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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, presidenta, Antoni Reus substitueix Bel Busquets.

Compareixença de la consellera de Cultura, Participació
i Esports, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular,
mitjançant l’escrit RGE núm. 5254/17, per tal d’informar
sobre la línia política de la Conselleria de Cultura,
Participació i Esports, i pel Govern de les Illes Balears,
mitjançant l’escrit RGE núm. 5345/17, per tal d’informar
sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu
a la compareixença de la consellera de Cultura, Participació i
Esports, sol·licitada, d’una banda, mitjançant l’escrit RGE
núm. 5254/17, presentat per tres diputats membres de la
Comissió de Cultura, Educació i Esports adscrits al Grup
Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre les línia política
de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, i, per altra,
mitjançant l’escrit RGE núm. 5345/17, presentat pel Govern de
les Illes Balears, per tal d’informar sobre les directrius generals
de l’acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de
responsabilitat d’acord amb el programa polític del Govern, les
quals es debatran conjuntament. 

Assisteix la consellera de Cultura, Participació i Esports,
Sra. Francesca Tur i Riera, acompanyada del Sr. Guillem
Fullana i Daviu, secretari general; de la Sra. Joana Català i
Coll, directora general de Cultura; de la Sra. Marta Fluxà i
Vidal, directora general de Política Lingüística; del Sr. Manel
Santana i Morro, director general de Participació i Memòria
Democràtica; del Sr. Carles Gonyalons i Sureda, director
general d’Esports i Joventut; del Sr. Joan Ferrà i Terrassa,
gerent de l’Institut Balear de la Joventut; del Sr. Joan Noguera
i Vidal, gerent de la Fundació per a l’Esport Balear; del Sr.
Xavier Pujades i Alcalá, gerent del Consorci Velòdrom de
Palma Arena; del Sr. Celestí Oliver i Tril, responsable de
comunicació; de la Sra. Maria Pizà Nicolau, assessora tècnica,
i del Sr. Lluís Maicas Socias, delegat del Govern per l’Institut
Ramon Llull. 

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

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

Gràcies, presidenta, bona tarda, senyors i senyores diputats.
En primer lloc, he de dir que avui fa un mes i un dia que vaig
prendre possessió del càrrec de consellera de Cultura,
Participació i Esports, per la qual cosa si hi ha algun aspecte
més fluix de la meva intervenció o alguna part que no cobreixi
suficientment procuraré no estendre’m massa en aquesta

primera intervenció perquè vostès puguin fer les preguntes que
considerin oportunes i en cap cas no serà demèrit del magnífic
equip que m’acompanya sinó d’altres qüestions. 

En primer lloc, dir, bé, vostès ja ho saben, la conselleria ha
quedat distribuïda de tal manera que és Participació i Memòria
Democràtica, Esports, Joventut, Cultura i Política Lingüística.
Començaré explicant els ajustaments bàsics, apartat per apartat,
començant per Memòria Democràtica i Participació. Vull dir
que tant en aquesta àrea com en qualsevol altra un dels
principis bàsics ha de ser la col·laboració i serà la col·laboració
i el respecte institucional pel que fa a totes les institucions en
general i en particular a totes aquelles que tenen competències
en àrees que coincideixen amb la nostra conselleria. Vull
destacar la confiança amb el director general de Memòria
Democràtica i Participació, com amb la resta de l’equip, en
aquest cas és el doctor en Història, Manel Santana, que té una
llarga trajectòria i també una forta vinculació amb el tema de la
reivindicació de la memòria democràtica. Aquesta direcció
general també té un apartat molt important que és el de
participació i, bé, simplement aquesta àrea hauria de no ser
essencial, perquè significaria que hauríem assolit unes quotes
de democràcia en un estat de dret després de quaranta anys
d’acabada suposadament la dictadura, però com que encara
queda molts de temes a resoldre per convertir-nos en una
societat plenament lliure i democràtica, com és solucionar i
reconèixer la dignitat, que la tenen, simplement és un
reconeixement públic i institucional i oficial a tantes persones
que encara no la tenen, després de quaranta anys de foscor i
quanta anys de democràcia, com ja dic, aquesta direcció
general és molt important i el que volem és aprofundir i incidir
en aquest aspecte, intentar finalitzar amb la impunitat de la
dictadura pel que fa a tantes famílies que encara no tenen o no
saben on estan les restes o si ho saben no han pogut donar una
digna sepultura a les restes de familiars i avantpassats que
varen lluitar per la democràcia i per un govern legítimament
constituït i elegit.

A partir de la Llei de fosses i a partir de la Llei de memòria
històrica es va començar a treballar ja l’any passat, es varen fer
tot un seguit d’actuacions, com per exemple el mapa de fosses,
i en la passada Comissió de fosses del 22 d’abril es varen
aprovar els objectius i les activitats o les actuacions principals
que es durien a terme al llarg de 2017, al llarg d’aquest any.

Bàsicament torn a dir que sempre d’acord amb tots els
membres de la Comissió de Fosses, on representants de la
FELIB, representants municipals, Memòria Democràtica de
Mallorca, Fòrum per la Recuperació de la Memòria Històrica
d’Eivissa i Formentera, varen aprovar tres intervencions: la
segona fase de la fossa de Porreres, però com que... després que
es, ja saben que es va realitzar en el 2016 la primera, però com
que hi ha una sèrie de temes que s’han de solucionar a petició
de l’ajuntament i, evidentment, a petició de les famílies
afectades com és garantir que els nínxols que es troben damunt
d’una part de la fossa comuna de Porreres seran retirats, però
reintegrats en el seu lloc, mentre es resol aquesta
documentació, que legítimament demana l’ajuntament en nom
de les famílies afectades, mentrestant, com ja dic. D’una
manera paral·lela s’actuarà en la fossa de Montuïri on hi ha
quatre restes de quatre persones i amb l’acord i petició de
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l’Ajuntament de Montuïri, que és el que fem sempre com és
lògic que l’ajuntament ens ho demani.

També la tercera actuació seria l’excavació comuna de Sant
Ferran, a l’illa de Formentera, evidentment després del vistiplau
de la institució propietària de la fossa, que és l’església, i a la
vegada també tota una sèrie d’informes certificats que es
necessiten per saber si és convenient o convé i és factible la
intervenció a altres fosses, com és el cas del fossar d’Eivissa,
i proposar a la pròxima reunió, també demanar amb el vistiplau
sempre de l’Ajuntament de Bunyola, poder fer aquest certificat
de validació pel que fa a Bunyola.

Vull dir que per la part de la fossa de Porreres, ja vàrem
visitar la fossa i el cementiri en companyia de la batlessa de
Porreres, i una vegada assolides totes aquestes fites, també
volem continuar amb la indagació, identificació i localització
d’altres fosses comunes i dignificació d’aquests espais com a
llocs històrics, llocs de memòria, tal i com contempla la Llei de
memòria democràtica.

També un dels principis que ens fan triar unes determinades
actuacions en lloc d’unes altres és el fet que existeixin, en el
cas de Montuïri o en el cas de Sant Ferran, familiars directes de
primera generació encara vius, perquè entenem que són els que
tenen... tenim una oportunitat i una responsabilitat històrica
amb aquests fills de persones desaparegudes i mal enterrades en
una fossa comuna durant la Guerra Civil i en posterioritat. 

També, per la part de Participació, de l’àrea de Participació,
tot i que hi ha un departament, també volem que sigui com en
moltes altres àrees un eix d’actuació transversal que és implicar
la ciutadania en totes les decisions públiques de la conselleria,
suport de totes les altres conselleries que facin mecanismes i
procediments iguals, com per exemple, puc posar un exemple,
que és la participació del director general de Participació en
l’elaboració de la Llei de residus. Per tant, per exemple, hem
reactivat o hem continuïtat amb la pregunta del mes a la
ciutadania, és a dir, en el mes de maig també n’hi ha hagut, no
hi hagut cap aturada malgrat dels canvis que tots vostès
coneixen i sobre els quals no cal incidir, i sobretot també, com
ja dic, acabar de perfilar, tenim l’esborrany, i impulsar d’una
manera definitiva la Llei de consultes i de processos
participatius que sorgirà de la conselleria, una vegada
consultades altres direccions generals que tenen competències
en aquesta llei, i també evidentment després d’escoltar i de
consultar tots els grups parlamentaris.

Voldria parlar del Portal de participació ciutadana, que ja
saben que està en funcionament, i la important tasca que s’ha
fet des d’altres àrees com Joventut i Serveis Socials del tema de
voluntariat, que ara passa a la direcció general, però he de dir
només com un petit tast que s’ha signat un conveni instrumental
de col·laboració amb la Plataforma del voluntariat de les Illes
Balears, que tendrà projectes de formació, informació i
sensibilització en matèria de voluntariat. 

Pel que fa a l’apartat de cultura, com que té multitud de
subapartats, potser que m’hi estengui una miqueta més, però no
per això és un departament més important que els altres, és a
dir, tots són importants, tots són absolutament essencials i

prioritaris en les polítiques de la conselleria i amb el suport de
la conselleria. 

Bé, ja saben vostès que depenen d’aquí diversos
departaments. He de dir que com que és també una conselleria
nova va haver-hi un esforç molt important a principi de
legislatura d’armar aquesta conselleria, dotar-la de personal; hi
ha àrees que encara necessiten un reforç d’aquest personal i en
aquestes estam, però sobretot els eixos bàsics són que el dret a
l’accés a la cultura ha de ser un dret fonamental i accessible a
tots els ciutadans. Això, que és una veritat bàsica i
inqüestionable, i que segur que totes les persones que som aquí
hi estam d’acord, s’ha de vehicular més enllà d’una frase
grandiloqüent, s’ha de vehicular d’alguna manera. Nosaltres
entenem que la primera garantia o la primera passa perquè
aquesta cultura de proximitat sigui un dret accessible, fàcil per
a tots els ciutadans de les Illes és garantir, posar les eines per
garantir i facilitar que els equipaments públics, en aquest cas
els nostres de titularitat o de gestió del Govern, encara que
siguin de titularitat estatal, que tenguin un servei òptim i ampli
per poder oferir cultura a totes les capes de la societat i a totes
les franges de la societat amb un ventall ampli de serveis i
d’horaris. Ja saben que tenim serveis propis, com són arxius,
museus i biblioteques; per tant la primera passa, a part de dotar-
los de pressupost, és dotar-los d’una plantilla suficient per
garantir aquests horaris més flexibles i més amplis. 

En aquest pressupost d’enguany es dedicaran 700.000 euros
a dotar d’una sèrie de places per a tots els equipaments que
depenen de la conselleria: Arxiu del Regne de Mallorca, Museu
de Mallorca, Biblioteca de Can Sales, Museu de Menorca,
Biblioteca de Menorca i Museu Arqueològic d’Eivissa i
Formentera, que com vostès ja saben té dues seus, ha estat
molts d’anys tancada la seu del museu monogràfic de la
necròpolis per una sèrie d’obres, i ara està tancat, també perquè
necessita obre, el Museu Arqueològic pròpiament dit, que està
a Dalt Vila. Entenent que la seva col·lecció és patrimoni de la
humanitat i que es troba ubicat a un lloc declarat Patrimoni de
la Humanitat, és una responsabilitat i una obligació accelerar
les obres i la dotació de personal perquè pugui estar obert al
públic.

Com ja dic aquesta inversió és un dels eixos prioritaris.
L’objectiu quin és?, primer, garantir uns horaris que facilitin
l’accessibilitat a aquests espais. S’estan visitant tots els espais
públics; ja s’ha fet una primera petició, com vostès ja saben, a
la direcció de l’Arxiu del Regne de Mallorca perquè faci una
proposta d’horaris a partir de la plantilla existent i una previsió
a partir de la incorporació de quatre noves places, una que
comença aquest divendres i altres tres en els pròxims mesos, al
llarg de l’exercici, i esperam en els pròxims dies aquesta
proposta d’horari per llavors començar la tramitació que
evidentment volem respectar, que és enviar-la a Funció Pública,
escoltar els sindicats, escoltar evidentment els treballadors, etc.,
però tenim molt clar que allò principal és que estam parlant
d’un servei públic i que per tant aquesta és la nostra prioritat.

Pel que fa als altres espais, volem assolir el mateix objectiu.
Hi ha moltes sales; per exemple s’ha treballat molt en el Museu
de Mallorca per adequar moltes sales que enriquiran el projecte
museològic del Museu de Mallorca, que té un patrimoni
riquíssim -estam parlant de més de 3 milions de peces-, i per
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tant també això s’ha de dotar de personal. Segurament,
seguríssim, també els he dir que mai no serà suficient, o mai no
serà la situació ideal i òptima; els recursos són els que són, però
sí que volem que siguin els mínims per dignificar un servei
públic tan important i d’aquestes característiques.

Per exemple hi ha altres equipaments amb els quals hi ha
una vinculació per part de la conselleria, com el Museu d’Art
Contemporani d’Es Baluard, i una petita inversió que destac
simplement per innovadora, que és una aportació al Museu
d’Art Contemporani d’Eivissa, el MACE, de 15.000 euros; és
una quantitat simbòlica i petita però és una quantitat nova.

En el cas del Museu de Formentera he de reconèixer que la
situació està estancada des de fa molts d’anys; no vull parlar de
la passada legislatura però en som corresponsables diferents
legislatures. El Museu de Formentera, és a dir, l’encara
inexistent Museu de Formentera, tot i que hi ha un solar, hi ha
un projecte, està aturat des de fa molts d’anys i crec que tenim
l’obligació de complir amb aquest compromís amb una illa que
ha estat mancada històricament d’equipaments culturals i
públics, sobretot perquè, tot i que sigui amb una disposició
transitòria, és un compromís de la Llei de patrimoni històric de
les Illes Balears de desembre del 98 que crec que ja és hora que
el Govern de les Illes Balears compleixi. 

També, com és lògic, donarem suport, estam donant suport
a la candidatura internacional de pedra en sec. Tenim el
Consell Assessor de Cultura Popular de les Illes Balears, no fa
falta que expliqui a ningú de vostès la riquesa de cultura oral,
de tradició oral que hi ha a les Illes i la diversitat d’aquesta
riquesa. I pel que fa a un departament que és molt important,
perquè a part que les competències de la Conselleria de Cultura
són molt concretes, que són fomentar l’intercanvi i la relació
entre illes i la promoció exterior, tenint en compte que la
promoció de cada illa és competència dels consells des de fa 22
anys, i això evidentment hem de col·laborar amb els consells
respectant aquestes competències, he de dir que la part de
projecció exterior també és important per donar sortida a la
creació, que també no deixa de formar part del nostre llegat
patrimonial, no només és el que heretam sinó el que estam
produint ara, i si l’any passat va haver-hi una petita aportació
del Govern balear a l’Institut Ramon Llull de 123.000 euros,
enguany aquesta aportació ha apujat a 500.000; mai no és
suficient, però sí que està lligat a una sèrie de projectes
concrets, amb la qual cosa es permet visibilitzar millor la
productivitat d’aquesta col·laboració. Una d’elles només vull
destacar: l’assistència de creadors, d’escriptors, de
bibliotecaris, d’il·lustradors de les Illes a la Fira de Bolonya del
passat mes d’abril, que va ser un gran èxit, i evidentment aquest
èxit va ser possible gràcies al fet que es va anar de la mà d’un
institut tan potent com l’Institut Ramon Llull, que a més a més
respecta en tot moment la visibilitat de les Illes Balears.

Pel que fa a l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, el
pressupost també ha apujat d’una manera important. L’any
passat, el 2016, hi havia un poc més de 5 milions d’euros de
pressupost i ara són 5.600.000, però tenim un repte, a part
que..., és a dir, després que han estat uns anys difícils, tenim
una orquestra simfònica que crec és un dels pocs -n’hi hauria
d’haver més- eixos de cohesió de les Illes, crec que totes les
illes estam d’acord que tenim una petita joia amb l’orquestra

simfònica, i la programació és estable; s’ha aconseguit també,
per exemple, no només tenir una programa a Palma sinó tenir-la
també a Manacor, i sortir a les illes menors: a Menorca hi ha
anat dues vegades; aquest estiu anirà a Eivissa, i després de
setze o desset anys es tornarà per segona vegada a Formentera.
És a dir, l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears ha de ser
l’Orquestra Simfònica de les Illes Balears, i aquest estiu anirà
a Eivissa i anirà a Formentera. Però també he de dir que el
repte més important que té l’orquestra en aquests moments,
assolida la qualitat i mantinguda una magnífica qualitat
musical, és el de regularitzar la plantilla i precisament aquestes
són les instruccions del nou gerent de l’Orquestra Simfònica,
que com que avui de tarda hi ha un concert, hem d’excusar la
seva assistència per aquest motiu.

