dur a Consell de Govern; l’esborrany de

decret està llest per ser publicat al BOIB en els pròxims dies i

perquè comenci la fase més engrescadora de totes, que és la de

la discussió del text per donar-li la forma més aproximada que

necessiten els 180.000 joves de les nostres illes. Debatre aquest

decret ja és un dels objectius que ens hem proposat, que no és

un altre que promoure la participació juvenil des de totes les

seves formes d’expressió. 

A banda del Consell, en matèria de joventut estem treballant

per promoure aquestes vies de participació, i permetin-me un

incís, perquè a pesar que els temes de participació i

transparència són matèria d’una altra comissió, com els he dit

abans, a la conselleria aquests conceptes els aplicam a totes les

polítiques de manera transversal, i també hi ha una

colAlaboració molt estreta entre el director general de

Participació i Transparència i el director de l’Institut Balear de

la Joventut. Els deia, per açò, que estem treballant altres vies

per promoure la participació i per fer que les polítiques de

joventut recuperin el protagonisme que els pertoca i que mai no

havien d’haver perdut. Som conscients, i ja n’he parlat al

principi d’aquesta intervenció, de les dificultats que travessa de

manera transversal la nostra societat. El dels joves és un dels

segments de població més sacsats per la crisi, per la precarietat

laboral, per la falta de sortides professionals, per l’atur. Per

poder decidir les polítiques que els han d’ajudar hem de fer un

treball coordinat entre departaments i institucions, hem de

poder donar respostes a aquestes mancances, especialment des

d’aquells colAlectius que es troben en una situació de més

vulnerabilitat. L’Observatori de la Joventut és una eina eficaç

per interpretar la realitat existent i projectar les nostres accions.

Des de l’Institut Balear de la Joventut volem millorar la

gestió i l’estat de les instalAlacions juvenils. El Carnet Jove ha

de ser una eina amb una vessant social, també adreçada els

joves amb menys oportunitats; en aquest sentit se cercarà

enfocar els patrocinis i les colAlaboracions cap a iniciatives que

provenguin del món associatiu, en especial aquelles dirigides

a colAlectius en risc d’exclusió social. Volem potenciar els

programes que els ajudin a créixer intelAlectualment, com ara

els camps de treball en la propera campanya d’estiu i els cursos

d’idiomes a l’estranger. 

I ja acab l’exposició de les matèries que afecten la nostra

conselleria com la començava, parlant de cultura i d’art, de la

mirada innovadora, trencadora i futur que projecten els artistes

més joves. Per açò volem potenciar un programa que ja existeix

des de fa anys, Art Jove, que també ha patit una sèrie de

modificacions destinades bàsicament a retallar l’eloqüència i la

llibertat d’expressió d’aquells que ens han de mostrar cap on

camina el món; perquè tenen tantes coses a dir hem de refer ja

la relació amb els joves, i per açò hem iniciat els contactes per

tornar a colAlaborar.

Senyores i senyors diputats, ara sí que ja acab. A manera de

resum de tot el que els he relatat aquí els vull dir que tant

aquesta consellera com tot l’equip, bona part del qual és avui

aquí, estam disposats a treballar per millorar la vida dels

ciutadans de les Illes Balears, que d’açò es tracta en realitat.

Tots el que som aquí avui, els que ens dedicam d’una manera

o una altra a la política, treballam per millorar la vida dels

nostres conciutadans. Sabem que tendrem moltes dificultats de

tot tipus. De fet les primeres que ens hem trobat, que encara

patim, han estat les organitzatives. Els convid, ja que som aquí,

que ens visitin a les instalAlacions del Palma Arena on alguns de

nosaltres treballam, perquè vegin on és la nostra conselleria i

els rebrem amb els braços oberts, però aquestes dificultats les

solucionam amb inventiva i capacitat de treball perquè creiem

en la cultura com element transformador de la societat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Bé, ara procediria la suspensió de

la sessió per un màxim de 45 minuts, i jo demanaria als

portaveus si..., per quin temps màxim hem de suspendre o si

hem de suspendre i podem continuar. Podem continuar?

Aleshores demanaria a la consellera si vol contestar

individualment a cada grup o globalment. Globalment? Molt

bé.

Aleshores té la paraula el Sr. Vidal del Grup Parlamentari

Popular per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, senyores i

senyors diputats, una intervenció, consellera, de 45 minuts

enfront de 10 que ens deixa per parlar un poc.

El que ha dit és molt extens; intentaré ser breu i m’agradaria

que entengui les meves paraules com a colAlaboració amb vostè,

la primera vegada. Per a aquests polítics que fa 30 anys que hi

som, com jo, el temps que vostè parlava em feia pensar en mon

pare, i tenia molt de sentiment, perquè mon pare em deia

castillos en el aire, ilusiones de chavalillo, i vostè ens ha

redactat moltíssims, ha llegit un discurs immens de castells

enlaire. Polítics també n’hi ha de moltes maneres, però una és

aquells que llegim un discurs i aquells que el deim de cor
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perquè sabem i hem estudiat realment el que necessitam i,

sobretot, aquí on podem arribar.

D’entrada permeti’m una crítica, i sempre constructiva, en

relació amb la cultura. Ningú, ningú no estimarà mai més la

meva llengua que jo mateix, els ho dic perquè ho tenguin a

totes les interpretacions present; ningú no estimarà mai més la

meva cultura que jo mateix. En aquest sentit ningú no estimarà

mai més ni la meva dona, ni els meus padrins, ni els meus fills

que jo mateix, i els interpret part de la meva llengua i la

mateixa cultura. Tots els que pensin com jo podem aplicar el

mateix i així partirem d’un lloc sòlid per saber on hem d’anar

a parlar. I jo em deman: l’anterior govern, a cultura, hi va

dedicar una direcció general el cost de la qual era de 53.000

euros anuals. Aquest govern, només arribar, crea una

conselleria de Cultura; enhorabona, enhorabona perquè està

formada, com vostè ha dit, per una consellera, un secretari

general, un director general o directora de Transparència, un de

Cultura, un de Política Lingüística, un d’Esports, un cap de

premsa, un cap de gabinet i dos assessors. La diferència d’això

és que enfront de 53.000 euros que s’invertien per administrar

la cultura se n’invertiran més de 600.000, i jo li deman, Sra.

Consellera, sabent que les competències que té vostè, que té el

Govern balear, són les interterritorials i les de projecció

exterior cultura, no creu que es gasta molt en persones, 600.000

euros enfront de 53.000, i molt poc en projectes?, que llavors

parlarem del pressupost. Sap que les competències de cultura

pertanyen als consells i als ajuntaments? 

I jo em deman: té sobredimensionat el cost personal en

cultura i té infradimensionat el cost que posen en cultura quant

a projectes? Simplement perquè ho pensi. Però li posaré també

un altre exemple: la Direcció General de Política Lingüística

amb quin pressupost consta?, quines són les seves funcions?,

quins funcionaris té a les seves ordres? Una conselleria du una

despesa importantíssima. Amb el pressupost que té la comunitat

autònoma, podem arribar?

Hem parlat de l’Institut Ramon Llull, i hem parlat de

l’Institut..., bé, que hi pugui haver nou, i jo li deman: l’Institut

Ramon Llull o les indústries culturals no són un estalvi, són una

despesa afegida; sobre aquests preus de què parlam, sobre

aquests doblers que s’inverteixen o que es volen gastar, podrà

el Govern assumir més despesa?

M’ha agradat molt sentir-la quant a la lectura d’un discurs,

ha dit paraules guapes, se les havia pensades molt, les ha

llegides molt bé i segur que les havia assajades quatre o cinc

pics i l’havien assessorada una partida de vegades més. A mi

m’agrada parlar de cor i de coneixement de circumstàncies, no

m’agrada fer castells enlaire en política quan parl. Vostè ara és

la madona d’aquestes paraules que ha dit, al llarg dels propers

quatre anys serà l’esclava d’aquestes paraules que ha dit, i ho

sabrà.

La supervivència de la cultura, evidentment que hi ha de

ser, nosaltres estam a la seva disposició per tot el que hagi de

menester, i ens coneix, som constitucionalistes i estatutaristes,

ens agrada defensar, com li he dit, la nostra cultura, i

evidentment sempre empram la nostra llengua, tal i com manen

l’Estatut i la Constitució. I ens agrada, ens agrada compartir

això amb l’altra gent.

Si vostè fomenta la seva tasca de quatre anys amb la

despesa econòmica que ha posat avui damunt la taula, quan

acabem la legislatura no hi haurà cultura, perquè sense doblers

no hi ha cultura, i es gastaran tots els que hi pugui haver no en

el pressupost del 2016, en arribar el desembre no en quedarà.

No s’enfadi, li dic amb el cor, li dic perquè conec

l’administració i li dic perquè sé on anam.

La cultura i llengua sí, respectam la Constitució i l’Estatut

d’Autonomia, res més ric que tenir bilingüisme. Ha fet

referències a la llengua, encara que correspongui a una altra

comissió, hi som i hi serem, volem que tots els ciutadans de les

Illes Balears puguem saber aquestes dues llengües amb igualtat

i, sobretot, si en podem saber una o dues més, allà serem. Ens

diguin com i com ho volen fer i hi serem per a un pacte de

l’educació, no ens trobarà en front, ens trobarà al seu costat.