Pel que fa l’Institut d’Estudis Baleàrics, tots ja coneixen la
història, la integració a la passada legislatura del COFUC, etc.
Dir també que ha rebut una important injecció de pressupost,
si l’any passat eren 2.200.000 euros, enguany arriba quasi a 3,5
milions i es divideix en l’àrea de cultura, llengua, publicacions
i recerca i audiovisuals. Hem de dir que continuarem la
magnífica feina realitzada, reforçant alguns aspectes o alguns
sectors que creiem que s’han de reforçar.

En aquest aspecte també vull mencionar la llarga trajectòria
en tema de cultura i de gestió cultural del nou director, en
Francesc Rotger. I confiam plenament en aquest impuls. Per
exemple, una de les eines o una de les línies que ha triomfat i
ha anat molt bé aquests darrers dos anys és TalentIB, el
projecte TalentIB, se li ha dit TalentIB perquè ha afavorit
l’intercanvi entre illes i crec que els creadors de totes les illes
se n’han beneficiat i ha tengut també un important augment
pressupostari, de 240.000 a 320.000 euros. 

Però també altres línies que volem recuperar, com les línies
d’ajudes a la celebració de jornades d’estudis locals, que
havien quedat desateses aquests dos anys, com per exemple, un
clàssic, les que se celebren d’història a Ciutadella. Per exemple
implicar-nos, que ja hi estàvem, però d’una manera especial en
les jornades d’història de Joan Maria Cardona de Formentera.

I també consideram important reforçar amb una línia
específica per a artistes, comissaris, gestors culturals, etc., és a
dir, tots els agents que participen en la creació artística, en
exposicions artístiques. De quina manera? Com que
evidentment dins el territori són competències dels consells,
hauran de ser per a aquells projectes que, a més a més
d’exposar a una illa, tenguin previst com a mínim a exposar a
una altra, afavorint així l’intercanvi entre creadors de diferents
illes.

De l’àrea de llengua, l’equip, el que abans era el COFUC,
l’àrea de llengua treballa molt en el tema de promoure cursos
de capacitació, d’ensenyament, de titulacions, sempre
perfectament coordinats amb la Direcció General de Política
Lingüística i per tant, en parlarem després quan parlem de
política lingüística. Però sí dir que els centres
d’autoaprenentatge han tengut una forta revitalització, a Palma
se n’ha creat un precisament a la seu de Protectora, a la seu de
l’Institut d’Estudis Baleàrics i funcionen molt bé els 4 que hi ha
i són centres de proximitat també per facilitar la integració, la
capacitació, l’aprenentatge i la normalització de la llengua
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pròpia de les Illes Balears, perquè també tenim molt clar, com
altres aspectes de la nostra conselleria, com és l’esport, que la
llengua és un element importantíssim d’inclusió i de cohesió
social i d’integració.

Per tant, aquestes àrees com ja dic, d’una manera molt breu,
així i tot m’estic allargant més del que voldria, però simplement
per fer una petita pinzellada de cada àrea. De l’àrea
d’audiovisual, a través de la Film Commission creada, entenem
que també hem de treballar en col·laboració i coordinació amb
la Mallorca Film Commission i amb els consells insulars que
tenen competència en promoció industrial, turística i
evidentment cultural. Creiem que s’ha fet molt bona feina en
aquest aspecte i el que volem és continuar-la i perfilar-la.

Pel que fa a altres tipus d’ajudes i altres aspectes, els anirem
perfilant, o contestarem llavors les seves preguntes. I bé, abans
dir que tota la relació de l’Institut Ramon Llull, que parlava
abans, evidentment s’ha de vehicular a través del delegat de
l’Institut Ramon Llull a les illes, en Lluís Maicas, una persona
també d’una gran i llarga trajectòria cultural i que també es
troba ubicat a la seu de l’Institut d’Estudis Baleàrics. I dir que
en cap cas la nostra presència a l’Institut Ramon Llull, la nostra
col·laboració amb l’Institut Ramon Llull no suposa cap
incompatibilitat o suposa superposar-se amb les competències
de l’Institut d’Estudis Baleàrics, sinó que treballam i hem de
treballar de la mà per evitar que es produeixi aquesta
superposició evidentment que no és desitjable.

Per la part de la Direcció General d’Esports i Joventut,
m’acompanyen el director general, en Carles Gonyalons, el
director de l’Institut de Joventut, en Joan Ferrà, en Joan
Noguera director de la Fundació de l’Esport Balear i en Xavier
Pujades, gerent del Consorci Palma Arena. 

Bé, he de dir que jo venc del camp de la cultura, som
perfectament conscient de la importància estratègica de la part
d’Esports a la conselleria, és un dels pilars bàsics, sinó el bàsic,
sobretot per la transversalitat dels principis que es poden
aplicar a la societat i a la joventut a través de la Direcció
d’Esports i Joventut, a través de conceptes com treball en
equip, competitivitat sana, però sobretot treballar en equip
respecte de determinats valors, esport i vida sana, esport i
igualtat, esport i respecte. I sobretot també l’esport com una
eina provada i demostrada d’inclusió també i cohesió social. En
això he de dir que la feina que s’està fent, com en totes les
altres àrees, és una feina magnífica, crec que en això tothom hi
està d’acord. Sobretot perquè no els parlaré de línies d’ajuda,
que n’hi ha moltíssimes, i que estan totes perfectament
reglades, per evitar arbitrarietats, que crec que no són
desitjables, està tot molt regulat per diferents tipologies. 

Però sí volia fer esment, posar l’accent en activitats
especials, com per exemple i que van més enllà de fomentar les
pràctiques esportives. L’esport en valor s’hi està treballant des
de fa temps. L’esport lligat a la salut i sobretot també, aplicar
també normatives en aquest aspecte, a l’esport. Però, per
exemple, la part de posar en valor els esports també es fa en
col·laboració amb els consells insulars que també hi treballen
i amb la Universitat de les Illes Balears. De fet, si per exemple
durant l’exercici del 2016 es van formar més de 500 tècnics en
temes de llenguatge esportiu des del respecte i des dels valors,

al llarg del 2017 el que volem és fomentar aquesta formació,
fer incidència i accent en pares i mares d’al·lots esportius
perquè fets aïllats que no són desitjables per ningú, formin part
ja de la història i que en cap cas no s’associïn a l’esport. I
evidentment arbitrar programes per a prevenció de violència a
l’esport i sobretot utilitzar l’activitat esportiva com una eina
imprescindible d’inclusió.

També en aquest aspecte s’ha fet i es fa i es continuarà fent
feina, perquè també d’aplicar des de la conselleria el Pla
d’igualtat, l’altre dia ho mencionava la consellera Riera en el
plenari del Parlament, el tema d’igualtat de gènere. L’esport i
la dona hi ha una sèrie de partides específiques per a equips
femenins. I també una novetat que a la pròxima edició dels
Premis Cornelius Atticus hi haurà un premi per a la categoria
masculina i un premi per a la categoria femenina, evidentment
perquè de 33 guardonats, només 3 han estat dones i creiem que
també tenim l’obligació de donar visibilitat a la dona i a
l’esport. 

Una altra part, com deia abans quan parlava de participació
que és transversal, és donar visibilitat a la participació i activar,
reactivar o reimpulsar totes aquelles eines de participació que
tenia la Conselleria d’Esports, com és l’Assemblea Balear de
l’Esport, per poder escoltar tots els sectors implicats i poder
canalitzar la participació, les propostes, les idees i les crítiques
si són necessàries. També hi ha tota una sèrie, com deia abans,
de modificació de normativa, o d’actualització de normativa
que no em vull allargar massa, però sí que també volem dotar
de continguts la Comissió Antidopatge, impulsar el codi ètic
del centre de tecnificació, etc.

També tenim el projecte d’Erasmus més esport, que té com
a finalitat la formació d’entitats esportives i l’elaboració de
manera interna, des de dins la direcció general, de l’elaboració
del Pla director d’instal·lacions esportives perquè tots els
ciutadans de les Illes Balears sàpiguen i tenguin coneixement
de quins equipaments esportius tenen al voltant de casa seva o
al voltant del seu lloc de treball, a la seva proximitat i així
facilitar l’accés a aquestes instal·lacions esportives. I,
evidentment, desenvolupar tota la normativa que hi ha per
regular el sector professional esportiu a partir de... incloent-hi
com és lògic el decret 38 que es va aprovar al final de la
passada legislatura.

Pel que fa a millores d’equipaments, per exemple, sí que és
veritat que s’ha fet, voldríem haver fet molt més, però el
compromís és al llarg del 2017 i 2018 fer-ho, però sí que per
exemple al poliesportiu Prínceps s’han fet tota una sèrie
d’actuacions de millora i esperam  al llarg del 2017 tenir el
projecte de reforma de l’aulari que és una assignatura que tenim
pendent i uns dels eixos principals dels objectius d’aquesta
legislatura per tal que les obres puguin començar al llarg del
2018 i poder acomplir aquest compromís que teníem fitat per
finals del 2017. Reconec que en aquest aspecte hi ha una
variació de dates.

I bé, només vull recordar que pagam cent per cent els
desplaçaments interilles, que tenim una partida molt important
que ha augmentat de 600.000 a 800.000 euros en equips que
competeixen en l’àmbit estatal i que, per a esportistes destacats,
vàrem aprovar fa un parell de comissions de govern una partida
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important amb un augment important que passava de 450.000
a 550.000, com ja he dit per a esportistes d’alt nivell, i que
tenim també una mica el compromís de desenvolupar també el
Decret 91/2015.

No parlaré de programes de tecnificació, de col·laboracions
amb els consells insulars de les illes menors, perquè aquí sí que
crec que hi vull posar un especial accent perquè, tot i que hi ha
instal·lacions esportives a l’illa de Mallorca que són per a tots
els ciutadans de les Illes Balears no ens hem d’enganyar perquè
evidentment al final qui en fa ús majoritari són els ciutadans de
Mallorca per un qüestió lògica que no fa falta esmentar, i
creiem que també hem de facilitar, dins les nostres
competències, donar suport a les illes menors a través dels seus
consells insulars perquè millorin els aspectes que considerin
que han de millorar.

En aquest aspecte enguany es posarà en marxa a partir
d’aquest estiu una línia que en un primer moment és petita,
però que l’any que ve volem que sigui més grossa que és de
160.000 euros distribuïts proporcionalment pel nombre de
població entre Menorca, Eivissa i Formentera per fer petites
inversions en allò que considerin els consells insulars. I llavors
també a finals d’any, si podem pressupostàriament, incrementar
aquesta partida amb un nou conveni de col·laboració, també -
com ja dic- amb els consells insulars.

També un altre objectiu en aquest sentit és el de la
descentralització de determinades finals de Balears i en aquest
sentit al llarg de l’any se celebraran dues finals balears a
Mallorca, perdó a Eivissa, dues a Formentera i quatre a
Menorca. Esperam que l’any que ve n’hi hagi fins i tot més.

Bé, per al Consorci Velòdrom Palma Arena el que volem és
també millorar la percepció i la utilitat d’aquest espai cap a la
societat illenca i en aquest sentit s’hi fa molta feina perquè
sabem que és un edifici amb unes característiques i capacitat
singulars, però volem que formi..., s’està treballant molt per
part de la gerència i del seu equip perquè formi part de l’agenda
de promotors d’activitats esportives i culturals, és un
equipament que tenim i l’hem d’aprofitar i utilitzar el màxim
possible per fer rendible una inversió que encara ens hipoteca.

Pel que fa a Joventut, ja només em queden dues àrees i ja
acabaré, no sé quin temps duc, pel que fa a Joventut sí que hem
volgut i s’ha fet molta feina a reactivar, amb Joan Ferral al
capdavant, aquest departament que reconeixem, creim que
havia estat molt abandonat i que té una responsabilitat molt
important de cara a millorar les expectatives de la joventut i les
futures, però també les seves condicions actuals a través de
fomentar, intensificar i donar molt de suport a iniciatives que
ja existien, però que poden funcionar molt bé, com és Art Jove,
on hem passat de 40 inscrits en aquest convocatòria a quasi
250, i també en activitats com és la formació tant a instituts i
escoles de..., la formació, de cursos de formació en ciutadania
digital i ciber-bullying, en aquest programa s’ha arribat a més
de 9.000 alumnes.

Podríem parlar també del carnet jove, de totes les activitats
que s’estan fent i que desenvoluparem en associacionisme
juvenil. Recuperam també les ajudes públiques a associacions
i també un altre... en aquest principi que els deia d’eix

transversal de participació recuperar l’extingit Consell de la
Joventut com a eina de participació i de debat i d’implicació de
la joventut que a vegades no està tan implicada com tots
nosaltres desitjaríem.

També volem enfortir, a través de diferents cursos, la figura
dels professionals de la joventut i també s’han fet millores a
l’alberg de La Victòria en millorar tota una sèrie
d’equipaments, que no els vull relacionar, però sí que en
l’àmbit de mobiliari com són lliteres, etc., s’ha fet una inversió
de més de 200.000 euros en aquests darrers temps per millorar
aquestes instal·lacions i com sempre l’eix de la participació
juvenil és un dels eixos bàsics d’aquest apartat i aquesta secció
que està dins esports, però que volem... té una presència
específica i volem... és un sector, un sector fort.

Pel que fa -ja per acabar- a política lingüística, l’objectiu
màxim, prioritari en totes les línies, vostès ja les coneixen,
tenen quatre línies d’ajudes principalment, però actuacions de
formació i d’activitats i de col·laboració amb altres institucions
és intensíssima, amb Marta Fluxà al capdavant, coordina tant
el seu equip com l’equip del COFUC que es troba físicament...
vaja, es troba orgànicament dins l’Institut d’Estudis Baleàrics.

El pressupost és de prop de 3 milions d’euros i totes les
mesures van a assolir un objectiu que creim que és essencial
com a part d’un llegat que tenim la responsabilitat de conservar
i de posar en valor, com és l’ús normalitzat de la llengua pròpia
de les Illes, poder viure en català, sense problemes ni
entrebancs, com podem viure en castellà en una societat
bilingüe, però amb una llengua pròpia que forma part -com ja
dic- d’aquest llegat i s’han de vehicular tota una sèrie d’eines
i de mides i de línies d’ajudes per facilitar que això sigui
possible, perquè sabem que la llengua catalana es troba en una
situació fràgil i es tracta de posar-la en valor.

I evidentment no es pot fer sense col·laborar amb altres
institucions que tenen competències en aquesta matèria com
són consells insulars i ajuntaments i fer especial incidència en
aquells ajuntaments que són zones especialment sensibles pel
que fa a la pèrdua de l’ús del català.

Precisament per això pròximament presentarem les línies
d’ajuda d’enguany, però bàsicament, per fer un resum, es tracta
d’un premi a la millor campanya de publicitat; una altra línia
d’ajuda del foment de l’ús de llengua catalana en aquells
aspectes o àrees que ja no fan els consells insulars; ajudes a les
publicacions periòdiques de part forana o publicacions de tipus
periòdic, i l’altra també per a publicacions en català tant en
paper com en llengua escrita, hi ha dos vessants, com és a les
noves publicacions que giren cap al català i a les que ja
existeixen perquè entenem que poder llegir premsa igual que
poder consultar la premsa en català és una de les eines, una de
les vies bàsiques de normalització lingüística juntament amb
moltes altres. És a dir, fugim absolutament de cap polèmica
perquè no volem que la llengua pròpia, la llengua catalana,
sigui una eina ni de discussió ni de disputa; crec que en això
hauríem d’anar tots junts, i en aquest aspecte col·laboració
absolutament tota. 

Tenim moltes comissions de treball. De fet fa un parell de
setmanes es va presentar el Nomenclàtor de toponímia de les

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 48 / 11 de maig de 2017 741

Illes, en el qual la direcció general ha col·laborat, i podríem
parlar-ne de moltes més, però esperaré les seves preguntes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, consellera, per les seves explicacions, i ara
procedeix a la suspensió de la sessió per un temps màxim de 45
minuts per tal que els grups parlamentaris puguin preparar la
formulació de les seves preguntes o observacions, per la qual
cosa es demana als portaveus si volen una suspensió de la
sessió o si podem continuar.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Podem continuar, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò entenc que podem continuar, i per tal de
formular preguntes o observacions tot seguit procedeix a la
intervenció dels grups parlamentaris. La Sra. Consellera pot
contestar globalment totes les preguntes o observacions
formulades, o bé contestar individualment després de la
intervenció de cada portaveu.

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

Globalment, si no tenen inconvenient.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam a la intervenció del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la diputada Núria Riera, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda a tothom. Bona tarda,
Sra. Consellera, gràcies per les seves explicacions. Benvinguda
a aquesta Comissió d’Educació i Cultura, vostè i tot el seu
equip. No sabem si ha tengut temps ja de nomenar tot l’equip,
però en tot cas ve amb un equip prou nombrós; els donam la
benvinguda i els desitjam molta sort i encerts en aquesta etapa.

Ara ja fa un mes, com diu vostè, que ha pres possessió del
càrrec. Nosaltres esperam que hagi tengut temps d’haver-se
situat i de conèixer la situació que s’ha trobat, que va deixar
l’anterior consellera. Esperàvem una part d’explicacions, la part
política, com a consellera del que s’ha trobat dins la seva
conselleria, del que ha passat o del que no sabem si encara
passa o ja està tot resolt, perquè vostè vull recordar que és la
tercera consellera de Cultura i crec que és important dir-ho; la
primera se’n va anar, la segona la varen cessar, i nosaltres
voldríem una mica d’explicació, a part de la part de gestió, que
és important, però també la part política que vostè representa,
del que s’ha trobat dins aquesta conselleria.

Volem saber si ha tengut temps d’analitzar tots aquells
contractes d’aquesta conselleria que no fa més que un parell de

setmanes li vàrem demanar en el plenari, que era el més
important en aquell moment quan vostè va entrar, que s’havia
trobat tots aquells contractes menors. Vostè va dir que no havia
tengut temps d’analitzar-los i no sabia, a més, si els hauria
firmat. Nosaltres voldríem saber si ara que els ha pogut mirar
els troba útils, si els hagués firmat, si continuen vigents tots
aquests contractes. En concret voldríem saber per exemple el
contracte de la Simfònica amb Regio Plus de 21.500 euros
sobre un estudi tècnic del públic de la Simfònica, si considera
que és útil o no i si es podria haver fet amb mitjans públics,
amb els mitjans que té la conselleria o no; si l’adjudicació és
correcta, considera -supòs que l’han informada els Serveis
Jurídics-, o no, perquè hi havia tres empreses, dues del Sr.
Garau i una altra, i casualment també va ser un dels contractes
que va guanyar el Sr. Garau. Després un altre sobre les
enquestes de la Simfònica, també voldríem saber si ha tengut
temps de mirar aquest contracte, si l’ha comentat amb els
Serveis Jurídics, si ha vist aquestes enquestes, aquestes 1.500
enquestes, si realment existeixen; vostè ha tengut ocasió de
veure l’objecte del contracte, si existeix o no. I també l’estudi
d’impacte econòmic de l’activitat cultural, del qual precisament
la consellera anterior va ser advertida pels funcionaris que
pareixia el fraccionament d’un contracte de 43.000 euros, amb
dos contractes que penjaven d’aquestes enquestes, una d’hàbits
de consum, al Sr. Garau, i un altre a Sima Ibérica, del treball de
camp d’aquest informe. És a dir, tots aquests contractes si
realment vostè ja els ha vist, si són útils, si són legals, si es
podien haver fet amb mitjans propis i si continuen. 

Ens agradaria saber-ho perquè pensam que és una qüestió
molt important, hi ha unes responsabilitats polítiques que va
assumir l’anterior consellera, és ver, però hi ha una part de
responsabilitats penals, i a més no hem d’oblidar que dins
aquest mes hi ha hagut la Fiscalia que ha vengut a la
conselleria, que se n’ha endut documentació, a la seva i altres
conselleries, no només a la seva i no per ser vostè, sinó per uns
fets que han ocorregut, però volem saber com està aquesta
situació, perquè pensam que forma part del control i és una part
important d’imatge, de credibilitat que ha de donar la
conselleria, a part de la part de gestió, que es fa amb un equip
evidentment que estarà fent molt bona feina, no deim que no,
però aquesta part també és important.

I després volem saber si ha pres decisions per canviar totes
aquestes irregularitats, és a dir, aquests contractes continuen?,
no continuen?, ha canviat qualque cosa del funcionament per
aquests estudis de la Simfònica... o aquests contractes?, i bé, en
quina situació es troben.

Passant a les direccions generals, començaré per la Direcció
de Cultura i més en concret per la part de l’Institut d’Estudis
Baleàrics, perquè vostè sap que quan vostè va entrar havia fet
una interpel·lació a l’anterior consellera precisament pel tema
de l’Institut d’Estudis Baleàrics, va quedar pendent una moció
que a més vàrem retirar perquè consideràvem que se li havia de
donar l’oportunitat, a vostè, de prendre possessió i de prendre
les seves pròpies decisions, i voldríem saber quines han estat
aquestes pròpies decisions o aquestes decisions de nou equip,
si pensa continuar amb el que nosaltres pensam desafortunada
intenció de canviar l’Institut d’Estudis Baleàrics per l’Illenc,
perquè pensam que és una marca que no té cap fonament ni cap
sentit. L’Institut d’Estudis Baleàrics és un institut, un
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organisme que havia estat acceptat per tots els grups polítics,
pels diferents governs des de l’època preautonòmica, mai no
havia ocasionat cap problema i ens identificava com a Illes
Balears, i a més pensam, perquè així ho hem sentit comentar,
que vostè és partidària de continuar amb aquest Institut
d’Estudis Baleàrics; ens agradaria saber si és així, pensam que
seria una decisió encertada, li direm fins i tot des de l’oposició,
que continuàs amb l’IEB, o si no, si continuarà en la línia de
crear aquesta sort d’Illenc i, si és així, que ens expliqui les
raons de canviar aquesta marca, perquè no vàrem arribar a
saber per què hi havia aquesta voluntat, a no ser que vostè
continuar amb l’Illenc, que pensam que seria un bon
començament per tornar a encaminar aquesta falta d’oportunitat
que es va tenir amb aquest canvi. Sabem que encara s’estava
tramitant; per tant no hi havia cap motiu per no reconduir
aquest tema.

En relació amb l’IEB, a més, li vàrem treure, a la consellera
anterior, que hi havia moltes assistències tècniques. Es
comentava, i així se’ns ha fet arribar, que de tots els contractes
que s’han anat fent amb becaris, una vegada que han finalitzat
els contractes dels becaris s’han fet assistències tècniques amb
aquestes persones. No sabem si és ver o no però li ho he de
demanar perquè és una cosa que es comenta a l’àmbit de la
conselleria. Continuen aquestes assistències tècniques?, sí, no?
Quines feines fan aquestes assistències?, són feines puntuals?
De fet li ho coment perquè a més ha sortit en premsa; per
exemple ha sortit un contracte d’una senyora, que li diuen
Nacha Pomar -l’anomen perquè ha sortit en premsa, no perquè
jo vulgui, tampoc-, però casualment és la dona d’una persona
coneguda també política, i es comenta que fa tasques laborals
en lloc de tasques puntuals d’assistència tècnica. Volem saber
si és així; fa tasques laborals o fa unes tasques puntuals i quines
són?

Després, en relació amb els tres càrrecs que realitzen
funcions similars vostè diu que no se superposen, però nosaltres
ho vàrem comentar a la consellera anterior i volíem saber la
seva opinió, i si ha canviat alguna cosa és que, tot i que l’IEB
s’ha buidat molt de funcions perquè realment s’han separat les
competències de política lingüística, altres competències de
formació lingüística han anat a la UIB, ja no són a Política
Lingüística però sí a la UIB, ha quedat l’IEB pràcticament amb
el contingut de temes de formació, però tot i així hi ha -si no
doni’ns l’explicació concreta de quines matèries- hi ha tres
càrrec que pensam que se superposen, que són el director de
l’IEB, el representant de l’Institut Ramon Llull, així com el de
la Film Commission, amb unes funcions molt equivalents.
Nosaltres consideram que bastaria un càrrec: si anteriorment ho
feia el mateix director general de Cultura, per què ara a més de
les direccions hi ha d’haver tres càrrecs amb funcions
equivalents a les que es desenvolupen dins l’IEB?, i si no una
mica d’explicació de quines funcions concretes i diferents fa
cada un dels tres. També estaria bé tenir-ho clar.

Vàrem també destacar a l’anterior consellera si pensava
recuperar la promoció de la cultura, el suport als artistes: als
artistes visuals, plàstics..., hi ha hagut durant aquests dos anys
prou cridades d’atenció per part dels artistes, no fa molt varen
fer un manifest, ara fa un parell de dies, de fet hi havia articles
ara aquesta setmana, perquè no es consideraven gaire
representats, perquè a més hi havia hagut, deien, una espècie de

trampa en el nomenament d’alguns càrrecs, per exemple en el
tema del Solleric, no sabem si ha tengut ocasió de parlar amb
els representants que duen cultura a l’Ajuntament de Palma en
relació amb aquest tema, ja que comparteix competències o
funcions en temes de cultura en relació amb el Solleric, Es
Baluard... Com estan tots aquestes temes, com les ha vist vostè,
realment aquestes actuacions, i si pensa recuperar espais
emblemàtics que s’havien deixat una mica de costat, com és per
exemple el tema de sa Llonja. No ha comentat vostè res, no sé
si és que pensa fer alguna cosa o no pensa fer res, també ens
agradaria saber-ho, perquè sa Llonja es va utilitzar l’anterior
legislatura com una plataforma de coneixement d’artistes de
difusió internacional, a més de la cultura, un turisme més
cultural que tots sembla que advocam, també una mica per
canviar de model turístic i sembla que La Llonja s’ha tancat
aquesta legislatura al Consolat i no està obert als artistes. Des
d’aquí li demanam si té intenció i si no es podria reconsiderar
perquè seria una actuació pensam que positiva que es podria
agafar de l’anterior legislatura, perquè hi ha coses que són
bones i pensam que val la pena continuar-les.

Ha parlat de l’Arxiu del Regne de Mallorca, de Can Salas,
però no ens ha dit concretament quan pensen canviar els
horaris, o millorar els horaris. Sé que vostè ha parlat amb el
personal d’allà, li he de dir que hem fet una mica de seguiment
evidentment, però no sabem si ha concretat quan canviaran els
horaris. I del personal que ha dit que pensa incrementar, ha
anomenat 4 places. Quines places en concret, si són places de
serveis generals, si són arxivistes, si són places específiques,
quines places en concret? Quins requisits? O quins llocs són els
que pensa ocupar? Si són llocs que estaven dotats, hi havia 10
llocs dotats a principis de legislatura que no s’han ocupat, si els
pensa ocupar i quan?

Ens ha comentat temes de voluntariat. Jo li he de dir que és
ver que hi ha un conveni en temes de voluntariat, bé, no és un
conveni nou, és un conveni que ja es va signar a finals de
l’anterior legislatura, és ver que es va desplegar dins aquesta,
però realment és una renovació de conveni. S’ha incrementat
partida pel que tenim coneixement, s’ha pogut incrementar
perquè la situació és diferent, diferents partides. Però volem
saber realment quines actuacions concretes es fan a través
d’aquest conveni, perquè crec que ho ha dit més general. I si
correspon a més aquestes actuacions a una proposició no de llei
que es va fer aquí en aquest Parlament que es va aprovar per
unanimitat, sobre elaborar una estratègia de voluntariat amb la
resta d’administracions. Si té alguna cosa a veure amb això,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Riera hauria d’anar acabant per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Un segonet, gràcies, Sra. Presidenta. A veure com està el
tema d’aquesta proposició no de llei que feia referència al
fòrum de voluntariat i en fer actuacions de voluntariat amb la
resta d’administracions públiques. Si ha fet alguna cosa o no,
que sàpiga que hi havia això també pendent.

Un tema que crec important, l’anterior conselleria tenia les
àrees de transparència, s’ha aprofitat per part de la presidenta
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per fer una reestructuració de govern, tots els presidents poden
fer les reestructuracions que trobin, però el fet és que s’ha
llevat Transparència a la seva conselleria, i volíem saber la seva
opinió de per què pensa que s’ha llevat Transparència, si és que
no s’estava fent bé i s’ha hagut de passar a una conselleria més
transversal, com és la de Presidència. I li han deixat la part de
Participació Ciutadana, però no sé si la part de qualitat dels
serveis si ho du vostè, tema de digitalització de documents, o
la du la consellera Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Riera ha d’acabar per favor.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, el darrer. Tenint en compte això, parlant de
Transparència, voldria saber què pensa vostè del codi ètic que
té el Govern, perquè pel que ens consta, ni vostè ni el seu equip
nou no han signat el codi ètic del Govern, i si una de les
banderes que es volia vendre d’aquesta nova línia de
transparència era un codi ètic de tots els càrrecs, per què no
l’han signat? O per què no l’han publicat encara a la pàgina de
la conselleria, ni la directora general de Transparència nova, els
he de dir que tampoc de transparència...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Riera, el seu torn ha acabat.

LA SRA RIERA I MARTOS:

Per què no l’ha signat? Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Donam la paraula ara al Grup Parlamentari Podem Illes
Balears. Té la paraula la diputada Laura Camargo, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Volia començar la meva intervenció
agraint a la Sra. Tur i al seu equip la seva compareixença avui
aquí, pel detall de les explicacions, i també dir que un més és
massa poc temps per poder fer balanç de certes qüestions. Sí és
una bona ocasió per tal de poder presentar un pla de treball,
que és un poc el que vostè ha fet aquí, d’intencions, d’objectius
i d’eines per tal de dur endavant tota la tasca que té la seva
conselleria en les seves mans. La veritat és que és molta per tot
el que ens ha explicat i el que ja sabem que ha passat.

Sí que és cert que potser hagi trobat a faltar en la seva
intervenció un poc el balanç del que s’ha trobat quan ha pres
possessió del seu càrrec, és a dir, com s’ha trobat després de la
situació que s’ha viscut, -jo no parlaré del passat, més aviat
m’agradaria dedicar-me a parlar del futur-, però com s’ha
trobat la seva conselleria? Quins són els obstacles principals
que pensa que haurà de sortejar per tal de poder dur endavant
totes les feines de les diferents direccions generals? Això
només pel que fa al passat, i aquesta part de balanç que pens
que ha mancat de la seva intervenció.

Després altres qüestions, jo no m’allargaré massa i faré
qüestions molt concretes. Quan vostè va prendre possessió del
seu càrrec, el primer que va anunciar va ser el Pla de cultura i
avui no n’ha parlat massa d’aquest Pla de cultura, a mi
m’agradaria saber quin serà el full de ruta per tal de
desenvolupar aquest pla que trobam que és força important,
també per tal de donar un nou impuls a tota aquesta part.

En segon lloc, també m’agradaria tenir un poc més
d’informació sobre la creació del Consell de la Cultura i de les
Arts que es farà, també en coordinació amb el Consell de
Mallorca, i que també forma part dels acords pel canvi. Sé que
han tengut o que tindran properament una reunió amb la gent
del consell, amb la gent que du cultura, però també amb els
nostres companys de Podem allà, per tal dur endavant la
creació d’aquest Consell de la Cultura i les Arts, que estarà
orientat a l’impuls de polítiques culturals i que funcionarà com
un observatori de la cultural, de fet és part com he dit, dels
acords pel canvi.