Que la Universitat faci feina i que siguem al costat de la

Universitat ens sembla correcte, però també m’agradaria que

vostè rallàs un poc, jo xerràs un poc més i parlàssim quan toca,

perquè ens agrada la identitat mallorquina, menorquina,

eivissenca, ens agradar-la sentir-la i respectar l’Estatut,

entenent que el català és la llengua pròpia de les Illes Balears,

però també ens agrada a cada poble assumir un poc, el coret

ens ho fa sentir.

Serem al seu costat quan vulgui suportar els editors de les

Illes Balears i li podrem demanar en el pròxim pressupost que

hi posi doblers, repetesc, cada una de les seves paraules,

estudiada i meditada du una despesa important, m’agradaria

saber d’on la podrà treure, perquè és complicat.

Parla de productes locals, amb ajuts, també, també. Li

anirem recordant al llarg dels quatre anys que sí, que volem que

fomenti els productes locals, amb totes les ajudes que hi pugui

posar, ens sembla bé, prioritzi.

Torn allà mateix, l’Institut de les Lletres Catalanes o

l’Institut Ramon Llull no fomenta ingressos, els catalans, Sra.

Consellera, i li ho dic en to d’amistat, maldament siguem al

Parlament, ja ens diuen aquí que si no te l’han feta te la faran,

i en Tomeu Penya ja canta una cançó, que també és una dita

antiga, que diu que com més amics més endins. Li ho dic,

perquè quan passi comptes amb tots aquests instituts veurà que

al final no hi hauran aportat el mateix que vostès, els que ara en

respiren sabran que jo dic la veritat perquè el temps posa

tothom al seu lloc.

Els joves per la llengua, sí, tot el que vulgui, li repetesc,

ningú no estima més que jo la meva cultura, ningú no estima

més que jo la meva família i que sàpiguen que la cultura i la

família estan identificades en tot el que un viu.

I quant al món de l’esport, també hi som. Defensarem els

nostres esportistes davant qualsevol, faria falta que en

defensàssim uns altres que no fossin massa nostres, fins aquí

hauríem arribat. Un codi ètic, neteja de l’esport, tot el que

vulgui, hi serem; la regulació professional, hi serem.

I amb els joves més que mai, i torn allà mateix, Consell de

Joventut del qual n’ha fet referència; esborrany de decret, tot
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això hi creiem, però hem de poder, hem de poder perquè si no

podem no arribarem.

La participació ciutadana la volem més que ningú.

Però, per resumir i tancar un poc el que ha dit, he entès que

si s’hagués llegit un discurs enfocat que per la comunicació

interterritorial de les Illes Balears hagués proposat fer un pont

entre Ciutadella i Alcúdia o entre Palma i Vila, ha de ser

possible, i jo li diria possiblement en podem parlar,

possiblement ens agradaria molt poder venir de Mallorca a

Menorca amb bicicleta, en moto, a peu o en cotxe, però

consider, simplement, pel fets que ja hem viscut, que això seria

impossible.

Li desig molta sort. Quan pugui estirem al seu costat, quan

ens hagi de menester hi som, però ara coneix un poc el nostre

punt de vista i darrera molts anys de gestió critic i criticaré

obertament quan es vulguin fer...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Vidal, per favor.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

... castells en l’aire.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Ara té la paraula la Sra. Camargo del Grup Parlamentari

Podem Illes Balears.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, moltes

gràcies per tota la informació que ha aportat avui a aquesta

comissió, la veritat és que ha estat molt abundant. Hi ha moltes

coses que s’hauran de concretar més endavant en base als

pressuposts i precisament era per això pel que volia.

Bé, en concret, el que volíem des del nostre grup

parlamentari fer palès aquí és que s’ha demostrat ara, amb les

notícies que han sortit, sobre què passava a la darrera

legislatura a l’Institut d’Estudis Baleàrics, és que sembla més

necessari que mai que es posi en marxa una auditoria. El tema

de fer auditories no és una qüestió que s’hagi d’encetar o que

s’hagi de fer a gran escala, també es pot fer a petita escala, i el

que ha passat a l’Institut d’Estudis Baleàrics crec que fa més

necessari que en altres espais l’aplicació o el desenvolupament

d’una petita auditoria, per veure què hi ha passat, perquè

sembla prou greu. Això per una banda.

I a més a més, aquesta qüestió també permetrà veure, no sé

si només s’ha de fer a l’Institut d’Estudis Baleàrics, segurament

sortiran més espais en els quals serà necessària l’aplicació i el

desenvolupament d’una auditoria, però això permetrà veure

també el que s’ha fet en qüestió de comptes en aquesta

comunitat autònoma en el passat i també encetar amb millor

peu el que s’ha de fer en el futur.

En general, teníem també una pregunta sobre com es

plantegen els nous pressuposts; és cert, com es plantegen o què

s’ha plantejat des de la conselleria, al capdavant de la qual hi

és vostè, els nous pressuposts que s’han de fer; és a dir, si s’ha

fet una estimació o si s’ha fet una proposta sobre el pressupost

que s’ha de reservar o que s’ha d’aplicar per a polítiques

culturals. Perquè és vera que és una part molt important i que

és necessària per a tot el que vostè ha explicat una bona

injecció econòmica per desenvolupar totes aquestes qüestions.

Respecte de moltes coses que s’han dit, esperam també tenir

informacions més puntuals, sobre, per exemple, m’ha cridat

l’atenció el codi ètic per a la comunitat esportiva; qüestions, bé,

n’hi hagut d’altres que m’han cridat l’atenció en el sentit que

per regular certs sectors està molt bé que es desenvolupin

aquestes qüestions, però també que es posin a l’abast de la resta

de grups que formem part d’aquest parlament, d’aquest nou

parlament, i que es tengui en compte que és important la

transparència i compartir la informació.

Després, també, no m’ha semblat sentir, i la veritat és que

l’acústica d’aquesta sala és prou dolenta i he perdut una part de

la informació, però no m’ha semblat sentir una previsió clara

sobre un pla de biblioteques per a aquesta legislatura el qual

també és prou important. Sortia fa un any una notícia sobre la

situació de Can Salas, suposem que la situació s’ha pogut

solucionar o que no és la mateixa, però necessitam també tenir

una nova política en aquest pla de canviar moltes coses, que no

funcionaven tan bé pel que fa a les polítiques de biblioteques.

Finalment, teníem altres qüestions, però..., sí, hi ha hagut

una qüestió també que ens ha arribat per part de gent afectada

del trasllat de l’ESADIB al Conservatori, a l’edifici del

Conservatori i ens han demanat com està previst fer aquest

trasllat, quan es farà i amb quines condicions. I de l’ESADIB,

no sé si algú dels presents podrà respondre això. I després, bé,

també quant a com es gestionarà la part de la tria de la

Gerència de l’ESADIB, la direcció del cos de professors, de

professores, i bé, en concret, com afectarà tot això del trasllat

d’aquesta escola a l’edifici del Conservatori.

Finalment, també, en el sentit d’importància del futur de la

cultura, també teníem aquesta pregunta la qual no m’ha semblat

tampoc sentir, potser que hagi estat per això de la mala

acústica, però m’agradaria incidir en la necessitat de fer-ho, si

hi ha qualsevol tipus de pla de reactivació cultura pel que fa als

joves; és a dir, als joves, als més joves, si s’encetarà des de la

conselleria algun pla específic adreçat a la gent jove, atès que

és molt important per garantir el futur de la cultura a les

Balears.

I res, finalment, el Sr. Diputat del Partit Popular, no sé si

pertoca aquest comentari, però m’ha cridat l’atenció el tema de

l’estima de la llengua, quan l’expresident Bauzá precisament va

imputar a l’ensenyança en català el fracàs escolar en aquestes

illes, no? I una vegada que sentia aquesta estima i recordava les

paraules de Bauzá, quan deia que la causa del fracàs escolar era

l’ensenyament en català, pensava que sentia coses que no

encaixaven.

Res més, gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Camargo. Ara té la paraula la Sra. Busquets,

pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Sí, moltes gràcies. Jo també vull donar les gràcies per tota

aquesta explicació que ens ha fet la consellera Esperança

Camps, un desglossament d’intencions, que sé que després

s’hauran de valorar i calcular els costos, etcètera, que, com tots

sabem, fer política no només és fer declaracions d’intencions

sinó també és planificar i quantificar i que amb doblers ho

podríem arreglar tot.