M’agradaria també saber si han pensat vostè i el seu equip,
fer una mena de cens dels diferents actors culturals de les
diferents branques que hi ha a les nostres illes, per tal de tenir
com un mapa de totes les diferents persones i els diferents
aspectes que s’estan cobrint des del vessant cultural a les
diferents illes. Jo crec que vostè també ha fet èmfasi en la
importància que les polítiques culturals es desenvolupin no
només i principalment a l’illa de Mallorca, sinó que hi hagi
també una extensió, una expansió d’aquestes polítiques a totes
les illes. Jo crec que això és molt important i tal vegada aquest
cens dels diferents actors culturals de les illes que han estat més
abandonades des d’un punt de vista cultural, podria tal vegada
ajudar a enfocar millor el futur de les polítiques culturals a les
nostres illes.

En tercer lloc, a un moment donat, vostè, quan ha parlat de
Joventut, ha esmentat el fet que no hi havia una implicació
suficient del jovent, també fent referència a la participació, és
a dir, com si trobés a faltar participació per part de la gent jove.
És una qüestió que compartim, és un diagnòstic encertat, és cert
que hi ha manca de participació de la gent jove en general de
totes les illes, pens, i ens agradaria saber aquesta no implicació
com es podria revertir, quines polítiques es poden posar en
marxa per tal de revertir aquesta certa tal vegada passivitat per
part del nostre jovent.

I bé, algunes qüestions ja s’han demanat, en relació a
aspectes que hem tractat força vegades en aquesta comissió, per
exemple el tema de l’Arxiu del Regne de Mallorca, el tema dels
horaris, de les plantilles, també de Can Salas, és a dir, aquesta
política que vostè ha dit que impulsaria, que jo trob que és un
encert, la política de popularització de la cultura per la via
d’enfortir aquesta xarxa de biblioteques públiques, que pens
que és una de les qüestions que més es va abandonar en el
passat, i pens que és una molt bona manera de democratitzar la
cultura. També ja s’ha demanat, com es pensa donar aquest
impuls per tal de poder tenir i de garantir uns millors horaris,
un millor accés, etc. Si podria també especificar un poquet més,
això ja li ho han demanat.

I finalment, com vostè sap des de Podem vàrem presentar
una esmena a la totalitat als estatuts de l’Illenc, el nostre
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company Salva Aguilera ho va fer, voldria saber què passa amb
aquests estatuts, si es modificaran en qualque sentit, si
quedaran tal com estan. I finalment si es farà una auditoria des
de l’Illenc, si es farà una auditoria a qualque moment també,
per tal de conèixer els recursos, per tal de conèixer les despeses
fetes, per tal de conèixer l’estat de l’òrgan.

I per la meva part respecte dels dubtes, això és tot. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Antoni Reus, per un
temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. En primer lloc donar la benvinguda a
la conselleria i a tot el seu equip, Sra. Consellera, perquè hem
nomenat una consellera, no hem nomenat... tenia la impressió
quan ha començat la Sra. Riera si havien nomenat un fiscal o
una interventora per a la conselleria, però no, no hem nomenat
ni un fiscal ni una interventora, hem nomenat una consellera
per fer política, i estigui tranquil·la, Sra. Riera, que Intervenció
ha revisat els contractes, la Fiscalia dirà la seva opinió i no es
preocupi.

El que sí he trobat una vergonya és aquesta cita que ha fet
vostè d’una notícia que ha sortit a la premsa, precisament
perquè va ser el Partit Popular qui ho va dir, aquesta
criminalització de qualsevol persona que estigui relacionada
familiar amb persones de MÉS, sembla que no es poden acostar
ni a l’administració, i aquí tothom, excepte els que som fadrins,
tenen les seves parelles i tothom té familiars, i per la simpatia
que li tenc, Sra. Riera, no continuaré.

Sí crec, Sra. Consellera, que vostè no s’ha trobat i que es
varen trobar els equips anteriors és un autèntic solar en àrees
determinades d’aquesta conselleria, com era Joventut o Política
Lingüística. Crec que s’ha anat fent una feina important de
recuperar aquestes àrees, que estic content de sentir aquesta
continuïtat i aquest impuls que se’ls vol donar amb més
dotació.

D’altra banda, també consideram encertada la creació
d’aquesta nova Direcció General de Memòria Històrica per tal
d’impulsar aquestes normes, tenim evidentment la Llei de
memòria històrica estatal ja de fa uns anys, tenim la Llei de
fosses que vostè ha esmentat i esperam tenir també aquí en breu
una llei de memòria democràtica de les Illes Balears. Sí que
m’agradaria, si m’ho pogués aclarir, vostè ha dit, si no ho he
entès malament, que hi va haver una comissió que ja va decidir
una sèrie d’actuacions, això són les actuacions, si no ho he
entès malament, de l’any 2017, i veure si és correcte o si anava
més enllà, o si hi ha una planificació diguem més enllà de 2017
o en tot cas es va decidint any per any els projectes, cosa que
desconec.

Bé, diversos grups ja hi han insistit, però sí que si ens
podria detallar un poc més sobretot el tema de l’Arxiu del
Regne, és una reivindicació també. Evidentment, tots els espais
culturals compartim la seva visió que els hem de fer més

accessibles a la ciutadania. Sí que amb l’Arxiu del Regne hi ha
una particularitat, que és que l’Arxiu del Regne ha de ser
utilitzat sobretot per investigadors que moltes vegades
evidentment per motius horaris que compatibilitzen amb altres
tasques, crec que és important que facilitem als investigadors
que puguin desenvolupar la seva tasca que enriqueix també el
coneixement de tots. Per tant, si pogués detallar un poc més,
quin és la planificació respecte dels horaris de l’Arxiu del
Regne. 

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la diputada Maria
Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Gràcies,
Sra. Tur i al seu equip per venir a donar-nos les explicacions
del que proposa fer a partir d’ara. Nosaltres, en principi, hem
vengut a escoltar a veure si les línies o el pla de treball que
vostè seguirà seran les mateixes o aniran canviant. 

Ha parlat de les fosses i de les exhumacions que s’han fet i
sobretot del que s’espera fer a Montuïri, a Formentera, a
Eivissa, a Bunyola, si és possible. Jo per començar li vull agrair
la seva manera de fer, així com ha actuat amb més
responsabilitat i rigor amb referència al tema de fosses, esper
que segueixi així i li pugui seguir donant l’enhorabona. 

Li voldria fer un parell de preguntes. Tenim clar que fa poc
que ha arribat, que és la tercera consellera i que s’ha trobat amb
coses fetes i que potser algunes li agraden i altres no tant i estan
pendents de fer, però li parlaré de coses que també, com han dit
altres companys, ja s’hi ha fet referència, com per exemple
l’Institut d’Estudis Balears i la Direcció General de Cultura que
s’han vist buidats de contingut a favor de la creació o de la
creació de l’Illenc. Està d’acord amb la creació de l’Illenc, un
organisme nou que vostè s’ha trobat creat, però no consolidat?
M’agradaria saber si hi està d’acord. Entenem que el
mantindrà, perquè aquesta setmana ha nomenat el nou director,
però m’agradaria saber si pensa fer qualque tipus de
modificació dins l’organigrama i/o dins les competències que
té. 

Els seus predecessors varen encomanar dos estudis, El
consum cultural a les Illes Balears, sobre els hàbits culturals,
i, Aproximació a la determinació de l’impacte econòmic de la
cultura de les Illes Balears, ara que vostè té les conclusions
d’aquests estudis, quines accions pensa fer en conseqüència? Li
faig aquesta pregunta perquè aquests estudis varen ser molt
criticats en el seu moment per gent que forma part del món de
la cultura, perquè no aportaven res de nou, més aviat era una
justificació per a la creació de l’Illenc. 

La primera promesa de la Sra. Francina, de la presidenta
Francina Armengol, dins el terreny cultural va ser la redacció
d’un pla de cultura, havia d’estar enllestit a finals de 2016,
segons el Sr. Josep Cerdà, l’anterior director de l’Illenc, i el fet
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és que som a la meitat del maig del 2017 i no tenim cap notícia
d’aquest pla. Com està el tema, s’està elaborant, es pensa
presentar aviat?

Els consells insulars han presentat moltes objeccions als
estatuts de l’Illenc perquè consideren que és una invasió o fa
una invasió de competències. Pensa vostè, o el nou director de
l’Illenc, nomenat aquesta mateixa setmana, com he dit, el Sr.
Francesc Rotger, arribar a acords amb els consells?

Quan es va fundar l’Illenc es va anunciar que hi hauria 30
treballadors, 15 a l’àrea de llengua i la resta repartits en les
altres tres àrees, continuarà així la distribució del personal? Ja
està contractat, com, de quina manera?

A l’àmbit econòmic i cultural ha augmentat la figura de
l’autònom forçat, és a dir, aquella persona que era assalariada,
però que, davant la manca de feina o de la precarietat laboral,
s’ha hagut de fer autònom. Estam segurs que vostè comparteix
amb nosaltres la idea que la cultura ha de participar de la
diversificació del model del creixement econòmic de les
Balears. Té pensat qualque tipus d’iniciativa per tal que així
sigui?

La campanya, amb referència a l’esport, de “Posem valors
a l’esport”, de la direcció general, no ha tengut molt de ressò ni
als mitjans de comunicació ni als clubs. Pensa modificar o
ampliar l’estratègia per fer-la arribar a més gent?

En els pressuposts de 2016 es varen assignar 800.000 euros
per a un aulari nou per als 188 alumnes del Centre de
Tecnificació. Dia 4 d’octubre de l’any 2016 en el Ple del
Parlament, el meu company, el Sr. Jaume Font, va demanar a
la presidenta en quina estat es trobava aquest projecte i es va
afirmar que les obres començarien dins el 2017. Ens pot dir
com es troba el projecte de construcció del nou aulari del
Centre de Tecnificació Prínceps d’Espanya?

De la mateixa manera, com en altres temes, ja li han
demanat, però m’agradaria que quedàs constància de manera
resumida, m’agradaria que ens concretàs una mica com està el
tema de les places del personal i de l’horari de Can Salas i de
l’Arxiu Regne de Mallorca. 

També m’agradaria saber si s’ha millorat el portal de
publicitat activa, que es va dir que es faria.

També m’agradaria demanar com està el tema de les cartes
de serveis, hi havia un compromís per millorar-se, però també
és cert que estaven pendent dels recursos que s’hi podrien
dedicar. 

Per acabar, també m’agradaria saber com està el tema del
voluntariat. Després de la compareixença de la consellera
anterior, hi havia unes jornades pendents de formació per
explicar o per arribar... o per explicar com quedava, com
condicionava el voluntariat en la nova llei que s’havia fet des
de l’Estat i m’agradaria saber com varen anar aquestes jornades
i les conclusions a les quals varen arribar.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el Sr. Diputat Josep Castells, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Benvinguda, Sra.
Consellera i tot el seu equip, li desitjo també molt d’encert en
aquesta nova etapa, pel bé de tots, eh?, nosaltres considerem
que és una conselleria important, no només -diguem- per la
importància de les tasques, sinó per la importància en
direccions generals, d’aquí que és important i per tant, doncs
que aquesta conselleria funcioni és important i, a més a més,
per un problema inicial al qual vostè ja ha fet referència, el fet
que aquesta conselleria va començar la legislatura totalment
desmuntada i per tant, s’ha hagut de muntar, s’han hagut de fer
molts d’esforços, molts d’esforços pressupostaris i aquesta, per
tant, seria la meva primera pregunta.

Al darrer pressupost es va aconseguir donar una empenta
important a les mancances de personal que tenen a la seva
conselleria. M’agradaria que ens digués a quin ritme va això
perquè, és clar, a vegades es doten les places, però després
proveir-les i ocupar-les porta la seva feina i a vegades... els
esforços no són suficients perquè realment aquestes places
s’ocupin. Aleshores voldria saber com està en aquests moments
tota l’ocupació de les noves places creades. I si troba que
caldrà continuar fent esforços als pressupostos següents per
continuar en aquesta línia i una mica una valoració de a quin
punt estem perquè aquesta conselleria disposi dels recursos
humans suficients per tirar endavant.

Després d’aquesta primera pregunta referent a l’estructura,
i entrant més a les polítiques, jo després d’haver-la sentit, que
de fet li agraeixo la síntesi, l’esforç de síntesi i la claredat de
l’exposició, sempre s’agraeix, perquè és clar hi ha tants de
temes que si no és impossible. Jo la valoració que faig després
d’haver-la sentit és que el seu programa és força continuista
respecte del que s’ha fet durant el que portem de legislatura,
però m’agradaria saber la seva valoració sobre això i d’alguna
manera donar-li l’oportunitat que si no és així destaqués en
quins punts es notarà l’empremta del seu mandat, perquè
almenys a mi de la presentació que vostè ha fet m’ha semblat
que en línies generals estàvem en la mateixa línia. Això com a
aspectes generals.

Entrant en aspectes concrets àrea per àrea, de participació
ens ha dit que la llei està ja a punt, a punt de... de, no sé si ha
dit que ja s’havien fet consultes a altres conselleries o... és a
dir, la primera pregunta seria: quin calendari porta? Nosaltres
tenim la idea que l’aprovació del projecte era... seria ràpid,
aleshores voldria saber si aquest calendari es manté o quin
calendari porta la llei de consultes.

Passant a la part de cultura, tinc una pregunta concreta a fer-
li sobre un compromís que havia formulat l’anterior consellera
en uns ajuts convocats per l’Illenc a la producció audiovisual,
que s’havia parlat d’un increment de 600.000 euros, aleshores
saber..., em sembla que no hi ha fet referència, saber si es

 



746 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 48 / 11 de maig de 2017 

manté aquest compromís i quan es pensen convocar aquests
ajuts.

Ara que parlem de l’Illenc, m’ha semblat que ha fet algunes
declaracions en la línia que s’havia de reforçar més tota
l’activitat a través de l’Institut Ramon Llull, també la Direcció
General de Cultura, d’alguna manera -he entès jo- en detriment
de l’Illenc. Aleshores, potser no ho he entès bé, també li don
així l’oportunitat que m’ho aclareixi.

La meva pregunta respecte de l’Institut Ramon Llull, és a
dir, si he entès bé que vostè diu que s’ha de reforçar l’acció a
través de l’Institut Ramon Llull, és d’alguna manera: estem en
condicions d’aportar com a Illes Balears un discurs propi, unes
activitats pròpies, unes necessitats pròpies a l’Institut Ramon
Llull o es tracta simplement d’abocar més recursos al pla de
treball que ja hi ha actualment? Aquesta seria la meva pregunta,
què aportem i si estam en condicions de fer aquesta aportació.

I també d’alguna manera  fer la lectura política de què
significa donar més preeminència a la Direcció General de
Cultura en detriment de l’Illenc, si ho he entès bé d’algunes
declaracions que ha fet vostè, doncs d’alguna manera en termes
polítics que ens faci la traducció política de què significa això.

Respecte de la resta de temes de cultura, evidentment hi ha
moltíssimes coses, és una direcció general que fa moltíssimes
coses, jo em voldria aturar només en dos aspectes que em
semblen molt importants i als quals sempre en aquestes
comissions he fet èmfasi, una és l’Orquestra Simfònica, vostè
també li ha dedicat una part important i per tant, veig que en
això estem en sintonia, i després el programa TalentIB i
evidentment com... per què em preocupo d’aquestes dues
coses? Doncs bé, perquè són dues coses que garanteixen la
circulació de la producció cultural per totes les nostres illes i,
per tant, com a representant del Grup MÉS per Menorca aquest
és un tema que em preocupa.

Respecte de l’Orquestra Simfònica, és evident que s’ha fet
un salt endavant espectacular respecte de la circulació dels
recursos de l’orquestra que no només és l’orquestra en ple, sinó
que són en format cambra i en formats, doncs, de grups
d’instruments, etc., hi ha molta..., és a dir, és un recurs
l’orquestra que en múltiples formats pot..., hauria de tenir una
temporada interinsular.

Vostè ha utilitzat una expressió, diu: “s’anirà aquí, s’anirà
allà”, jo crec que hauríem de fer un pas més, no és que
l’Orquestra Simfònica hagi d’anar, sinó que crec que hauríem
d’avançar a tenir una temporada de l’Orquestra Simfònica
interinsular, i el que m’agradaria és que a l’agost o al setembre
del 2017 hi hagués una temporada no només del que fa
l’orquestra, perquè ara tenim una temporada del que fa
l’orquestra a Palma, el que hauríem de tenir és el que fa
l’orquestra durant tot el curs a totes les illes en tots els seus
formats. Perquè jo ja entenc, tot i que m’agradaria, no
demanaré que permanentment l’Orquestra Simfònica en ple
estigui a les illes menors, però sí que crec que hauria d’haver-hi
presència periòdica molt continuada, ja dic, si cal en diferents
formats de l’orquestra a totes les illes i, per tant, volia saber
d’alguna manera quin són els seus compromisos en aquesta
matèria.

Respecte al programa TalentIB, doncs, em sembla
fonamental, en sembla fonamental que hi hagi un circuit que
faci que els nostres creadors en aquest cas d’arts escèniques
puguin... tenguin facilitat per fer circular les seves produccions
arreu del territori de les Illes i també, relacionat amb això,
saber com està la circulació per la resta dels països catalans,
no?

Va haver-hi una cimera fa unes mesos de tots els consellers
en què semblava que aquest és un tema al qual es donaria una
empenta important, saber doncs com està, perquè pels mateixos
arguments que estic totalment a favor del programa TalentIB,
doncs encara més o en la mateixa mesura que es pugui
eixamplar als altres països de parla catalana.

Pel que fa a esports i joventut la meva companya d’El Pi ja
s’ha interessat per com està el Centre de Tecnificació
Esportiva, m’hi sumo, és un tema pel qual aquí ens hem
preocupat prou i voldríem saber..., bé, en principi es va aprovar
una partida pressupostària important almenys per començar la
rehabilitació d’aquest centre que està en molt males condicions,
saber com està.

I respecte del Consell de Joventut hi ha un tema que em
preocupa que és que, molt bé, s’ha constituït el Consell de
Joventut, però en aquests moments la presència de les altres
illes, les illes menors, en aquest consell de joventut, almenys
pel que fa a Menorca, em sembla que és inexistent. Aleshores,
crec que hem de ser conscients que no n’hi ha prou a intentar
animar les entitats de les illes menors perquè participin al
Consell de Joventut, és evident que aquí hi ha un problema i
crec que hem de trobar-hi solucions de forma imaginativa
perquè, si no, simplement, aquest consell de joventut serà el
consell de joventut de Mallorca... duplicat.

Aleshores hem de trobar la manera que realment el Consell
de Joventut de les Illes Balears sigui el representant de tota la
joventut de les Illes Balears i, ja dic, aquí hem de posar-hi
imaginació perquè si no sempre acabem legislatura i ens
continuem lamentant que no hem aconseguit que participin
entitats de les illes menors i evidentment, si no tenim un paper
molt proactiu no ho aconseguirem.

I per acabar, respecte de la política lingüística, li he de dir
que en aquests dos anys, malgrat els meritoris esforços de les
anteriors conselleres i de la directora general, he anat agafant
la sensació que de tots els governs d’esquerres que hi ha hagut
aquest és el que ha tingut actituds més tèbies en temes de
llengua i que, per tant, des de la Direcció General de Política
Lingüística ha calgut... tenir molts disgustos per ensurts que
vénen sobretot de conselleries... diguem que no estan tan
preocupades pel tema de la llengua, almenys, aquesta és la
valoració que s’ha fet des del nostre grup parlamentari, hem
anat tenint ensurts periòdics i a mi m’agradaria saber, vostè,
que veig que és una consellera amb empenta, amb autoritat, què
pensa fer respecte de la resta de companys del Govern perquè
no tenguem aquests ensurts periòdics i quedi clar, quedi
clarament assentat que és un compromís dels acords pels canvi
l’aposta clara per la llengua pròpia, que no només s’ha de
demostrar derogant lleis simbòliques, sinó en el dia a dia, amb
un compromís actiu. 
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Jo amb el seu discurs doncs m’he sentit molt reflectit, però
vull que vostè sigui conscient que almenys el nostre grup
parlamentari fa aquesta lectura de la cohesió que hi ha al
Govern respecte d’aquest tema, per tant, crec que vostè haurà
de dedicar-s’hi a fons per tal que aquest programa que vostè
ens ha dit el pugui fer realitat.

I això és tot. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la diputada Olga Ballester, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Gracias, consellera, por su
comparecencia y también a todo su equipo. Soy consciente de
que con un mes es difícil tener una visión global de lo que se
está haciendo hasta ahora, y bueno, creo que..., y tener un
objetivo y un criterio propio; creo que a medida que vaya
trabajando seguramente poco a poco usted irá teniendo unas
líneas más acordes a lo mejor a lo que pueda considerar que se
puede mejorar esta conselleria.

La verdad es que no podemos ser ajenos a lo que ha
ocurrido con la Conselleria de Cultura, Transparencia y
Participación en estos dos años, y creo que usted que acaba de
entrar tras dos conselleras que forzosamente han sido..., pues
eso, han tenido que dimitir, creo que sí que es muy importante,
y creo que usted a lo mejor nos debería explicar si usted se ha
reunido para analizar lo que ha ocurrido en la conselleria
debido a esos contratos presuntamente irregulares que se han
dado y por lo que ha tenido que dimitir la anterior consellera,
y sí que me gustaría preguntarle o si nos pudiera explicar si con
los directores generales entrantes o con los que continúan si se
ha reunido para que efectivamente se pueda seguir el código
ético que este gobierno estuvo un año publicitando de que
había hecho para que esto no ocurriera y que como hemos visto
no ha sido eficaz. Creo que sí que es importante ser autocríticos
y saber qué ha ocurrido hasta ahora y por qué ha ocurrido,
además un código ético que seguramente a usted le habrán
hecho firmar. Entonces sí que me gustaría saber también si este
tema se ha comentado y si usted se ha reunido también con los
técnicos que ayudan a tramitar los contratos para que le
comenten y le informen de si hay nuevos contratos en marcha,
nuevos estudios, si se ha revisado si corresponden hacerse o
no... Creo que es un tema muy grave lo que ha ocurrido, y usted
ahora se ha encontrado con una conselleria en esta situación, y
sí que creo que es importante hablarlo e informarse para que
esto no vuelva a ocurrir, y me gustaría saber en qué situación
se han encontrado la conselleria.

También yendo ya hacia los temas de los objetivos de la
conselleria, ha comentado, y me parece muy bien, el derecho de
acceso a la cultura para hacerla próxima a todos los
ciudadanos, y ha comentado el aumento de la plantilla y los
horarios de todas estas instituciones, que aquí también muchas
veces en comisión hemos llevado iniciativas para que se
amplíen horarios y para que se amplíe plantilla, y sí que me
gustaría saber si tiene un plan de actuaciones con una fecha

aproximada de cuándo esto se va a ejecutar, y si se tiene escrito
algún documento donde esto esté planificado. 

También me parece muy importante, en cuanto a la
Orquesta Sinfónica, el trabajo que se tiene que hacer entre islas,
porque como usted ha dicho es la Orquesta Sinfónica de las
Islas Baleares, y si tiene planteado aumentar el viaje entre islas
de esta orquesta sinfónica, que ha hecho un viaje a Menorca y
se plantean uno a Ibiza y otro a Formentera. También desde
aquí Ciudadanos ha hecho mucho hincapié en que la Orquesta
Sinfónica que tenemos es una joya y que tiene que fomentarse
muchísimo más de lo que se ha hecho hasta ahora.

Otro tema también importante, que también desde
Ciudadanos lo hemos estado hablando mucho en comisiones o
en comparecencias de las otras conselleras es en cuanto a la
Dirección General de Deportes, si se tiene pensado aumentar
las ayudas o fomentar el deporte, o sea a los clubes deportivos
con jóvenes deportistas con alguna diversidad funcional;
creemos que es muy importante y que está poco fomentado. Así
como también en la dirección General de Juventud, ahora que
vienen los campamentos de verano, si tienen previsto
promocionar y fomentar que existen campamentos de verano y
van a dar ayudas también para jóvenes con diversidad funcional
para que puedan asistir a estos campamentos que siempre se
realizan para la juventud en general, pero pocas veces se tiene
en cuenta que jóvenes con diversidad funcional también puedan
acceder a estos campamentos, pero, claro, se necesitan ayudas
de instrumental y también de monitores especializados.

Por último también, como ya se han hecho muchísimas
preguntas acerca de muchas preguntas que tenía que hacer, si
piensa mantener el Illenc junto con el resto de organismos
como el IEB o como el Ramon Llull, si no piensa que se
solapan un poco las competencias. Y en política lingüística
también reiteradamente Ciudadanos preguntamos a las otras
conselleras si todos estos premios a la mejor campaña de
publicidad o ayudas a publicaciones en periódicos o en papel,
o ayudas a jóvenes creadores tanto en literatura como en teatro,
nosotros preguntamos si todas estas ayudas también se van a
dar y a fomentar para estos jóvenes baleares que escriben en
nuestras modalidades y que hacen teatro en nuestras
modalidades, y revistas que existen que se escriben en nuestras
modalidades, que también es cultura de las Baleares.
Queríamos saben si se van a fomentar y va a haber premios
para la utilización del lenguaje en nuestras modalidades.

Y por último también un problema también muy recurrente,
que son las obras del centro de tecnificación, que al final
siempre pedimos explicaciones pero nunca acaba de ponerse
una fecha de finalización y de cómo y en qué fase están. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la diputada Elena Baquero per un temps
de deu minuts.
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LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Bona tarda a tothom i moltes gràcies i benvinguda a la
consellera i a tot el seu equip. Crec que per només portar un
mes en aquesta conselleria ho ha fet prou bé i ha estat molt
extensiva la seva presentació. A més crec que és molt important
perquè ha estat prou amena, no ha estat llegida, i crec que a tots
ens ha..., és un canvi important i li ho vull reconèixer.

No puc deixar de replicar a la Sra. Riera. És que em
provoca, ella ja ho sap, m’agrada molt discutir amb ella... Li he
de recordar que ella igual, que coincideix amb la consellera,
que va ser ella també la tercera consellera del seu govern...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, vostè ha fet una intervenció; deixi’m ara fer la meva.
Vostè també va ser la tercera  consellera igual que ella...

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sra. Presidenta, deman empara perquè la compareixença no
(...), per favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Baquero, es pot dirigir a la consellera.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Sí, Sra. Consellera, li he de dir que és vostè la tercera
consellera, igual que a l’anterior govern hi va haver..., la Sra.
Riera va ser la tercera consellera, igual que a Salut, que hi va
haver tres consellers, d’acord?, ha quedat clar, no?

Bé, respecte de l’Illenc nosaltres vam presentar esmenes.
He de recordar que tots els grups van tenir l’oportunitat de
presentar esmenes. El Partit Popular crec que no en va
presentar, no?, Sr. Consellera, d’esmenes?; no. Bé, era saber-
ho, i potser hagués estat el moment, ja que tant els interessa
l’Illenc, doncs hagués estat una bona manera o una millor
manera de reformar-lo o d’intentar canviar-lo. De totes maneres
a nosaltres sí que ens agradaria saber en quin punt està la
revisió d’aquestes esmenes, i potser sí que estaria bé fer com
una trobada entre tots i veure com..., bé, quina intenció té
aquesta conselleria respecte de l’Illenc.

En aquest punt s’havia parlat de fer una llei d’empreses
culturals creatives. Voldria saber si..., bé, potser no sap molt bé
com està, però bé, si se n’ha parlat, si en aquest mes que du se
n’ha parlat. Si no em pot contestar alguna de les preguntes que
li faig no tinc cap problema, ja ho anirem veient.

Respecte del Consell de la Cultura, també s’havia dit...;
aquí la Sra. Camargo -no sé si ho he entès bé- ha parlat del
Consell de la Cultura i de les Arts de Mallorca. Jo pensava que
era un consell de la cultura però d’àmbit balear, que és el que
nosaltres havíem proposat, crear un consell de cultura de les
Illes Balears per tal que el sector, un sector tan viu i tan crític,
pugui participar i aconsellar també, per què no?, el Govern en
les seves polítiques culturals. No sé si ho he entès bé, eh?, la

Sra. Camargo que deia això del Consell de la Cultura, que
només era a Mallorca; bé, ja m’ho aclariran.

Respecte del programa aquest de TalentIB, de les ajudes als
creadors, creiem que són imprescindibles les ajudes a les
produccions de tots els creadors, músics, actors, escriptors...,
bé, tot, pintors..., que es moguin entre illes però també a fora de
les Illes, tant a territoris de llengua catalana com a altres
territoris; per a ells és imprescindible, és un territori molt petit,
molt fragmentat, i és molt important que això s’entengui. Crec
que la consellera ho entendrà perfectament perquè ella és
d’Eivissa i sap com està aquest món.

També estaria bé saber a qui donem... o qui són els que
perceben majoritàriament aquestes ajudes, perquè en molts
casos a Menorca em diuen que quasi tots són mallorquins, i
estaria bé desmuntar aquesta idea o, si és així, veure per què als
creadors d’altres illes els costa més participar en aquests
programes o quin problema, o potser no hi ha cap problema,
però estaria bé fer una diagnosi de totes aquestes ajudes, a
veure cap a on van i si realment són efectives tal i com estan
plantejades, o es podrien canviar les bases, o..., bé, és una
inquietud que tinc.

Després també hi ha un problema..., bé, no ho sé, és un
exemple: l’altre dia al Teatre Principal de Maó es va
representar Infàmia; tots el sector aquest, el públic en general,
les companyies de teatre, ens queixem que hi ha poca
producció a les nostres illes i que a vegades no és de prou
qualitat; quan vénen obres d’aquest tipus, com aquesta que va
venir al Principal, el públic és poc, i és una llàstima que a una
obra d’aquesta qualitat hi hagi poc públic. Llavors em pregunto
si realment estem fent aquestes línies, que crec que hi són, de
promoció de les obres, de promoció dels creadors, perquè es
publiciti o arribi a tot el públic que han d’arribar, si realment
són efectives o què podríem fer perquè arribessin aquestes
programacions que es fan. L’altre dia vam coincidir amb la
Marta a Mercadal a una obra de teatre també i érem
poquíssims, era una obra de gent local, de Menorca, però és
una llàstima perquè ens queixem però després no hi anem.
Llavors com impliquem el públic o com arribem al públic
perquè participi?

Això és respecte a teatre. Després hi ha un altre tema que
també ens preocupa, ens interessa molt, educació versus cultura
o cultura versus educació. Crec que s’està enfocant a través del
programa Viu la cultura i ens agradaria saber com estan
valorant aquest programa, aquest projecte, si dóna resultats, si
és realment efectiu, si és una bona eina per introduir perquè els
joves, els fillets visquin la cultura, sàpiguen què és la cultura,
què aconseguirem gràcies a la cultura. Si insistim prou en el
diàleg entre artistes, professors, alumnes..., si aquest programa
és bo, si l’hem de canviar, no ho sé, no sé quins són els
resultats d’aquest programa. Si ara no m’ho pot dir ja m’ho
dirà. I aquí suposo que estaria molt bé fer feina -no sé si ja
l’han feta, m’imagino que sí-, fer molta feina conjunta amb la
Conselleria d’Educació; igual que la Conselleria d’Educació i
la Conselleria de Formació estan bastant connectades aquí crec
que seria molt important Educació i Cultura fer molta feina
perquè la cultura sigui... perquè tothom percebi la cultura com
una cosa important per a l’economia..., per una part per a
l’economia, estem en una societat que valora molt el
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coneixement, la creativitat i la innovació, i que els fillets i que
la gent vegin que és important per a això, a part de la cultura en
si.

Parlar també de la Menorca talaiòtica; no n’ha fet esment,
però per a nosaltres és molt important i volem agrair el suport
que s’ha vingut donant i que imaginem que se seguirà donant.

Hi ha hagut uns cursos, crec, de gestió cultural; se’n va fer
un a Menorca a través de l’Ateneu i ens agradaria saber si han
anat bé, si s’hi ha inscrit gent, si són eficaços. 

Ha parlat... sabem que han anat a moltes fires, i volem saber
els resultats, si són realment efectives perquè els nostres artistes
es donin a conèixer, si hi ha presència de tots els creador de les
Illes Balears.