Jo volia fer dues preguntes: una que està desglossada també

en dues, una és sobre planificació lingüística, sobre

normalització lingüística, bé, tots sabem que tenim una Llei de

normalització lingüística, cosa que em sorprèn que el Partit

Popular no hi faci referència, parla de la Constitució i parla de

l’Estatut i no parla d’una Llei de normalització lingüística

aprovada per aquest parlament el 29 d’abril del 1986, la qual

s’han botat a la torera durant la darrera legislatura i la varen

poder aprovar governant ells, s’ha de dir, eh; i diu que el

Govern ha de promoure la llengua catalana, i em centraré en els

mitjans de comunicació, i ha de vetllar en tot el seu articulat del

títol tercer, parla que han de vetllar per la producció

audiovisual, per promoure l’ús de la llengua catalana en els

mitjans de comunicació audiovisuals, s’han d’establir relacions

amb altres comunitats per poder promoure la llengua catalana

i, per tant, voldria fer dues preguntes: una sobre quan es

promourà, sé que heu establert relacions amb la Universitat

perquè vetlli pel registre utilitzat a IB3, a la televisió

autonòmica, i voldria demanar quan començarà a usar-se aquest

registre estàndard als informatius d’IB3 i no es continuarà

mantenint aquesta aberració de mescla de registre colAloquial

i registre estàndard en els informatius.

I després també, quan començaran a emetre’s pelAlícules en

llengua catalana per tal de promoure-la? Perquè la llengua

catalana tots podem bravejar d’estimar-la, però la llengua no

només s’estima sinó que s’usa i es promou. I nosaltres els

governants, bé, vosaltres, els governants, nosaltres des del

Parlament vetllar perquè vosaltres ho promogueu, s’ha de

promoure i s’ha de planificar l’ús i s’ha de vetllar per la seva

normalització. Això per una banda.

I després, per l’altra, voldria fer incidència en això que heu

explicat del centre de tecnificació esportiva de les Illes Balears,

perquè m’ha arribat que les instalAlacions són precàries i

insuficients; sé que s’han hagut de traslladar despatxos i aules

perquè hi ha inundacions a tort i a dret; sé que l’aula de

tecnologia no acompleix normativa. M’agradaria que

explicàssiu un poquet més això i també treballar perquè la

llicència d’activitats arribi als Prínceps d’Espanya.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Sureda per PROPOSTA PER LES

ILLES.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Gràcies, consellera i a tot l’equip per

venir a informar-nos de les línies que es volen seguir des

d’aquesta conselleria.

Com he dit a l’anterior compareixença, des d’El Pi avui no

entrarem a valorar els objectius que es volen assolir des

d’aquesta conselleria, tenim temps tant en el ple com a les

diferents comissions per poder fer la nostra tasca d’oposició, de

fiscalitzar la feina i fer els suggeriments pertinents.

Estam contents que la nostra llengua torni ser part important

en aquest govern i que es faci feina per la seva normalització,

sense que això dugui a crispacions.

Ara sí que passaré a formular-li un parell de preguntes: quin

paper tendrà per a aquest govern l’Orquestra Simfònica de les

Illes Balears?

Pensam que si a la nostra cultura es fa una bona gestió,

també pot servir com a reclam per a la desestacionalització, des

d’El Pi demanàrem, en el seu dia, un festival de teatre, entre

d’altres possibilitats. Han pensat alguna iniciativa que sigui

també un reclam turístic que ens ajudi a poder allargar la nostra

temporada?

En tema de participació, parlam de cultura, ara el parla de

la manca d’estimació per la Diada de Mallorca i que el poble

participarà a triar un dia. També de com l’Ajuntament de Palma

deixarà participar els ciutadans en l’elaboració de les festes de

Sant Sebastià, han pensat res quan es parli de l’1 de març, dia

de la comunitat i gens arrelada?

Ens poden dir el cost i calendari per tornar a l’Institut

Ramon Llull?

Han pensat ajudar amb qualque tipus de subvencions per

millorar edificis i espais culturals en els diferents ajuntaments,

davant la problemàtica que tenen, que no tenen recursos

econòmics?

Tenen intenció de posar en marxa projectes innovadors que

puguin aglutinar diferents espais escènics?

Tema de beques d’arts escèniques per a joves, també ens

interessa veure què es farà en aquest sentit.

Tema d’Institut d’Estudis Baleàrics, com ja s’ha demanat,

ens agradaria saber la situació i a veure cap on aniran.

Tema d’esport, i davant unes problemàtiques que ens

trobam actualment, com gestionarà el problema dels

entrenadors, de la tecnificació esportiva, en un any olímpic,

tenint en compte que són contractats a través de les federacions

i la subvenció acaba a finals de novembre?

Dotaran la partida de subvencions per al desplaçament entre

illes, ja que aquest any s’ha acabat i l’han d’avançar els

mateixos esportistes?
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En tema de joventut, i per acabar, no sé si els pertoca a

vostès la creació de feina per a aquest sector, que és el més

afectat, amb manca d’ocupació, i és la generació que està més

preparada i s’han d’exiliar; si és així, en farà qualque cosa?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Castells, de MÉS per Menorca.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, i també moltes gràcies a la

Sra. Consellera i a tot el seu equip per haver vingut aquí a

explicar-nos aquestes línies programàtiques. La veritat és que

la seva intervenció m’ha suggerit moltes coses i per tant hauré

de ser telegràfic, perquè, si no, no tindré temps de dir-les totes.

La primera és que m’ha semblat, quant a la seva

reivindicació inicial de la cultura i l’oposició a aquesta i a les

activitats lucratives i al retorn, no?, ho entenc, perquè després

doncs vostè té rèpliques com les que hem tengut del Partit

Popular, que insisteixen tant en què la cultura és tan cara, i jo

entenc que avui en dia, doncs, evidentment, les inversions s’han

de poder justificar davant la ciutadania en termes d’un retorn

econòmic. També d’alguna manera ha dit amb la boca petita,

perquè també fa molts anys que patim una criminalització del

fet de la subvenció de la cultura, i jo en això el que li vull dir és

que crec que en això ens hem de desacomplexar absolutament.

La cultura és evident que és un negoci, i és un gran negoci, i les

grans potències culturals que dominen el món han basat el seu

domini del món en la cultura, i no han esperat un retorn a curt

termini, perquè el que està clar és que la cultura no pot tenir

mai un retorn a curt termini, s’ha de fer una aposta important

per la cultura.

Les Illes Balears tenen un potencial cultural immens i una

producció cultural en relació amb la seva població de

moltíssima qualitat, li hem de donar suport i amb això no vull

dir subvencionar-la de forma indiscriminada, sinó que crec, i

aquí sí que ho he trobat a faltar en la seva intervenció, que hem

de fer una aposta total per a l’excelAlència que s’han de

seleccionar els creadors més competitius, que ens representin

al món de la millor manera i per tant, subvenció sí, perquè la

cultura evidentment s’ha de subvencionar, però subvenció de

l’excelAlència, no subvenció indiscriminada, sinó subvenció

dels millors, perquè al final són els que ens representen i són la

nostra bandera.

És obvi que amb aquesta..., al món de la cultura la

dimensió, l’escala és fonamental, si nosaltres tenguéssim una

llengua com l’anglès i féssim la nostra producció cultural en

anglès, idò és evident que la competitivitat del nostre producte

cultural no tendria res a veure.

Per tant, és fonamental el treball conjunt amb els països de

llengua catalana i no veure-ho així, doncs, bé, ja sabem quin és

el mòbil que hi ha rere d’això. El Sr. Vidal ha fet unes

declaracions d’amor que a mi fins i tot li he de dir que m’han

emocionat i només esper que quan declara el seu amor a la seva

senyora i als seus fills, ja els planyo, perquè si realment els

tracta com vostès han tractat la llengua catalana, són

declaracions d’amor realment... que fan por. Vostè ha dit que

són constitucionalistes i estatutaristes i deu rallar per vostè

perquè al seu partit sense anar més lluny, per exemple, el Sr.

Delgado és acadèmic ni més ni manco que de l’acadèmia de la

llengua balear, que molt estaturarista, precisament, no em

sembla i si volem mirar els perfils de Facebook en què escriuen

els militants del seu partit, doncs, em sembla que aquesta

declaració de constitucionalisme i d’estatutarisme quedaria

molt en entredit.

És fonamental..., bé, tampoc no és gens estatutarista el

comentari xenòfob que ha fet que, sincerament, crec que

mereixeria una disculpa i em sembla que tampoc a la

Constitució no hi està inclòs el valor de la xenofòbia.... el

català si no te l’ha fet, te la farà, si això no és xenofòbia ja em

dirà el que és...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Ja ho sé que és una dita mallorquina, a tot arreu tenen dites,

però gràcies a Déu se suposa que la humanitat va millorant i

totes aquestes dites passen a la història.... sí...

EL SR. PRESIDENT:

Continuï amb la intervenció.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

...exacte, per això he dit allò de l’excelAlència, precisament, per

superar aquests tipus d’expressions.

Una tercera idea que em sembla molt important i que té a

veure, diguem, amb aquesta capacitat de creació cultural de les

Illes que és la seva atracció. Les Illes Balears és un territori que

a vegades no en som prou conscients, però que es caracteritza

per la seva bellesa i la seva capacitat d’atracció i aquest és un

element molt potent que nosaltres hem de saber explotar per

donar a conèixer, per exportar també la nostra comunitat

autònoma. 