Després... vam sentir que es pretenia que Balears fos la seu
dels premis europeus de cinema el 2018; no sabem com està
aquest tema, bé, si s’hi ha fet feina o com està.

Després, respecte de l’Orquestra Simfònica, jo sí que vull
donar l’enhorabona a la feina que s’ha fet fins ara i reconèixer-
la, perquè realment crec que ara està essent l’orquestra de les
Illes Balears. M’agradaria fer menció a la Mar Rescalvo perquè
crec que ha fet molt bona feina. Ara crec que (...) a Menorca,
a Ciutadella, hi va l’orquestra simfònica, a la catedral, i és
realment important.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Baquero, hauria d’anar acabant.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Ja!, però si no he començat!

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò arriba l’hora.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Un moment, un moment, ara acabo. En qüestió de política
lingüística crec que és molt important, i crec que és el més
important de tot fer que la gent entengui que és un dret, que no
parlem català en contra de ningú, que el parlem igual que
parlem el castellà; igual que (...) parlen el castellà nosaltres
parlem el català i el castellà, és un dret que tenim i crec que una
cosa que la gent no entén, que molta gent no entén, i crec que
per aquí hauria d’anar la política lingüística. Sé que hi va, sé
que hi estan a sobre, però bé, crec que és molt important que la
gent entengui això del dret.

D’esports, moltes gràcies per allò del (...), el suport del (...).
Bé, a la segona intervenció ja parlaré d’esports i joventut.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. I ara és el torn perquè la
consellera pugui contestar les qüestions plantejades pels
diputats.

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

Gràcies, presidenta. Bé, he de començar demanant disculpes
per diverses coses: una, segurament em deixaré moltes coses
perquè he procurat anotar-les totes però no sé si ho he fet; si no,
no és manca de transparència, amb perdó, sinó manca de
capacitat d’anotar-ho, però en segon torn promet que ho faré.
En segon lloc, disculpes perquè segurament, Sra. Riera, si hi ha
algú que no ha firmat el codi ètic he estat jo, i no per falta
d’ètica sinó per falta de temps, però és imperdonable i
inexcusable, però tots els membres d’aquesta taula l’han firmat.
És a dir, l’única que ha donat mal exemple he estat jo. Unes
terceres disculpes són perquè efectivament un dels eixos bàsics
de la conselleria és l’elaboració del Pla de cultura, i justament
no ho he mencionat. Precisament això és el que té no parlar
llegint.

Però començ pel principi: explicacions polítiques.
Evidentment. Jo sí que és veritat que he parlat de futur,
evidentment també he parlat de la situació actual, perquè no em
volia encastellar en el passat i en el que ha passat, que crec que
tots ho hem debatut, jo he donat la meva opinió en seu
parlamentària, no tenc cap inconvenient a tornar-la a donar, i
hem donat totes les explicacions que corresponguin. He de dir,
per exemple, en allò dels informes, que jo som funcionària i no
som gaire de demanar informes, ho he de reconèixer; ara,
tampoc no els hem de dimonitzar. Hi ha vegades que els estudis
i els informes són necessaris per donar un reforç a una feina o
aportar unes dades que a vegades amb conselleries o amb
equipaments de funcionaris, que no són tan complets com un
desitjaria perquè falta personal, són necessaris. Ara, això no
lleva que els expedients s’han de fer bé i s’han de tramitar,
s’han de tramitar bé. Per tant, com que aquest aspecte està en
mans de qui està crec que és millor deixar parlar les institucions
que ara mateix estan estudiant el tema, la justícia. També he de
dir que no som partidària de criminalitzar ningú per la seva
vinculació política, és a dir, qualsevol persona,
independentment de la seva ideologia o vinculació política,
s’ha de poder presentar a un concurs, però evidentment aquest
concurs s’ha de fer amb les màximes garanties de bon tràmit i
de transparència. 

Dels expedients o de les consultes dels contractes dels
estudis que vam encarregar, li puc dir quina és la situació: la
majoria estaven pagats i entregats; n’hi ha un encarregat a Far,
que era sobre les enquestes que havien de fer la recollida de
dades de camps per a la futura elaboració del pla de cultura, és
a dir per a la futura celebració d’un congrés de cultura, on
s’havien de debatre diferents aspectes per a llavors crear les
bases del futur pla de cultura. Aquest treball no estava
finalitzat, jo em vaig reunir amb la persona representant de
l’empresa adjudicatària Far, li vaig demanar, prèviament, que
m’entregàs la feina que havia fet fins ara, que és una tercera
part del contracte, i li vaig dir que en els pròxims dies, és a dir,
aquesta setmana, l’informaríem aquesta persona de la nostra
decisió, de si continuàvem l’encàrrec o si demanàvem una
rescissió del contracte i facturar la feina feta fins.

Li dic absolutament tal i com es troba.
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Llavors, pel que fa a la resta dels estudis, sincerament, n’hi
ha que m’agraden més i n’hi ha que m’agraden menys, n’hi ha
que em semblen més complets. Segurament, a veure, els que
pot ser es troba més incomplet, per dir-ho d’alguna manera,
seria, justament, el de l’Orquestra Simfònica. Dit això, no tenc,
la resta... no tenc res més a afegir, perquè crec que qui hi ha de
parlar ara ja és una altra instància.

Esper haver donat les explicacions que corresponen.

Pel que fa a l’Illenc, jo he de reconèixer també que
m’agrada més el nom d’Institut d’Estudis Baleàrics que Illenc.
Dit això, els estatuts es revisen. Es revisen, què significa? Que
hi ha coses que s’escoltaran les al·legacions presentades pels
consells insulars i s’escoltaran totes les al·legacions, no vol dir
que s’escoltin, és a dir que s’incorporin totes, però sí que
aquests punts que són conflictius, conflictius entre cometes, en
el sentit que poden suposar..., simplement, estic segura que és
per un defecte de redacció, que poden suposar una possible
ingerència en les competències de promoció que tenen els
consells, evidentment això s’ha de llimar.

Quant al nom, crec, honestament que no és el més
important, tot i que torn reiterar que m’agrada més el de
Baleàrics, perquè pocs noms que tenim que posen l’accent en
baleàrics, però sí que és cert que l’institut, després que la
passada legislatura, a mi no m’agrada parlar del passat, vull dir
que simplement és per fer un esment, es va reunificar la
Direcció General de Cultura, el COFUC i l’Institut d’Estudis
Baleàrics en un totum revolutum, això necessita que es
clarifiqui la situació jurídica de l’entitat. Per tant, en aquests
estatuts es posa ordre, una altra cosa és que aquests estatuts
s’hagin de revisar, aprimar, diria jo, aprimar, però impulsar per
dotar d’una cobertura legal l’entitat que fa totes aquestes coses.

Pel que fa... el que em preguntava vostè d’assistències
tècniques, de vegades, en moltes ocasions són necessàries, per
què? Primer, perquè de vegades els costs dels treballadors no
són suficients, també és veritat que venim d’un temps en què es
va aprimar moltíssim l’administració pública, però també és
veritat que, com que de l’Institut d’Estudis Baleàrics
s’impulsen, o es dona suport a una sèrie d’activitats tan
variades, que es necessiten unes coneixements tan específics
per a cadascun dels projectes, perquè cada projecte és diferent,
que és impossible tenir un cos tècnic que sigui especialista en
cadascun dels 50.000 projectes als quals es dona suport des de
l’institut.

Per tant, crec que en aquest les assistències tècniques són
necessàries, evidentment no han de ser una excusa per encobrir
contractacions permanents, però assistències tècniques puntuals
sí que són necessàries.

Pel que fa referència a la Sra. Nacha Pomar, que vostè em
comenta, el que se m’ha explicat és un contracte que acaba ara,
juntament amb un altre, d’assistència tècnica, ara a final de
juny, que fa una feina específica que són les línies d’ajudes i les
activitats de la Film Commission, és a dir, és una feina
d’assessorament tècnic molt concret sobre un projecte molt
concret, sobre la Film Commission, i aquesta persona va
superar un procés de selecció públic a través del SOIB, es

varen presentar quatre o cinc persones i va sortir ella
seleccionada, per tant talment els ho trasllat.

Pel que fa als càrrecs, com que els projectes als quals es
dóna suport i que s’impulsen des de l’Institut d’Estudis
Baleàrics és tan elevat, que es necessita personal; és a dir, no se
superposen. El director de l’Institut d’Estudis Baleàrics és qui
coordina les quatre grans àrees de treball que té l’Institut
d’Estudis Baleàrics; la directora de Film Commission és la
directora d’una d’aquestes àrees, que, atès l’accent que s’ha
posat en aquests dos anys en aquest apartat, necessita,
precisament, una persona que es dediqui específicament a totes
aquestes activitats. I crec que el sector es troba prou content,
que és un aval a la feina que s’ha fet i a la intensa feina que
s’ha fet.

El delegat de l’Institut Ramon Llull és l’interlocutor davant
del Llull i és a través del qual es vehiculen totes les peticions
que es fan de col·laboració davant l’Institut Ramon Llull, que,
a més, fructifiquen en coses molt interessants; per exemple,
demà, a Consell de Govern, dic això perquè hi va una petició,
ja m’estic avançant, però hi va una petició que fa referència a
això, a un projecte molt polit de l’Institut Ramon Llull. Un
altre, ahir mateix, per exemple, em vaig reunir ahir, de tarda,
amb l’Associació d’Editors de les Illes Balears on em van
demanar que traslladàs al delegat i al director que comptassin,
quan van convidats a fires literàries, que comptassin també, que
ho fan, però encara més, amb els escriptors de les Illes Balears,
perquè això beneficia els escriptors, però també beneficia els
editors i tots els actors del circuït del llibre, és a dir, des dels
autors als lectors.

Per tant, aquesta feina està absolutament justificada, com a
mínim ho he intentat.

Pel que fa referència a la manifestació d’artistes, que, bé, jo
som una experta en manifestacions, em perdonaran que els ho
digui, i a quatre o cinc persones darrera una pancarta jo no li
diria manifestació. Alerta, tot el meu respecte a les
reivindicacions de l’Associació d’Artistes Visuals, tot el meu
respecte, però, vegem, parlam d’una reivindicació que fa
referència al Casal Solleric, que és un equipament que depèn de
l’ajuntament i, evidentment, aquí, respecte, no em vull
pronunciar sobre una cosa que és d’una altra institució.

Pel que fa a Sa Llotja, he de dir que és un dels aspectes que
encara no m’hi he posat, però sí que m’agradaria recuperar-ho
com a espai públic i obert. No sé quins entrebancs tècnics o
legals hi ha, en aquests moments he de reconèixer el meu
desconeixement a dia d’avui encara sobre aquesta àrea, perquè
m’he concentrat en altres.

Pel que fa al Conveni de voluntariat, que crec que també
m’ho ha preguntat, aquí, com és lògic, hauré de tirar mà de les
notes que m’han passat, però amb aquest conveni, amb aquestes
ajudes, al marge de si li donam suport, el que es vol és que es
permet als voluntaris tenir un espai d’acollida, d’informació, de
debat, de preparació, etc., per a tothom que vulgui formar part
d’aquest moviment del voluntariat, i que aquesta plataforma
acull més de quaranta entitats.
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També he de dir que segurament em repetiré en alguna
explicació, perquè molts de vostès m’han fet les mateixes
preguntes i no sé si una contestació la donen per bona o volen
que la repeteixi, jo faig el que em diguin. D’acord.

Això del codi ètic, ja li he dit. El que fa referència a l’arxiu,
al personal que m’ha preguntat i m’han preguntat també els
companys de la sala, sobre el tema de l’Arxiu del Regne de
Mallorca, els he de dir que ara, la primera passa, és a dir, més
o manco el temps, el que se m’ha dit, els juristes, és que d’això
parlam d’un parell de mesos per fer-ho amb totes les garanties
per totes les parts. Jo vaig demanar quan es va anunciar al
director que em fes una proposta d’horari, tenint en compte
l’equip, que és el que he explicat. Esper que en els pròxims
dies, una vegada incorporada una persona, una restauradora,
se’m faci arribar aquesta proposta i llavors ja va a Funció
Pública, s’escolten les parts, etc.

Això, se suposa que es farà, se solucionarà, si tot va bé, en
un parell de mesos. Això pel que fa a l’Arxiu del Regne de
Mallorca. Dimarts que ve tenim previst visitar i ja hem visitat
el Museu de Mallorca i dimarts que ve tenim previst visitar la
Biblioteca de Can Sales i, si no ho hem fet abans, és perquè la
seva directora ha estat un parell de dies fora, però ho farem i
farem el mateix, que ens faci una proposta a dia d’avui, amb
l’equip humà que té a dia d’avui, de com es podria ampliar o
millorar l’horari, especialment pel que fa als dissabtes, que, en
aquests moments s’obre un dissabte sí i un dissabte no, i crec
que hem d’arribar a poder obrir tots els dissabtes, però hem de
veure l’equip amb el qual comptam i les noves incorporacions.

Tenc una fulla de tota la llista de places que es troben
dotades i que està previst que en els pròxims mesos es puguin
cobrir, que tenen un import de 699.000, quasi 500 euros, però
vull dir que, si llavors volen, els faig la relació.

No sé si li he contestat tot el que m’ha demanat, perquè ja
li dic que tenc aquí moltes notes.

El pla de cultura, que m’ha mencionat més d’un de vostès,
hi haurà una persona treballant completament, és a dir, a temps
complet en l’elaboració d’aquest pla. Aquest pla no està fet,
com ja dic, hi ha una sèrie d’entrevistes i una sèrie de recollides
de dades de camp que han de donar informació i propostes,
etc., però que s’ha de redactar. Aquest pla, segurament,
segurament no, ha de donar sortida i solucions i proposar idees
per a moltes de les preguntes que plantejava la diputada del
PSIB per Menorca sobre per què hi ha una sèrie..., és a dir, per
què la societat no..., part de la societat illenca, en general, però
illenca en particular, no forma part o no participa de l’oferta
cultura que se li ofereix veure, quins són els mecanismes
perquè aquesta societat, en les seves diferents franges, ha de
poder accedir. Per tant, aquesta serà una de les branques, però,
sobretot, a partir d’aquí s’ha de crear també, han de penjar una
sèrie de plans, com és el pla de cultura; s’ha d’arbitrar com ha
de ser, com s’ha de formar el Consell de la Cultura, que sigui
un òrgan de debat i d’intercanvi d’idees, de propostes de
participació i de crítiques i d’aprovació de les polítiques
culturals, no només per escoltar, sinó que siguin decisions
vinculants. I aquí pla també ha d’establir una sèrie de mesures
polítiques i unes polítiques culturals a mig i a llarg termini, que

no es veuran el dia d’avui, no es veuran d’efecte immediat,
però que han d’assentar les bases.

I evidentment, perquè això tengui continuïtat i sigui un pla
estable, s’ha de poder comptar amb tots els grups, és a dir que
no sigui un pla que dins dos, sis, deu anys quedi a un calaix,
sinó que es vagi renovant, però que compti amb tots els sectors,
tant del teixit cultural com de la societat, i també, evidentment,
això inclou la classe política.

Pel que fa als programes TalentIB, que m’han preguntat per
diferents bandes, primer, crec que és un dels programes amb els
quals participen més les illes menors, n’hi ha molts altres que
no, que, efectivament, queden a Mallorca, però potser, i
segurament és millorable, però potser és una de les línies a les
quals s’hi han acollit més les illes menors, precisament perquè
de vegades tenen més facilitat a través d’aquest programa de
cridar creadors i escriptors, etc., d’altres illes.

Pel que fa, que també crec que la consellera Riera em
preguntava, perdó, la diputada, em preguntava pel tema dels
artistes visuals, ho havia explicat precisament abans, que una
de les línies que volem impulsar és per cobrir aquest sector, és
a dir, per a totes les parts que estan involucrades en la
producció d’una creació artística o d’una exposició, des de
l’artista al comissari, al gestor cultural que la gestiona, al
catàleg i fins i tot a la web que es crea per a la seva difusió, tots
els mecanismes de difusió. Aquesta línia no hi era i crec que hi
ha de ser.