Nosaltres tenim la gran sort que moltíssima de gent ens

visita i moltíssima de gent té capacitat d’accedir a les nostres

expressions culturals i moltes vegades entre el món del turisme

i el món de la cultura hi ha hagut un divorci, que hauríem de

trobar la manera de vèncer-lo i aprofitar-lo perquè a més a més

els turistes que ens visiten si tenguessin formes d’accedir a

aquestes expressions culturals d’una forma més organitzada,

d’una forma més articulada, sens dubte podria... fins i tot la

seva experiència turística seria més enriquidora.

No ha parlat aquí de l’ens públic de Radiotelevisió, és

normal perquè evidentment l’ens públic és independent, però

sí que depèn de la seva conselleria, i aquí només faria

referència que crec que sí que entra dintre de les seves

competències, no?, que és vetllar perquè l’ens sigui fidel a les

seves funcions i aquí és molt important la funció educativa i

cultural que té la televisió i amb això em refereixo sobretot al

tema de la programació infantil.
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La programació infantil..., perquè aquest reforç dels actius

culturals de les nostres illes han de tenir el suport sobretot en

una programació infantil de qualitat, és a dir, en una atenció

primerenca al neguit cultural dels ciutadans més joves que són

els infants, no? Aquí se m’acudia una possibilitat també en

relació amb els temes de dimensió i escala que és la

colAlaboració amb les altres televisions, TV3, Canal 9 si -

esperem-ho- es torna a posar en marxa fins i tot per exemple en

matèria de doblatge. Crec que seria molt interessant, és una

idea de la qual s’havia rallat molt, després ha quedat... bé, per

la impossibilitat de colAlaboració entre els diversos territoris,

però que per exemple poguessin haver-hi doblatges conjunts on

totes les modalitats del català fossin presents perquè no només

aquí, diguem, a través de la recepció dels canals catalans

coneguem les formes dialectals catalanes, sinó que també al

Principat o al País Valencià tinguin accés a escoltar i a conèixer

les formes dialectals, fins i tot se m’acut -a mode de broma ara,

Sr. Vidal- que fins i tot es podrien doblar pelAlícules de bons i

dolents en què els bons rallessin en mallorquí i els dolents en

català i així fins i tot tal vegada ens donarien suport en aquesta

mesura, és una broma.

Per últim, em preocupa lògicament com a representant de

MÉS per Menorca les barreres de la insularitat i en aquest tema

també crec que ens hem de desacomplexar molt, per exemple,

entenc perfectament que l’Orquestra Simfònica no pot viatjar

ni pot oferir el mateix nombre de concerts, però sí que es pot

pensar en un tipus de programació cultural de menor cost i que

ha de ser una constant, és a dir, crec que hem d’entendre que el

cost addicional de la desinsularitatzació per dir-ho així, és a dir,

per fer arribar a les illes menors les produccions culturals...,

probablement hauran d’anar en perjudici de la programació

d’activitats culturals a l’illa major, doncs ens hem de

desacomplexar en aquest sentit perquè si no els ciutadans de les

illes menors quedem discriminats, és a dir, els ciutadans de les

illes menors han de veure compensat d’alguna manera... sempre

ho estarem, discriminats, perquè mai no tindrem accés a... ara

per exemple quan parlàvem de l’Institut de Tecnificació

Esportiva, mai no tindrem accés de proximitat, i això és lògic

i ho entenem, tampoc no demanem impossibles, però sí que

creiem que la comunitat autònoma ha de finançar aquesta

mobilitat insular, sobretot i ara tornant al tema dels infants,

sobretot la programació, per exemple la programació de teatre

infantil és molt precària a les illes menors, quan en canvi hi ha

molta creació a Mallorca de molta qualitat i són un tipus

d’espectacles que no és tan costós de moure com una orquestra

simfònica. 

Per tant, hem d’assumir que el cost que suposa fer arribar

als ciutadans de les illes menors les produccions culturals de

l’illa major han d’anar en detriment necessàriament

pressupostari del nombre d’espectacles que es programin a

l’illa major.

Per acabar, congratular-me de la posada en marxa del

Consell de la Joventut de les Illes Balears perquè bé, aquest

neguit que tenim per a una ciutadania més participativa s’ha de

començar a treballar des de la base, des de l’inici i, per tant,

endavant a tirar endavant el Consell de la Joventut i endavant

a fer participar els joves en la definició de les polítiques que els

afecten. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula la Sra. Ballester del Grup Mixt.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Bones tardes, Sr. President. Moltes gràcies, Sra. Consellera,

per la compareixença aquí... Jo, la primera pregunta que li volia

demanar era quants de doblers ens costarà ingressar a l’Institut

Ramon Llull en total a l’any o en la legislatura. La segona

pregunta és quin pla té la consellera per promocionar l’ús de les

nostres modalitats i a través de quin organisme ho farà, les

nostres modalitats, mallorquí, menorquí i eivissenc, sí, i a

través de quin organisme ho farà i si té un pressupost per fer-

ho.

Després, també m’agradaria saber si es faran ajudes als

joves artistes balears i demanar-li que, si hi ha un grup de teatre

d’alAlots joves mallorquins, si poden optar a aquestes ajudes si

els joves artistes fan en castellà el seu teatre.

Després, una pregunta que... és perquè vostè va dir, referint-

se a IB3 que no volia programes de pesca, ni de camp ni de

cuina, que volia programes de cultura, bé, crec que les nostres

tradicions contades per la nostra gent trob que és cultura, de fet,

són uns dels programes que més es veuen i què pensava vostè

d’això, si trobava que la cuina, la pesca, les nostres tradicions

també són cultura.

Després, bé, només una... passam a esports i ha parlat vostè

de les moltes inversions que són molt necessàries a les

infraestructures esportives, li volia demanar si ha calculat el

cost d’aquestes inversions perquè se suposa que ens està

contant coses que està al programa i que es poden fer. Si ens

pot dir més o manco el cost d’aquestes infraestructures i si ho

té clar als pressuposts. Després també si podria explicar si hi ha

iniciatives per a nins discapacitats dins de l’esport.

I després també només dir-li que ha sorprès perquè quan ha

fet el seu discurs ha estat la segona vegada que he sentit la

paraula “autoodi”, no l’havia sentida mai, la primera vegada

que la vaig sentir va ser de la meva filla quan va estudiar segon

de batxillerat perquè a Sociolingüística, a Català, que és una

pregunta d’examen segurament i de Selectivitat tal vegada, els

diuen que els que viuen als Països Catalans i no parlen en

català han de sentir autoodi. La meva filla va sortir alAlucinada

perquè, primer, és una paraula molt rara que no havia sentit mai

i justament és la segona vegada que la sent i bé, només aquest

apunt.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Té la paraula la Sra. Baquero del grup municipal

PSIB... parlamentari del PSIB, perdó.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Bona tarda, senyors diputats, senyores diputades, bona

tarda, consellera, moltes gràcies per la seva intervenció... em

senten?, és que se sent fatal, eh?, què?, així millor, d’acord.
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Des del nostre grup parlamentari volem fer-li arribar tot el

suport i la disposició de fer feina en totes les àrees que dur

aquesta conselleria. S’han dit moltes coses, vostè les ha

repassat totes, jo intentaré no estendre’m i no parlaré, no

parlarem de totes les àrees que ha tractat, però sí volem insistir

en un punt d’entre tots els que ha mencionat la consellera en

aquesta primera compareixença, es tracta dels trasllat dels

nostres artistes entre el nostre territori, així com a altres

comunitats de l’Estat i fora d’aquest. M’alegra moltíssim

perquè ha insistit molt en aquest punt i per a nosaltres, per a les

illes més petites, és imprescindible.

Vivim en una comunitat especial en la qual, pel que es

refereix a la seva geografia, és molt costós anar d’una illa a una

altra i si ho és anar d’una de les illes menors a Mallorca, anar

de Menorca a Eivissa o a Formentera representa un dineral i

molt de temps, això parlant de territori.

Quant a les relacions entre nosaltres mateixos, que la

consellera també n’ha parlat, ja siguin culturals, esportives,

polítiques, etc., és complicat sentir-nos partícips d’aquesta

comunitat. Poques vegades he sentit a un menorquí dir que era

balear i podríem, crec que no m’equivoco, fer-ho extensiu als

mallorquins, als eivissencs i als formenterencs. La geografia

ens condiciona i ens limita, i la cultura podria ser l’instrument

per apropar-nos i fer-nos sentir part d’aquesta comunitat a tots.

Crec que és la seva voluntat.

Una de les demandes més importants i comuna als artistes

balears és la manca de possibilitats per viatjar fora de la seva

illa, per portar les seves produccions tant dins la mateixa

comunitat autònoma com fora, és frustrant està assajant durant

mesos una peça musical, una obra de teatre per únicament

representar-la una o dues vegades. La música o té fronteres ni

lingüístiques ni geogràfiques, però sí la tenen els que la fan. És

caríssim portar una obra pictòrica fora de l’illa en què treballes,

igual que és molt difícil que et coneguin fora d’aquí. No li

parlaré d’escriptors, novelAlistes o poetes, perquè vostè me’n

pot donar amb cullereta. 

Ara tornem..., és important que mallorquins, eivissencs i

formenterencs i menorquins és clar, ens escoltem i ens

coneixem i mostrar-nos el que feim és una bona manera, ara

tornem a participar a l’Institut Ramon Llull i des del Grup

Socialista estem encantats i espero que sigui més fàcil

d’intercanvi cultural entre les comunitats en què parlem les

dues mateixes llengües, sobretot la nostra.

Aquests darrers anys hem vist com el PP feia una política

lingüística i en definitiva cultural tristíssima, és mesquí

l’enfrontament lingüístic i ho és més que siguem els polítics els

que el fomentem.

He trobat unes declaracions de fa..., de 2012, del 7 de març

de 2012 d'Antoni Vera que deia que “la reciente salida de

Baleares del Consorcio del Institut Ramon Llull, institución

dedicada a la proyección exterior de la cultura y lengua

catalana, no tendrá consecuencias para los creadores de las

islas ya que el Consorci de l’Institut d’Estudis Baleàrics ha

tomado su relevo en estas funciones y ya tiene perfiladas sus

primeras líneas de actuación de cara al 2013". Doncs bé,

aquestes línies d’actuació en matèria d’ajuda al trasllat dels

nostres artistes va ser la següent... i sempre segons el BOIB,

com que sóc catalana, Sr. Vidal, Vidal, no?, vostè ha dit que

qui no te l’ha feta, te la farà, tal vegada es pensa... tal vegada ho

pot interpretar d’aquesta manera, ara li diré les dades de la seva

estima a la cultura: si el 2011 ja en plena crisi es destinaven

490.000 euros al trasllat, el 2012 va pujar poquíssim, 533.000

euros i ja amb l’Institut d’Estudis Balears, una de les primeres

línies d’actuació va ser que de 533.000 va baixar a 300.000; el

2013, el 2014, 165.000 i ara al 2015, si em poden corregir, si

no m’equivoco són 140.000, és a dir, una baixada d’un 74% en

ajuts a trasllats als nostres artistes. Aquestes han estat les línies

d’actuació de l’anterior govern en aquest punt.

Consellera, no li farem preguntes, crec que les respondrà

totes ara, l’ajudarem els tres diputats socialistes que som en

aquesta comissió perquè pugui dur a terme el seu propòsit i la

seva voluntat perquè la cultura i els que la fan tinguin cada cop

menys fronteres.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Consellera, una vegada acabats els torns pot

contestar.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

Gràcies a tots per demostrar tant d’interès pels temes de la

nostra conselleria, intentaré respondre més o menys a totes les

coses que m’han anat dient.

Sr. Vidal, jo també m’estim molt la meva llengua, me

l’estimo i m’estime, val?, han parlat abans de... ha parlat vostè

de varietats em sembla i també n’ha parlat la Sra. Portaveu de

Ciutadans, és a dir, vostè davant una consellera que va néixer

a Ciutadella, va estudiar a Barcelona i ha fet pràcticament tota

la seva carrera professional a València, una consellera que ha

publicat llibres a editorials catalanes, valencianes i de les Illes

Balears, d’acord?, una consellera l’eina principal de feina de la

qual és la llengua, l’idioma i que, per cert, s’escriu ella mateixa

els discursos, és a dir, no tenc un escriptor de discursos, em

sentiria molt ridícula tenint un escriptor de discursos, açò sí

tenc uns directors generals i uns assessors molt, molt ben

preparats -molt ben preparats- que m’assessoren i que

m’ajuden, però qui escriu el discurs de la consellera amb unes

paraules de les quals segons vostè seré..., bé, seré esclava

d’aquí uns anys, som jo mateixa.

Parlava dels 53.000 euros de l’anterior govern als 600.000

que suposadament gastarem nosaltres, devers 600.000 euros ve

a ser el forat que segons tots els papers i tot açò hem trobat a

l’Institut d’Estudis Baleàrics, d’acord?, n’hem parlat aquí de

l’Institut d’Estudis Baleàrics, la majoria dels seus companys

m’han demanat per l’Institut d’Estudis Baleàrics i fins i tot la

Sra. Diputada de Podem ha demanat si farem una auditoria a

l’Institut d’Estudis Baleàrics, efectivament, la farem. 

Si avui ha pogut llegir la premsa, haurà pogut veure les

dades, haurà pogut fins i tot veure fotografies d’alguns tiquets
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de caixa que...,bé, parlava abans la Sra. Diputada del PSOE de

com s’havien baixat els ajuts als creadors per anar entre illes,

enguany han estat 140.000 euros de pressupost. 

Per cert, a banda d’aquests tiquets i tot açò, tot el pressupost

que hi havia enguany a l’Institut d’Estudis Baleàrics per a

subvencions, tot el del 2015, estava esgotat a 31 de juliol de

2015. Per tant, les persones, els artistes, els creadors que

confiaven tenir dret a aquests ajuts no el podran tenir enguany,

haurem de mirar de quina manera els podem ajudar per

continuar fent transitar la seva obra per les illes, que és una de

les coses fonamentals -fonamentals- que tenim en aquesta

conselleria. Només li vull dir açò, si parlam de doblers i de

comptes i de bona gestió, valdria més que ens miréssim aquests

altres comptes.

Ha fet algunes referències a organismes que formen part

d’una altra comissió, d’Educació, eh?, per tant, no hi entraré.

Després, la Sra. Camargo, parlava vostè del tema de l’IEB,

ja li he respost, sí, farem una auditoria i probablement haurem

d’anar més enllà, és a dir, segons el que ens digui l’auditoria,

una auditoria externa, probablement haurem d’anar més enllà

perquè són doblers públics, i és una de les coses que aquesta

consellera, i supòs que molts dels que som aquí, tenim molt

clar, els doblers públics s’han de justificar un rere l’altre,

cèntim a cèntim, i no pot ser que amb doblers públics es paguin

perfums, viatges a Càceres o multes de trànsit per haver aparcat

malament el cotxe, d’acord? Per tant l’auditoria aquesta que

vostè em demana hi serà.

A veure, em parlaven del tema..., vostè, Sra. Camargo, m’ha

demanat el tema de..., com era?, de com estan plantejats els

nous pressupostos..., no?, de... Era d’açò?, sobre...

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí, sí, havia demanat si havia fet una estimació...

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

Sí, una estimació. Vegem, com vostè sap estam en una

situació prou dolenta en el conjunt de la comunitat autònoma;

per tant el pressupost de la conselleria de moment hem

mantengut el mateix que l’any passat, és a dir, no hem

augmentat ni un cèntim; per tant li puc dir exactament quin és

aquest pressupost. L’any passat la conselleria tenia un

pressupost total de..., l’any passat vull dir enguany, el 2015,

eh?, de 43.999.000; enguany, per al 2016, hem fet un

pressupost de 82.500.000, però perquè inclou els 32 milions

d’IB3, que, com sap, també recau en aquesta conselleria,

encara que no és objecte d’aquesta compareixença d’avui, però

també hi farem referència perquè molts de vostès tenen

preocupació, sobretot pel que fa al tema de la llengua i tot açò.

Per tant el pressupost el mantenim igual que l’any passat,

haurem de fer mans i mànigues i haurem de fer filigranes,

perquè efectivament tot açò, aquesta exposició que he fet, val

doblers, com ha dit vostè, per tant haurem de fer molta feina i

posar-hi molta imaginació perquè, com he dit, cada cèntim

l’haurem de justificar i l’haurem de fer de fer retre.

El tema de la regulació esportiva, vegem, els ajuts... -tenc

uns assessors que em donen tants de papers-, vegem, el codi

ètic, vostè s’interessava pel codi ètic i, efectivament, tal com he

dit a la meva exposició, era per a tota la comunitat educativa:

per a esportistes, per a tècnics i per als pares. I dels programes

de tecnificació d’esport d’alt nivell a la Fundació per a l’Esport

Balear, o sigui que açò ho tenim previst.

Tema de biblioteques. Efectivament, les biblioteques les

consideram, igual que abans he dit els museus i tot açò, les

consideram un focus fonamental de difusió de la cultura,

d’acord? A les biblioteques és on es conreen els hàbits lectors;

abans hem parlat d’un pla de foment de la lectura; evidentment,

les biblioteques són un lloc on no només es presten llibres, sinó

on també es fan feines de difusió, de clubs de lectura,

d’intercanvi d’idees, d’acord? Per tant sí que tenim en compte

el tema de les biblioteques.

Aquell trasllat pel qual vostè s’interessava, de l’ESADIB,

no és de la nostra conselleria, és de la Conselleria d’Educació,

d’acord?, és un organisme que no depèn de nosaltres.