Pel que fa al company de MÉS per Menorca, que
comentava que era una política continuista, home!, no, miri,
evidentment formam part de la mateixa legislatura, del mateix
equip de govern i evidentment hi ha coses que es continuaran,
coses que..., evidentment el que està bé es continuarà, el que
estava embussat s’intentarà desembussar i el que no ens agrada
ho canviarem; hi haurà polítiques que es canviaran, jo no som,
per exemple, que es parlava d’informes, jo no som molt
partidària d’encarregar informes, per tant això no serà una
política continuista.

També som partidària, crec que amb el pla... amb el
document que es va presentar l’altre dia en el Consolat de Mar,
que es parlava de diferents mesures per fomentar el
desenvolupament econòmica, empresarial i industrial de les
Illes, crec que no contempla de moment, però ja he parlat amb
el conseller i hem quedat per arbitrar mesures per incorporar les
indústries culturals dins el teixit de les indústries de les Illes,
perquè formen part del teixit empresarial, del teixit econòmic,
perquè també creen llocs de feina, perquè també creen circuïts
econòmics i perquè crec que hi han de ser perquè així és més
fàcil que a moments de crisi o a moments crítics, o a moments
de retallades, deixin de ser-hi. Aquesta és una altra actuació
que creiem que s’ha d’impulsar.

Creiem també que també s’ha de posar accent en els
creadors, però principalment els protagonistes de les polítiques
culturals han de ser els ciutadans i per tant totes les mesures
han d’anar que arribin als ciutadans, és a dir, si organitzam
grans esdeveniments culturals però no arriben als ciutadans,
haurem fracassat. El que parlava, que no es pugui anar, que
vagi una obra de teatre a un poble o que hi pugui anar, per
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manca de pressupost, una obra de teatre a un teatre municipal,
és una constatació del fracàs de les polítiques culturals durant
molts d’anys, parl en primera persona perquè també hi he estat.
Ara bé, és evident que dins les illes nosaltres no tenim
competències, però sí que hem de poder col·laborar amb les
institucions que en tenen, perquè si una producció cultural, que
neix a un teatre municipal, que costa un esforç pressupostari
molt important, i ha de quedar-se en aquest teatre municipal,
evidentment no serà tan pràctic, no s’impulsarà amb tanta
facilitat com si els productors d’una obra o de qualsevol creació
saben que després, des del seu poble, tenen l’oportunitat, a
través del Govern, de diferents ajudes d’anar a altres illes. Per
tant, aquesta és la nostra competència, no les tenim totes, però
crec que aquesta és la nostra competència.

Del tema d’indústries culturals, que em preguntava la
companya, és la llei d’empreses culturals creatives, no li puc dir
ara.

I algú m’ha preguntat del programa Viu la Cultura, crec que
és un dels programes que estan més consolidats i que funcionen
millor, de fet, ja no són notícia perquè estan consolidats i
formen part de la quotidianitat de l’activitat cultural. Però ara,
per exemple, en aquest mes de maig hi ha hagut diverses
activitats a Menorca i, pròximament, la pròxima setmana, n’hi
ha de previstes a Eivissa; és a dir, ja formen part del calendari
normal i habitual i, a més, d’una manera estable al llarg del
temps i al llarg de les diferents legislatures.

Suport a la candidatura de Menorca, evidentment que sí.
Coordinació de la Direcció General de Política Lingüística amb
la Conselleria d’Educació, i des de Cultura també, és a dir, de
fet hi ha una direcció general de Normalització Lingüística en
el Departament d’Educació que treballa constantment en
coordinació amb la directora general i la Direcció General de
Política Lingüística.

I d’altres també, crec que em preguntava la Sra. Camargo,
sobre..., o la companya de Ciutadans, que em preguntava sobre
els eixos, que si amb un mes tenia clar quins eren els eixos
bàsics futurs, i crec que els hi tenim, però els intentaré resumir
també una mica, perquè es vegi que ens sumam a projectes dels
quals se n’havia parlat, però altres són nous. Per exemple, hem
parlat del Pla de cultura, hem parlat de revisar els estatuts de
l’Illenc.

No hem parlat que un projecte, que crec que és
importantíssim, pel teixit d’equipaments culturals, com a
referència internacional, que és el Centre Internacional de
Fotografia Antoni Catany, que fins ara la Conselleria de
Cultura no hi estava involucrada, i ara hi estarà, en
col·laboració, en nom del Govern i en col·laboració amb el
Consell Insular de Mallorca. Esperam que sigui un projecte
estrella d’aquests dos anys, com a mínim de deixar-lo
encarrilat. Com? És a dir, ja ho saben vostès, tenim un llegat
fotogràfic importantíssim d’Antoni Catany, que serà,
diguéssim, el nucli per a la creació del Centre Internacional de
Fotografia, i hi ha una part que és inventariar i preservar
digitalitzant aquest llegat, i l’altra és invertir en la creació
d’aquest espai que hagi d’acollir aquest Centre Antoni Catany.
És un exemple dels eixos bàsics, però ja dic, a l’altre també li
he parlat de dotar del personal mínimament suficient, sé que

mai no serà el personal òptim, el mínimament imprescindible
o suficient per poder donar un servei adequat a la ciutadania en
el que fa referència als equipaments públics.

Per exemple, si parlam del tema d’equipaments públics, per
fer-ho més concret, ja saben vostès que hi ha hagut un concurs
de mobilitat entre totes les conselleries, ha deixat vacants a
l’Arxiu del Regne de Mallorca una plaça de tècnic de grau
mitjà i un ordenança a la Biblioteca de Palma, però estaran
coberts, esperem que siguin coberts el més aviat possible.
Pròximament comença una restauradora i les places que tenim
dotades per exemple per l’Arxiu del Regne de Mallorca, són
dos ordenances i un auxiliar, si no ho record malament, que
això ajudarà molt a obrir la sala de consulta més hores.

Crec que també el company de MÉS, el Sr. Antoni Reus,
que ja ha marxat, m’ha demanat més detall del tema de les
fosses. S’han d’encarregar una sèrie d’estudis de viabilitat, que
són a Manacor i Eivissa, Eivissa ja l’havia mencionat, però
també esperam poder parlar amb el batle de Bunyola, per
proposar-li fer un estudi de viabilitat en aquest poble, perquè
per exemple aquí també, a proposta de Menorca, perquè també
es tem que allà hi havia enterrats molts de menorquins que
varen arribar a aquest poble i varen desaparèixer i van ser
represaliats. Però que, en el cas de què no siguin viables, com
que disposam d’una eina molt important que va fer l’arqueòleg
Garí, amb altres membres de la Comissió de Memòria Històrica
de Mallorca, tenim un mapa complet de les fosses, s’aniran
establint altres prioritats, sempre a petició dels ajuntaments i en
coordinació amb ells.

Crec que la Sra. Camargo m’ha preguntat com m’he trobat
la conselleria. Bé, me l’he trobada que falta personal, estam
treballant per millorar la dotació de personal de la conselleria,
en aquest aspecte és una de les tasques prioritàries del secretari
general i estam treballant en dotar-la de millor. 

Pel que fa a com revertir aquesta situació de manca
d’implicació de la joventut. És un tema molt complicat, ho
reconec, en aquest aspecte s’ha fet molta feina i es fa molta
feina des del Departament de Joventut, i crec que tornar
reviscolar o reactivar tots aquells organismes, com el Consell
de la Joventut, i aquelles plataformes de participació de la
joventut poden ajudar, sobretot si després s’escolten els
suggeriments i es té en compte les propostes, perquè
evidentment si ens quedam amb una part no... Però és
complicat, també és veritat que són aquestes polítiques a mig
i a llarg termini.

I quant als equipaments públics, que me preguntava també,
esper haver contestat la pregunta que em feia amb les respostes
que he donat a altres companys. 

I pel que fa al que em preguntaven de la Direcció General
de Política Lingüística, crec que ha estat el company de MÉS
per Menorca, és evident que és molt difícil i complicat rearmar
una direcció general que ha estat desactivada durant una
legislatura sempre és molt més complicat fer feina així, que no
el contrari. Però la feina que s’ha fet, que es fa i que es seguirà
fent és ingent. També he de recordar que les competències en
política lingüística es varen passar a altres departaments i que
la Direcció General de Política Lingüística havia desaparegut.
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S’ha creat i s’ha tornat dotar d’aquestes competències, per tant,
en aquesta feina s’ha avançat i se seguirà avançant.

Crec que també la companya d’El Pi em preguntava per les
fosses i per l’Illenc, no sé si amb les explicacions genèriques
que he donat, s’ha donat per satisfeta, si no intentaré ser més
específica..., més explícita en el segon torn d’intervenció.

En els canvis d’organigrama que m’ha demanat...,
l’organigrama en si de l’Illenc, de l’Institut d’Estudis Baleàrics,
crec que s’ha de mantenir.

I estic repassant, per l’Illenc, crec que també he contestat.
Ah sí!, el tema que parlàvem de participació que m’ha
preguntat la Sra. Camargo, he de dir que millorarem i donarem
també més difusió al portal de participació. En aquests
moments la darrera pregunta del mes que vàrem penjar fa
relativament pocs dies, hi ha hagut ja més de 800 aportacions
o comentaris i evidentment intentarem arbitrar amb els mitjans
que tenim totes les eines de participació que siguin possibles.
De fet, des del departament de premsa i comunicació s’està
implementant, s’està començant a implementar i recollir en un
document, totes les mesures en favor de la igualtat per exemple,
que estam duent a terme dels diferents departaments de la
conselleria.

Pel que fa a participació jove, he de dir pel que comentava
la companya també de Podem, que el Consell de la Joventut
s’obri a joves no associats, que volem reforçar també el model
de joves que ja participen, poder-lo ampliar, que això ja ho
havia dit. S’ha passat també amb una partida pressupostària
important de 0 a 200.000 euros i això també és important.
Tenim uns canals que s’han fomentat, que ja existien, però que
s’han intensificat i s’han millorat, canals de participació com
Art Jove i el carnet jove. I treballar conjuntament amb els
consells perquè preguntava el diputat de MÉS per Menorca, per
què des del Consell de la Joventut no teníem en compte les illes
menors, no sé exactament com ho ha preguntat. Però bé, en
qualsevol cas informar-los que, clar, a Mallorca les
competències no són del Consell de Mallorca, encara les tenim
nosaltres, però a Eivissa, a Formentera i a Menorca estan en
mans dels consells insulars i ja es treballa per crear el Consell
de la Joventut i que evidentment nosaltres col·laborarem en el
que puguem.

No sé si..., és per no deixar-me cap pregunta i que no diguin
que me n’he deixat cap. Deman disculpes si me n’he deixada
alguna. Però bé, en tot cas ja parlaré en el segon torn
d’intervenció.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, consellera. Ara passam al torn de rèplica.
Té la paraula la Sra. Núria Riera, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Consellera per les
seves explicacions. Jo li faré incidència en un parell de temes
ja de forma curta, perquè només tenim cinc minuts. 

Un és en relació als expedients que he comentat al principi,
a més ho han comentat la resta de grups, la majoria almanco, és
vera que són a Fiscalia, perquè hi ha una ombra de dubte de
legalitat sobre aquests, i per això jo li he demanat si és ver que
havia mirat, ja suposàvem que havia mirat els expedients i els
informes. Jo tampoc no som partidària de demanar estudis, sí
informes tècnics i jurídics sobre aquests estudis si hi ha aquesta
ombra de legalitat. Per això m’agradaria que ens precisàs més
si considera, una vegada que ha mirat aquests expedients, si ha
parlat amb la UGE que va fer els informes jurídics que han
sortit, que deia que eren irregulars, i si considera que són útils.

I en relació al de les enquestes, vostè ha comentat que no
estaven finalitzades, he entès, que només s’havia fet com una
tercera part, pensàvem que estaven acabades pel que havia
sortit en premsa, que ja estaven les 1.500 enquestes, i ha dit que
està mirant si els han de resoldre, no?, hem entès. Ens agradaria
que ho precisàs ara, després, si estan acabades o no, o si hem
entès això, que només s’ha fet una tercera part i estan analitzant
per resoldre aquest expedient.

En relació a l’IEB, jo li agraesc i també el nostre grup que
li agradi més el nom de l’IEB, perquè pensam que és un nom
que el que està bé i el que funciona no s’ha de canviar, que mai
no havia ocasionat cap tipus de problema a cap grup polític, ni
a cap equip polític. I el nom sí és important, el nom identifica
les coses i és voluntat política, és decisió política posar un nom
o l’altre, no és qüestió d’unes al·legacions o suggeriments
ciutadans. Per tant, nosaltres voldríem saber si li agrada més, si
vostè té aquesta voluntat política de deixar el nom de l’IEB sí
o no? O si no depèn de vostè, si depèn d’un altre polític, de la
Sra. Armengol. Si ens pot dir si li agrada més, és la seva
decisió política, la seva autoritat política dir si deixarà el nom
de l’IEB o no. I li ho deman aquí perquè els grups
parlamentaris representam gent i fem control de govern
mitjançant interpel·lacions i mitjançant interpel·lació li ho vaig
fer a l’anterior consellera el mes de febrer o març, no
mitjançant esmenes al decret, sinó interpel·lacions directes en
el Parlament, que és allà on nosaltres fem la nostra feina.

En relació a les assistències tècniques li he de dir, supòs que
ho sap, i, si no, doncs supòs que el seu secretari general li ho
dirà, no s’empren per substituir empleats públics, no és qüestió
de tenir més o manco personal, és per fer tasques puntuals, vull
dir que... I fer línies d’ajudes que fa la Sra. Pomar, no són
tasques puntuals, són tasques administratives fer línies
d’ajudes. Per tant, no sabem si ha revisat aquestes assistències
tècniques i si no convendria revisar-les perquè, clar, ara
depenen de vostès i vostès són els responsables els que hi ha
ara a la conselleria en aquest moment actual.

Una última cosa que si em permet m’agradaria, que no s’ha
tractat, vostè és consellera també d’IB3. A IB3 hi ha una
comissió d’IB3, però és una comissió de seguiment del
funcionament tècnic, però vostè a la seva compareixença per
explicar les seves línies generals ens hauria de poder dir o
almenys ens agradaria sentir-li dir si té un model per a IB3,
perquè les dues conselleres anteriors no han tengut model
d’IB3 o encara el cercaven. Volíem saber si vostè té un model
ja fixat d’IB3, si confia en el Sr. Manresa i el pensa mantenir;
si sap que té més pressupost que mai i menys audiència que
mai, ha tengut un 0,9 als informatius ara fa dos dies, pensam
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que és important, i si pensa fer qualque canvi en direcció, en la
relació amb el personal que el té molt revolucionat o amb els
continguts, si els farà més locals balears o no. Almenys les
línies generals polítiques a una compareixença de línies
generals consideram que ens hauria de fer una pinzellada de
referència.

Acabaré aquí i em disculparé, Sra. Consellera, perquè he de
participar en una tertúlia política a ràdios. Els meus companys,
demanant aquestes disculpes amb tot el respecte, agafaran les
seves explicacions i continuarem en contacte.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula la diputada Laura Camargo,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Volia agrair a la Sra. Tur i al seu equip
les respostes a la majoria de les preguntes, alguna encara ha
quedat un poc a l’aire, però entenc que tornarà a aquesta
comissió per tal de poder concretar un poc més el tipus de feina
en relació, per exemple, amb aquest pla de cultura que tan
important és en aquesta nova etapa.

Només per tal d’incloure una pregunta que he deixat fora
abans, m’agradaria demanar si vostè té un càlcul aproximat de
quan es començarà a tramitar la llei de consultes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Atès que el representant del
Grup MÉS per Mallorca s’ha absentat d’aquesta
compareixença, donarem la paraula a la diputada d’El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES la Sra. Maria Antònia Sureda,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Vull agrair,
Sra. Tur, la seva presència i les seves respostes, igual que a tot
l’equip. Crec que hi ha qualque resposta, qualque pregunta que
ha quedat fora contestar, però no es preocupi, estudiarem les
respostes que ha donat i en tot cas li faria per escrit. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el diputat Josep Castells, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Li he de confessar, Sra.
Consellera, que no l’he entesa, a la resposta que m’ha donat no
l’he entesa, -que em sent bé? Sí? Em sent bé? Quan jo li
parlava del continuisme, i de fet li he fet com un envit perquè
em pogués dir en quines coses no era continuista i... no sé si

l’he entesa bé, segurament és per la meva ignorància en la
matèria, però m’ha semblat que la gran diferència era que els
protagonistes havien de ser els ciutadans i no els actors, però,
per altra banda, em diu que és molt important que la indústria
cultural sigui també objecte de les polítiques d’estímul a
l’activitat, cosa que també hi estic d’acord. Això és el que no
entenc, ho trob contradictori, és a dir, si la gran innovació és
que vostè farà, posarà en el centre de les polítiques culturals els
ciutadans, entenc que en detriment dels actors, no entenc
perquè llavors després com a punt immediat em diu que
reivindica aquesta importància de la indústria cultural. 