Hem parlat, Sra. Isabel Busquets, de normalització

lingüística i de mitjans de comunicació audiovisuals,

efectivament. Com he dit fa un moment IB3 depèn de la

Conselleria de Cultura, però la consellera de Cultura no té res

a dir de la programació d’IB3, i açò també va per a vostè,

d’acord? És a dir, ens hem d’acostumar en aquesta democràcia

que els mitjans públics no han de dependre del poder polític

que mana en aquell moment, és a dir, si la consellera de Cultura

diu que, per exemple, no li agraden els programes de pesca a la

televisió -de pesca de la manera que es fan aquí, és a dir, caçant

i tot açò- no és una ordre, açò no s’ha d’interpretar com una

ordre, en una societat normal l’opinió de la consellera seria una

opinió com la de qualsevol ciutadà, perquè qui ha de prendre

les decisions de la programació que es fa a qualsevol mitjà

públic són els programadors, serà el cap d’antena, serà el

director general i serà el director de la televisió. És a dir,

aquesta consellera no decidirà mai si a IB3 es fan més o menys

programes de cuina, que evidentment els consider culturals,

evidentment, la cuina és cultura, clar que sí, però jo no decidiré

mai si en fan o no, de programes. Jo puc tenir una opinió però

com la seva o com la de qualsevol personal de carrer. Ens hem

d’acostumar a açò, hem de canviar el xip. És a dir, si fins ara

hem estat acostumats que des del poder es deia a les televisions

públiques què s’havia de programar, com s’havia de programar

i qui havia de sortir i qui no, ara no.

És a dir, IB3 és un mitjà públic, públic, al servei de tots els

ciutadans, de tots els ciutadans, i per tant les decisions les

prendran els professionals que hi haurà al capdavant. Des del

poder polític, des del Parlament, se’ls ha de donar totes les

eines necessàries, als treballadors, a aquests professionals,

perquè facin la seva feina de la manera més professional

possible, però que la consellera digui que aquest o aquell

programa li agrada, açò mai no ha de ser interpretat com una

ordre, és que no ha de ser així, ens hem d’acostumar a açò, açò

és el canvi de xip que m’agradaria que ens quedés a tots molt

clar, d’acord?

I torn a açò. Me n’he anat un poc perquè he enganxat les

dues qüestions.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 2 / 10 de setembre de 2015 19

 

A veure, el tema de la llengua, igualment, és a dir, la

consellera, ni la directora general de Política Lingüística no

tenim competència per dir al director d’IB3 vostè ha d’emprar

el llibre d’estil normatiu. El director d’IB3 sap que hi ha un

llibre d’estil i sap que hi ha una llei i sap que l’ha d’acomplir,

nosaltres l’únic que li podem recordar és que ha d’acomplir la

llei. Nosaltres vam fer aquest gest d’anar a la Universitat per

tornar reafirmar davant la ciutadania que hi ha una autoritat

lingüística, però nosaltres no li podem dir: senyor director, faci

açò; es contradiria amb el que li acab de contestar. És a dir, tant

de bo aviat tinguéssim pelAlícules doblades en català, tant de bo

els dibuixos animats, tant de bo les sèries, i esperem que quan

hi hagi una nova direcció, que esperam que sigui molt prest,

que esperem que en el Parlament s’arribi a aquest acord que

tots desitjam, se suposa que la nova direcció d’IB3 serà triada

entre persones professionals que sabran quina és la seva

obligació i quin és el seu deure i què diu la Llei d’IB3.

Per tant, jo no li puc dir: farem açò; és que no ho podem fer,

no ho podem fer, ens comprometria, açò no toca que ho faci la

consellera responsable d’IB3. I sàpiga que em sap molt de greu.

Pel que fa a l’institut, del centre de tecnificació que em

demanava vostè. A veure, el vaig visitar jo aquest centre de

tecnificació, el director general d’Esports em va pràcticament

empènyer a anar-lo a visitar, perquè ell mateix trobava que els

esportistes d’elit no havien d’estudiar de la manera com

estudien avui en dia. Els diré que es tracta d’un institut

d’ensenyament que fa segon cicle d’ESO i Batxillerat i cicles

formatius, i que, curiosament, no està adscrit a la Conselleria

d’Educació, sinó a la de Cultura en tant que és la conselleria

titular de la Direcció General d’Esports. I es tracta d’un institut

que ha de complementar la formació dels esportistes d’alt nivell

i d’alt rendiment els quals entrenen en el polisportiu Prínceps

d’Espanya, que es troben a tocar un edifici de l’altre. Fins i tot

li diré que les aules actualment ocupen el que eren abans les

cuines i el menjador del polisportiu, el van inaugurar l’any

1973 i els diré que últimament també ha tingut un augment

d’alumnes gran, vull dir, s’ha doblat pràcticament: el curs

2010-2011 hi havia 252 alumnes i el curs que ha acabat, el

2014-2015 n’hi havia 529.

Són alumnes esportistes. S’han hagut de construir aules i

despatxos aprofitant una terrassa; s’han instalAlat cinc aules

prefabricades, quan plou es neguen les aules, com vostè sap. I

bé, els joves que entrenen en aquest centre d’alt nivell, com els

he dit, són esportistes i estan sotmesos a una exigència molt

forta i a un estrès considerable, i a la vegada que entrenen i que

exploren els límits dels seus cossos i també de la seva ment,

nosaltres, com a conselleria, crec que hem de vetllar pel seu

benestar en tots els sentits i els hem de proporcionar aquestes

eines perquè puguin estudiar com Deu mana, des del punt de

vista humanístic.

Per tant, per a l’any 2016 hem pressupostat 800.000 euros

per iniciar les obres d’aquest nou aulari el qual estimam que

serà acabat l’any 2018 i, com he dit abans, el cost total és de

4.265.000 euros, d’aquest centre. Per exemple, en aquest

institut els puc dir que hi han estudiat Rafel Nadal, Melani

Costa, el ciclista menorquí Albert Torres, etcètera. Per tant, ja

que ens omplim la boca amb els nostres esportistes, els hem de

donar també un lloc on puguin estudiar.

La senyora diputada d’El Pi em demanava, bé, el tema de

la llengua del qual ja n’hem parlat un poc, i em demanava del

paper de l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears; per a

nosaltres té un paper fonamental, ho he dit a la meva exposició.

És a dir, tenir una orquestra simfònica per a les nostres Illes i,

a més, tal com deia el Sr. Castells, és molt important,

probablement tota l’orquestra no es podrà moure a totes les

Illes, però sí que es poden fer programes, implementar

programes on l’orquestra tengui un paper important a les illes

petites, justament per desacomplexar, com deia el Sr. Castells.

Per tant, sí, l’Orquestra Simfònica, de fet només arribar va ser

una de les nostres principals preocupacions, perquè tots sabem

que venim d’uns anys on fins i tot va ser en perill la

supervivència d’aquesta orquestra. Crec que només per la

professionalitat i la vocació dels músics ha tirat endavant i és

una de les preocupacions que vam trobar quan vam arribar a la

conselleria; és a dir, fer que l’orquestra torni a tenir ganes,

esperit de continuar endavant i de sobreposar-se a les possibles

dificultats que tenen les quals, com tots, n’hem tingudes moltes

i, per tant, trobam que és important.

Em demanava sobre els processos participatius de la Diada

de Mallorca i tot açò. Açò és de l’altre negociat, diguéssim, de

la Comissió de Participació i Transparència, que probablement

vostè també en forma part, la tenim crec que dia 30 d’aquest

mes, i allà, si vol, en podríem parlar d’una manera més

abastada.

Subvencions, espais culturals, tot açò sí, ho tenim en

compte. Altra vegada el tema de l’IEB, ja n’hem parlat al

principi, és un dels principals problemes que hem trobat, el

forat aquest de l’IEB, avui ho hem pogut llegir a premsa, ja ho

he comentat abans, no sé si val la pena que en tornem rallar,

perquè en realitat ara el que hem de mirar és cap al futur, és a

dir, l’IEB s’ha de reestructurar, l’IEB ha de tornar tenir la

dimensió que ha de tenir, ha de tornar aquest paper

dinamitzador, dinamitzador dels nostres artistes, músics,

etcètera, com he dit abans. Per tant, treballam en açò.

Fins ara, probablement algú ens pot acusar de certa

passivitat aquests dos mesos, és a dir, fa dos mesos que hi som

i no hem fet res, probablement, però és que ens ho havíem de

mirar molt bé. Vull dir, els papers de l’IEB els havíem de mirar

molt bé i probablement els artistes diran: és que no ens doneu

subvencions, no, és que les subvencions estan acabades,

etcètera. A partir d’ara, ara ja tenim els papers on els hem de

tenir, ja els hem posat on els havíem de posar i a partir d’ara

miram cap al futur; redimensionam l’IEB i planificam de quina

manera, a partir dels pressuposts de l’any 2016, ens podem

posar al dia i podem fer totes aquestes línies d’ajut, que és una

de les coses que veig que interessa.

El tema de les subvencions interilles és un altre dels

problemes que ens vam trobar també, és a dir, l’anterior

administració havia pressupostat, crec que 500.000 euros

menys que els anys anteriors, i per tant a 31 de juliol o a

finals..., s’havien acabat els doblers per fer viatges interilles

dels esportistes, rallam ara dels esportistes, que n’hi ha molts,

hi ha molta circulació d’alAlots que estan federats, que s’han de

moure entre illes cada cap de setmana, és un volum molt gran

perquè els equips de futbol els formen molta gent, i és una

preocupació perquè els pares..., va arribar un moment que si no



20 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 2 / 10 de setembre de 2015 

 

hi haguéssim posat remei els pares haurien hagut de bestreure

aquests doblers, perquè justament vam trobar només

pressupostat, casualment, fins a 31 de juliol.

Vam fer unes gestions, ho vam solucionar i de cara a l’any

que ve es tornarà pressupostar, tal com es pressupostava cada

any, per poder aclarir aquest tema. És a dir, si els músics i els

artistes s’han de moure, els esportistes també, açò també és una

manera de créixer per als alAlots, és a dir, aquests intercanvis

que fan, aquest viatjar cada cap de setmana o cada quinze dies

per a ells també és bo, perquè també és una manera de

vertebrar el país; es troben, es coneixen amb altres esportistes

d’altres illes, etcètera. Per tant, açò nosaltres de cap manera ho

podem obviar i de cap manera podem fer que recaigui el pes

sobre els pares, el pes econòmic.

Al Sr. Castells, bé, gràcies per les seves reflexions,

treballarem en tot açò que vostè ens ha dit, tot aquest tema

d’IB3 ja li he respost. Més o menys entenem el seu negui, ja ho

he dit abans, és a les seves mans, dels parlamentaris, posar-se

d’acord i com més aviat millor tornar-li aquesta professionalitat

que tots esperam d’aquests mitjans públics els quals, com he

dit, ens costen molts doblers també als ciutadans de les Illes

Balears i que consideram que són molt importants.

Em demanava la Sra. Ballester quants doblers ens costaria

l’Institut Ramon Llull. Sincerament, 1.200.000, com ens

costava a l’anterior legislatura, no, perquè som conscients, ho

he dit al principi, quan he començat aquesta intervenció, no

estam en èpoques de vaques grosses, per tant hem de mirar

molt bé com invertim cada dobler. El nostre reingrés a l’Institut

Ramon Llull s’ha fet..., bé, els he de dir que..., sobre el Ramon

Llull una reflexió: he dit abans que el van crear juntament el

Govern de les Illes Balears i el Govern de Catalunya -bon

viatge-, el Govern de les Illes Balears i el Govern de Catalunya

el van crear l’any 2002, per fomentar aquesta sortida a

l’exterior dels nostres creadors. Cada vegada que..., o sigui,

llegir ara, vostè pot entrar a la pàgina de l’Institut Ramon Llull,

a Internet i pot entrar en els estatuts, i fa una mica de vergonya

pròpia i aliena mirar que cada vegada que el Partit Popular

arribava al Govern en sortia de l’Institut Ramon Llull, i cada

vegada que entrava un pacte de progrés o un govern

d’esquerres hi tornava entrar. Açò, aquest comportament és

com a ridícul, és a dir, un organisme com aquest, amb la

importància, amb el nom de Ramon Llull, que cada vegada que

entra un govern que no està d’acord amb segons quines coses,

en surti, és una mica patètic.

Els he de dir que hem entrat, entrarem a l’Institut Ramon

Llull d’una manera un poc diferent de com hi era l’anterior

vegada, per tant colAlaborarem, entre cometes, aprofitarem

segons quins programes, segons quines sortides a fires, tindrem

una persona que serà l’encarregada de fer d’enllaç entre el

Govern de les Illes Balears i l’Institut Ramon Llull per mirar de

colAlaborar; no serà, no entrarem de ple dret, com amb aquest

milió i mig, 1.200.000 que ens costava, el qual, per cert, el Sr.

Bauzá va deixar a deure, segons vam poder llegir la setmana

passada a la premsa, però sí que serà una colAlaboració

absoluta; és a dir, qualsevol programa de sortida a l’exterior

que ens interessi, com a govern, hi podrem participar, i després

assumirem el cost que considerem que sigui necessari per

participar en aquest programa.

Però també els he de dir açò, que malgrat aquestes anades

i vingudes que hem fet com a Govern de les Illes Balears, les

dues primeres persones que van felicitar aquesta consellera

quan va arribar pràcticament al despatx, el primer telèfon que

va sonar va ser el del director de l’Institut Ramon Llull, el Sr.

Àlex Susanna, i la segona telefonada que va sonar va ser la del

conseller de Cultura de Catalunya, d’acord? Justament per açò,

perquè parlam la mateixa llengua i ens entenem, és a dir, i quan

ens telefona el conseller valencià també ens entenem perquè

parlam la mateixa llengua, amb varietats diferents, amb accents

diferents, tal vegada amb el mateix amor, açò sí, a la nostra

llengua, a la llengua de cadascú; la rallam, la xerram, la parlam,

la parlem, de qualsevol manera que vostè digui, però és la

mateixa llengua, ens entenem, aixecam el telèfon i ens entenem,

d’acord? I açò crec que és el més important.

Em preguntava vostè sobre els joves artistes balears en

castellà. L’Institut d’Estudis Baleàrics no subvenciona joves

artistes en castellà, és a dir, és una eina de promoció de la

nostra llengua i de la nostra cultura.

Sobre els programes de pesca d’IB3, que vostè em

demanava, em sembla que ja li he respost abans i hi tornaré

insistir: l’opinió de la consellera mai no ha de ser entesa com

una ordre, la consellera no té res a dir de la programació d’IB3,

simplement opina, opina, però ningú ho ha d’entendre, hem de

canviar el xip.

I sí que tenim un programa d’ajuda als discapacitats dintre

de l’esport, evidentment, evidentment que el tenim, dintre de la

Fundació per a l’esport balear, evidentment que tenim aquest

programa.

I sobre el tema de la paraula “autoodi”, sincerament no ho

sé, m’estimaria més no entrar-hi dins aquest aspecte; és a dir,

jo he dit aquesta paraula d’una manera conscient, l’he escrita

jo, senyor..., ho he dit conscientment, perquè aquest autoodi és

açò, açò de menystenir la nostra pròpia cultura o de pensar que

altres cultures són superiors a les nostres o fins i tot amagar-nos

de la nostra llengua o de la nostra cultura, simplement així.

Però em sembla que ens entendrem, ens entenem i a partir

d’aquí només tenc ganes de voler colAlaborar amb vostè i que,

a partir d’aquesta trobada amb vostè i a mesura que passi la

legislatura, aquesta paraula cada vegada l’haguem de

pronunciar menys. I esper la seva colAlaboració.

La Sra. Baquero ja no hi és, bé, li vull agrair a ella i al Grup

Socialista tot el seu suport.

I si, estam d’acord amb açò, aquesta baixada dels 140.000

euros que ella ha dit d’ajuts era la xifra correcta.

Bé, i trob que, de moment, ja...

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Consellera. Començam el torn

de rèpliques, record que tenen un temps màxim de cinc minuts.

Evidentment ara la urgència del vol ja no hi és, però en fi,

agrairia que es respectàs el temps. Gràcies.

Sr. Vidal, té la paraula.
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EL SR. VIDAL I VIDAL:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, molt bé, no voldria

per res del món que interpretàs la meva intervenció, ni cap de

tots vosaltres de l’equip de govern, com a una crítica

destructiva. Estic i em té al seu costat per a totes aquelles coses

que afavoreixin la cultura mallorquina, eivissenca, menorquina

i formenterenca, vos ho dic de tot cor, és una intervenció -la

primera- que reiter així com l’he feta, però com a benefici del

Govern, no en contra del Govern. Simplement perquè pugueu

prendre notes que totes les decisions que tenim els polítics -i

ara hi entraré- tenen un cost econòmic i no es poden fer castells

enlaire sense haver pressupostat el cost econòmic, però em

teniu al vostre costat així com som aquí, eh!

Ja que vostè ha dit -i ho compartesc- que ha treballat a

Barcelona i a València i ara a Palma, jo no, jo vaig néixer a

Santanyí, i ara faig feina a Palma, i ha estat la meva vida dins

l’illa de Mallorca, però he estat el batlle de Santanyí catorze

anys, si repassa el que s’ha fet per a cultura aquests catorze

anys en què jo he dirigit l’Ajuntament de Santanyí, no

importarà que tornem parlar pus de cultura. Els millors poetes,

escultors i pintors de les Illes Balears es troben allà i li podran

donar opinió meva, si la vol sentir, perquè simplement sàpiga

per on vaig.

Vull... Josep no hi és, i li he dit quan se n’ha anat, que quan

he usat l’expressió que “els catalans si no te l’han feta, te la

faran” que si s’ha ofès per això, ja li demanat disculpes, ara ho

torn repetir perquè consti en acta, i ho feia amb el més estricte

sentit polític dins la Comissió de Cultura, com a acudit

menorquí i mallorquí de la nostra llengua catalana. I ara me

n’han de permetre una altra, i enhorabona perquè quan els del

PSOE i els de MÉS aconseguiu que ens haguem de barallar

entre els de l’oposició és un deu, he de contestar a la Sra.

Camargo. L’he sentida dues vegades: una, en el Ple del

Parlament -Sra. Camargo-, i avui; en el Ple del Parlament va fer

referència a la meva persona i al Partit Popular, i avui n’hi ha

tornat fer. No tenc per costum xerrar dels altres, m’agrada

xerrar de les nostres propostes, de la nostra ideologia, de som

qui som, aquí em veu, ben feliç, i del que volem fer, sempre

faig feina per al bé de la societat, ho intent des de fa trenta anys

que som en política, no fa tres dies, fa trenta anys que som...

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

(...) em sap greu, t’allunyes del micròfon.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Que la meva intenció sempre és fer feina per al bé del

colAlectiu, del poble i de la societat, no de fa tres dies, sinó de

fa trenta anys que som en política. He tengut molts càrrecs

polítics, entre d’altres...

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Jo també, el que passa és que no dins les institucions.

EL VIDAL I VIDAL:

... els catorze anys de batle de Santanyí. I no m’agrada parlar de

la resta de partits, de la resta de persones, perquè crec que a ca

seva tothom ho fa tan bé com pot, però també, dins aquest marc

de cultura mallorquina, amb un acudit, ara acudiré a un acudit,

no s’enfadi, és un acudit de cultura mallorquina, i si s’ha

d’ofendre li deman perdó, però ja que fa referència a mi per

dues vegades, n'hi faré una i no n’hi tornaré fer pus, vostès

empren la paraula de Podemos, la casta, el PSOE, el PP, i jo

defensaré que no, que jo crec en els partits majoritaris, com el

PSOE i el PP, i vostè dirà que creu en partits minoritaris, però

així és com actuen vostès, si miram el llibre de cultura

mallorquina, hi ha un acudit que entre vostès, els de MÉS i els

del PSOE els cau com un bunyol dins la mel, i és aquell que

diu: “l’ase va dir orellut al porc”.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vidal. Tal vegada ha estat error meu de tot

d’una, però jo vull recordar que això és una compareixença i

com que no tenen torn de rèplica entre uns i els altres, els

agrairia que no es produís un debat, perquè després no es

podran contestar. Per tant, en fi..., no vostè ja no tendrà...

Sra. Camargo, té la paraula.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí, només volia..., no entraré a respondre aquest acudit ni

res del que s’ha dit, i sí que en una altra ocasió m’agradaria

aclarir, quan ha estat la primera vegada que vaig esmentar la

seva persona en seu parlamentària. Ho dic perquè ara m’ha fet

sorgir un dubte sobre això, perquè no record quan..., supòs que

a la primera intervenció de dia 3 d’agost, perquè no he tornat

parlar. Idò segurament haurà estat en aquell moment i no sé què

dir, què ha provocat aquest acudit quan el que he dit ha estat

sobre l’expresident Bauzá -en fi, no passa res- i la seva política

lingüística, a la qual ja s’ha posat fi, afortunadament.

Res, com que jo també he de sortir perquè sembla que és un

dia en el qual tots tenim un poc de pressa, només vull agrair les

respostes de la Sra. Consellera. I bé, hi ha moltíssimes coses a

fer, ja veurem si amb el pressupost, essent el mateix que era

una de les qüestions més importants que a l’exercici passat, es

pot arribar a dur a terme totes aquestes coses que ha presentat

a l’inici de la seva intervenció, perquè sembla un projecte prou

ambiciós. Hi ha moltes coses a fer i que també es poden fer a

cost zero, en el sentit que impulsar el Consell de la Cultura, que

és una cosa que es farà en els consells, si tot funciona, i que

també es pot coordinar des d’aquí, són coses que no suposen

una despesa tan important.

I res, el tema dels plans, és una pregunta que no m’ha

contestat, sobre els plans d’impuls jove, de cultura jove,

després també he sentit que s’ha respost a un altre, perquè una

altra diputada ha fet una pregunta semblant, i per això ja no cal

que respongui aquesta pregunta.

Moltes gràcies, una altra vegada.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies. Sra. Busquets té la paraula.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

No faré ús del meu torn de rèplica. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, molt breument. Dir que el tema de

subvencions, projectes innovadors i beques supòs que, com ha

dit, hi fan feina i aniran sortint.

He entès que el tema de subvencions per a desplaçaments

d’enguany l’han solucionat, vull entendre. Perquè m’ha dit, sí,

el tema del desplaçament entre illes, m’ha dit que per a l’any

que ve el pressupostaran, però he entès que per a enguany el

tema s’ha resolt.

I el que no m’ha contestat i sí que m’agradaria saber és el

tema de la gestió dels entrenadors de la tecnificació esportiva,

que sé que la subvenció acaba a finals de novembre i, si ho sap

i em pot respondre, li agrairia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

El Sr. Castells s’ha absentat, per tant, Sra. Ballester, té la

paraula.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Bé, només és per matisar. Ha dit que serà 1.500.000 el que

costarà entrar en el Ramon Llull, ha dit. No..., és que se sent

molt bé. És només per dir sí o no.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

No, no, no, he dit justament el contrari, que no costaria

1.200.000 com costava les altres vegades.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

D’acord, després ja em diu quant...

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

Li he dit que no hi ha un cost fix, sinó que, com que

formarem part de diferents programes i plans, serà el cost de

cada..., però no a ...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

D’acord, i no té més..., bé, si més o manco sabria quant ens

costarà.

Després és que no m’ha contestat quin pla tenia la

consellera per promocionar l’ús de les nostres modalitats i quin

pressupost té per fer això, i a través de quin organisme, això és

el que no m’havia contestat.

Després, és que m’ha entès malament la meva pregunta: jo

li demanava si considerava que la pesca, el camp i la cuina,

programes de pesca, camp i cuina, parlat per la nostra gent

d’aquí, si ho considerava cultura. No li he demanat que..., m’ha

contestat una altra cosa que no li havia demanat. Només si ella

considera que aquests programes són cultura.

Després, que bé, jo trob que la Conselleria de Cultura és de

tots els balears i a Balears tenim dues llengües i la gent que

parla una altra llengua també és balear. O sigui que m’agradaria

que no es discriminàs un altre pic la gent, la discriminació és

molt dolenta.

Després, també és que no m’ha dit realment el pressupost

que té per a aquestes inversions que diu que es faran a les

instalAlacions esportives.

I ja només dir-li que bé, que jo mai no he tengut problemes

amb la meva cultura i amb la meva estima, vull dir que jo la

paraula “autoodi” no l’he usada mai, l’he sentida dues vegades

en vostè i no..., per això li he dit, perquè m’ha sobtat, perquè a

mi..., no ho sé, m’estranya molt, o sigui que només li he dit per

això, jo no he tingut problemes ni res i ens durem beníssim,

segur.

Ja està, sí, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, per tancar la compareixença.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

Moltes gràcies de tot i segur que ens trobarem més vegades

que no ens enfrontarem, jo n’estic segura per la seva bona

voluntat.

Podem ens havia preguntat el tema d’art jove i de les

polítiques per fomentar la cultura entre els joves. Per exemple,

he parlat abans del Programa art jove el qual havia tingut 500

usuaris en unes èpoques i havia arribat a passar a 30, d’acord?

Nosaltres procurarem que açò torni a ser així, en colAlaboració

amb els altres organismes, amb institucions en matèria de

cultura i tot açò. Tornarem fer revifar aquest programa.

Els ajuts a la tecnificació sí que és ver que estaven en perill

aquests ajuts, però gràcies, una altra vegada, a la feina que hem

fet des que hem arribat a la conselleria, que li he de recordar

que només fa dos mesos i uns quants dies, les federacions han
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començat a rebre ja una altra vegada aquestes ajudes. Igual que

el tema dels alAlots que viatgen, igual.

Pel que fa a l’ús de les modalitats, és que no sé a què es

refereix quan em demana quin pressupost i quin programa tenc

per..., sí.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Les modalitats lingüístiques s’estudien normalment a

l’escola.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

No, a l’escola s’estudia un català estàndard, jo som

professora fa vint anys.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperança Camps i

Barber):

I a l’escola els alAlots no estudien...

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

No.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

Bé, nosaltres no, no, un programa, ja li ho dic ara, un

programa per fomentar les modalitats ja li dic jo que no el

tenim.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

És la nostra cultura.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

Perdoni?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

És la nostra cultura.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

Sí, i la nostra llengua, i la nostra llengua, i tant.

EL SR. PRESIDENT:

Perdonau, no és un diàleg.

LA SRA. CONSELLERA DE PARTICIPACIÓ,

TRANSPARÈNCIA I CULTURA (Esperanza Camps i

Barber):

Sí, sí, sí, és així. I després, vostè m’ha demanat abans si el

camp i la cuina és cultura, m’ha demanat açò? Jo abans ja li he

contestat, li he dit que sí, que trobava que la cuina és cultura, i

el camp és agricultura o medi ambient, o sí; i he suposat, he

anat més enllà de la seva pregunta perquè he suposat que vostè

es referia a aquella intervenció meva de fa un parell de

setmanes, i he anat més enllà i per açò li he respost,

probablement he donat una volta més llarga a la resposta, però

en realitat era açò.

Bé, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, idò, una vegada esgotat el debat i l’ordre del dia d’avui,

volem agrair la presència de la consellera i dels seus

acompanyants.

I amb això, sense haver-hi més assumptes a tractar, podem

aixecar la sessió. Gràcies.
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