Des del nostre punt de vista, i aquí li expresso el
posicionament polític del meu grup, nosaltres creiem que el
suport dels actors és fonamental, els actors de la indústria
cultural, perquè nosaltres no crèiem en una cultura únicament
subvencionada en la que l’actor principal cultural és l’Estat o
l’administració. Aleshores, no ho sé, m’agradaria que m’aclarís
per saber si aquesta és la seva visió. Nosaltres creiem que la
millora del nivell cultural dels ciutadans ha de venir sobretot
del sistema educatiu i l’administració ha de vetllar perquè hi
hagi una producció cultural de qualitat que estigui a l’abast
d’aquests ciutadans. És per això que, en primer terme, ha de
donar suport als actors de la indústria i després, evidentment,
ha de posar-hi doblers perquè aquesta oferta sigui assequible a
la major part de la ciutadania, però no pel fet que
subvencionem molta cultura aconseguirem que vagi més gent
als espectacles, és a dir, no serà fent això que posarem el
ciutadà al centre de l’activitat cultural. A mi m’ha semblat
veure una visió estatalista que jo, per exemple, identifico amb
alguns dels partits del Govern, concretament del PSOE, i que
nosaltres, doncs, no compartim i ja li he dit en quina línia
estava.

He trobat una mica... m’ha semblat que vostè ha caigut en
la trampa del PP quan ha dit que a vostè no li agradaven els
informes. Clar, aquí resultarà que amb aquest govern a ningú
no li agraden els informes, però aquest govern i tots contracten
informes, no? Jo, simplement, li crid l’atenció que no caiguem
en les trampes de... en aquest tipus de trampes perquè si no al
final ens trobarem que si no li agraden els informes pot ser
haurà de justificar molt cadascun de tots els informes encara
que la seva conselleria casualment encarregarà molts, que per
alguna cosa, segons dades publicades, el Govern de les Illes
Balears n’encarrega 4.000 cada any. Per tant, m’imagín que la
seva conselleria també n’encarregarà. 

Quant a les preguntes que li he fet i han quedat sense
resposta, simplement i molt ràpidament, si es continua amb el
compromís d’incrementar amb 500.000 euros els ajuts a la
producció audiovisual, sembla que no m’ho ha respost.

Si tendrem una programació de tota la temporada de
l’Orquestra Simfònica, és a dir, no només del que es fa a Palma
sinó de tota la temporada amb molta més antelació. És a dir,
crec que els ciutadans de Menorca tenim dret a saber amb la
mateixa antelació que els ciutadans de Mallorca quan
l’Orquestra Simfònica ve a la nostra illa. Fins ara entenc que no
ho hàgim tengut, per què? Perquè era una cosa que s’engegava
de nou, ara, clar, a mi m’agradaria que això entrés en vies de
normalització i normalització vol dir que tenguem el mateix
tractament. També a nivell de programació perquè puguem
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saber i ens puguem preparar, vull dir, puguem estar pendents de
la compra de les entrades, etc., quan l’Orquestra Simfònica
vengui a la nostra illa. 

Respecte del tema del Consell de la Joventut de les Illes
Balears, em sembla que no m’ha entès o no m’he explicat bé.
És a dir, amb independència de qui tengui les competències hi
ha un Consell de la Joventut de les Illes Balears, si no
m’equivoc, és així no?, un Consell de Joventut de les Illes
Balears. En aquest Consell de Joventut de les Illes Balears no
hi ha representades entitats d’illes que no siguin les de
Mallorca, segurament hi ha entitats d’àmbit balear que tenen
potes a Menorca i a Eivissa, aleshores, jo entenc que això sigui
així, entenc, veig que, veig que, que, que... veig que... -per aquí
em corregeixen, segurament potser m’equivoc-, però sí que està
clar que no hi ha en aquests moments persones de les entitats de
Menorca, d’Eivissa, i això jo ho trob normal, jo ho trob normal
que això sigui així perquè s’acaba de posar en marxa i hi ha
coses que són més difícils que altres, però només dic que hem
de posar-hi solucions perquè si no continuarem tenint aquest
mateix problema.

Per acabar, li plantejo un tema nou que no li he plantejat a
la primera intervenció i que també fa referència a l’audiovisual
i que té a veure amb la normalització lingüística. És evident el
paper de la televisió, per a la normalització lingüística és
fonamental, hem parlat, doncs, de les polítiques més pròpies de
la Direcció General de Política Lingüística, però hi ha un
element que és molt important que és el de la televisió. Jo estic
molt preocupat pel model de llengua que s’utilitza a IB3, cada
vegada més, és una mica com el Consell de la Joventut, fins ara
no...

LA SRA. PRESIDENTA:

Faci la pregunta, Sr. Castells, perquè ja ha passat del temps.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, ara mateix. Sí, gràcies, Sra. Presidenta, de seguida acab.
Fins ara no havia dit res, però clar, passa el temps i la cosa
continua igual. Jo he registrat una pregunta a la comissió de
control, però m’agradaria que vostè fos conscient que des de la
Direcció General de Política Lingüística han de vetllar pel
model de llengua d’IB3. Això és tot.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Atès que la portaveu del Grup
Mixt s’ha absentat de la sala, donarem la paraula a la portaveu
del Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Elena Baquero, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, presidenta. Crec que a mi sí m’ha respost a
tot, si no, si tenc algun dubte ja li faré. Hi ha dos temes dels que
no he parlat, m’agradaria saber com està la seu de... la nova seu
de l’OSIB, l’Orquestra Simfònica, no sé si n’ha parlat, potser,
no sé si n’ha parlat, com està el projecte?

I després el tema del Teatre del Born de Ciutadella que està
prou embullat, sé que ha anat a Madrid, al ministeri, a veure si
s’ha arreglat alguna cosa i tirar endavant. 

D’esports, li havia dit abans al Sr. Gonyalons, que, bé, molt
agraïts i molt contents del suport als IGA, per a nosaltres, per
a Menorca és important també donar-li l’enhorabona i
engrescar-la a continuar amb el programa de posar valors a
l’esport. Crec en tots els casos que veiem ara del que passa,
sobretot al futbol, és molt important continuar amb aquesta
feina, i relacionat amb això crec que volien posar en
funcionament o no sé si ja hi era, un reglament per
desenvolupar les funcions i la Comissió contra la violència a
l’esport, no sé si estava previst això o si n’han parlat.

Enhorabona també pel Decret de regulació de les
professions de l’esport.

I un tema que sempre dic i sempre hi insisteixo és el Pla
d’inversions en infraestructures municipals. Ja sé, sempre m’ho
diuen, que no és competència seva, però crec que estaria molt
bé, és important, que des del Govern es col·labori una mica,
mínimament... o es tingui present a tots els ajuntaments i totes
les seves instal·lacions perquè és allà on comencen els joves a
fer esport i a formar-se, i hi ha molt de dèficit en aquest
aspecte, si es pot fer doncs estarem molt contents.

I en joventut crec que el que més preocupa és l’aprovació
del decret de joventut, a veure, crec que està... és la segona
exposició pública, a veure com... si està previst, bé, el temps
com està previst, els consells tenen competències en aquesta
àrea i és molt important que se’ls tingui en compte, saber...
supòs que aquest decret recull les bones pràctiques
professionals, l’ordenació laboral, les figures professionals, bé,
a veure com està.

Felicitats, també ho ha comentat vostè, jo li ho volia
preguntar, el Programa d’art jove, ha dit que havia passat de 40
a 250, és una pregunta que li volia fer, crec que és molt
important posar en contacte els joves amb l’art, com es fa, com
treballen els artistes.

I de la memòria democràtica, d’acord, crec que estem
d’acord el nostre grup a prioritzar aquelles actuacions en els
casos en què hi hagi familiars vius, perquè almenys podran
tenir aquesta alegria.

I res més, gràcies, consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara és el torn de la Sra.
Consellera perquè pugui explicar la contrarèplica.

LA SRA. CONSELLERA DE CULTURA,
PARTICIPACIÓ I ESPORTS (Francesca Tur i Riera):

Gràcies. Bé, pel que feia a la pregunta de la Sra. Núria
Riera, que deia que havia demanat informació, sí, li puc dir que
tenc un informe de data de 7 d’abril on es dictamina que no hi
va haver fragmentació amb els informes.
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Pel que fa... respecte a l’Illenc, és evident, no és una qüestió
de vegades de valentia política o no, he estat molt honesta, he
dit que m’agrada més el nom d’Institut d’Estudis Baleàrics. El
problema o sigui el fet de canviar als estatuts els noms implica
que s’ha de tornar a començar de nou i deixes sense estructura
jurídica segura i estable, que és el que necessita en aquests
moments l’institut, potser m’hauré de sacrificar en els meus
gustos personal. La prioritat és dotar-lo sobretot perquè el que
va passar la passada legislatura, ho he dit abans i no m’agrada
parlar de passat, és que es va crear... és a dir, es va ajuntar
COFUC, direcció general, Institut d’Estudis Baleàrics i no es
va posar ordre i se n’hi ha de posar, i aquests estatuts
intentaven donar una cobertura legal. Què passa? Què són uns
estatuts que s’hauran d’aprimar, pentinar? Sí, evidentment el
nom és important, però no posarem en perill segons què per
aquesta qüestió.

Quant a assistències tècniques, sé que són perfectament...,
són tasques puntuals i sí que és veritat que vénen a cobrir tot
allò que una plantilla estable no pot cobrir.

Model d’IB3, sí que el tenc, ara dir, ara l’explicaré, però dir
que es té més pressupost que mai i menys audiència que mai,
home, tenim una televisió, 30 milions d’euros, quan va arribar
a tenir-ne 140 i amb una plantilla on també hi havia familiars,
per cert, amb una plantilla completament estable i blindada, per
dir-ho d’alguna manera. Llavors, clar, hem de pensar que tenim
un pressupost molt minso per a una televisió pública, però jo
som una màxima defensora de la televisió pública perquè és
una de les eines que garanteixen la llibertat d’informació, si és
independent, la llibertat d’informació, i que crec que és un dels
puntals de qualsevol estat de dret i de qualsevol estat lliure i
democràtic. I el fet que sigui independent ho demostra que,
enfront de la passada legislatura, en què era un membre del
Govern qui la dirigia, ara és un periodista de contrastada
trajectòria que té tot el meu suport. Crec que això han estat les
preguntes de la Sra. Riera.

Pel que fa a la Sra. Laura Camargo, de la llei de consultes
he de dir que si tot va bé..., sé que els terminis en política els
carrega el diable, però si tot va bé a finals de juliol esperam que
la llei de consultes sigui al Parlament.

Crec que ha estat la Sra. Camargo que m’ha preguntat, i se
m’ha oblidat abans de parlar del tema de l’aulari, és cert que
teníem previst iniciar les obres, havíem anunciat iniciar, s’havia
anunciat iniciar les obres a finals del 2017 i és cert que
seguiment seran al llarg del 2018. Així i tot al Poliesportiu
Prínceps d’Espanya s’ha fet moltíssima de feina i moltes
inversions. Per exemple, al llarg del 2017 s’han..., diguéssim,
s’han millorat les grades d’atletisme, s’ha intervingut a la
piscina coberta, en la instal·lació del sistema filtratge de la
piscina, etc., podria fer tota una relació de les obres, però no ho
faré, però sí diré que s’han millorat molt, que a final d’any
farem una presentació de totes les obres de millora que s’hi han
fet i que també esperam tenir aquest projecte perquè de cara al
2018 -i torn dir que em fa por parlar de terminis- iniciar les
obres.

Sí que m’he oblidat dir que de la llei de consultes queden
només dues coses pendents, per això podrà estar a finals de
juliol, que es referent al pressupostos participatius, allò del

tema del vot electrònic, evidentment llavors passar pel sedàs
pressupostari.

Pel que fa a la Sra. Sureda, crec... no, crec que ha estat la
companya de Ciutadans que m’havia demanat per un tema que
els preocupa, que és el tema de les variants dialectals, he de
dir... sí, ja ho sé, ella, tan el català de Mallorca com el català de
Menorca com el català d’Eivissa com el català de Formentera
estan plenament protegits dins la normativa genèrica de la
llengua catalana, plural i única i, a més a més, la riquíssima
creació literària dels nostres autors són la millor garantia de la
preservació de les variants dialectals del català de les Illes
perquè són totes riquíssimes en mots típics de cada illa,
perfectament normalitzats i existents i vigents en la llengua
catalana.

Pel que fa al diputat de MÉS per Menorca, el fet que jo
parli dels ciutadans com els principals protagonistes de la
cultura, no he dit en cap cas “en detriment de”, “en detriment
de” no ho he dit en cap moment, quan dic que són els principals
protagonistes és perquè són els receptors i, evidentment, un
llibre sense lectors no ha acabat el seu circuit, comença amb
l’autor i acaba amb el lector i un llibre sense lectors és un
llibre, però no compleix el seu objectiu, i evidentment una
programació cultural sense ciutadans que en participin és
incompleta. És evident que no és en detriment de res, sinó que
completa el circuit, ens falta completar aquest circuit. I
evidentment donar..., fomentar les indústries culturals no va en
detriment dels ciutadans, a l’inrevés, perquè a les indústries
culturals hi treballen ciutadans també. Per tant, són... forma
part d’un mateix teixit, del que es tracta és d’armar aquest
teixit.

I també consider, és a dir, hi ha altres persones que poden
considerar o que han considerat que el teixit industrial de les
cultures o les indústries culturals han d’anar a part de les
indústries en general, però jo crec que no, perquè llavors
arriben moments de crisi on en temps magres i el primer que
retallen són aquelles coses que pengen del cos central, i crec
que les indústries culturals perquè no es retallin han de formar
part del cos central de les polítiques a favor de les indústries.

Crec també que parlar de ciutadans no és en absolut fer
polítiques estatalistes, és la primera vegada en la meva vida que
em diuen estatalista, però bé, no ho és en absolut, però bé, és
una manera de conèixer-se a un mateix encara més. També he
de dir, però, que jo estic a favor de subvencionar la cultura, és
a dir, si subvencionam altres indústries i altres serveis, és a dir,
serveis bàsics de qualsevol societat lliure, com són els serveis
socials i l’educació, que estan finançats a través d’imposts, la
cultura perquè arribi a tothom també s’ha de finançar
públicament. Una altra cosa és que s’ha de pagar als creadors,
perquè això que la cultura és gratuïta, és a dir, que els creadors
han de treballar gratis tampoc no ho compartesc, el que passa
és que sí s’ha de facilitar que els ciutadans hi participin i que,
efectivament, sigui un element igualitari de la societat i
cohesionador, però en cap cas pensàs que el protagonisme dels
ciutadans va en detriment d’altres coses, en absolut, eh?

Llavors, també és veritat que he dit que com a funcionària
reconec que no m’agrada demanar informes fora, però també he
afegit, he afegit, que reconec que en ocasions són necessaris.
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Una altra cosa, que poden ser més necessaris o no, però són
necessaris. Jo tampoc, és la primera vegada que em diuen que
som sos... vaja, som sospitosa de comprar cap argument del PP.
Aquí tenc una companya eivissenca que crec que es deu haver
quedat esgarrifada de dir, ui!, vull dir, que no... crec que mai no
he comprat cap argument al PP, en la vida, però bé, també és
una manera de...

Llavors, de la programació de la temporada. No li havia
contestat, té raó. La programació de la temporada s’havia de
presentar en els pròxims dies, s’ha de presentar en els pròxims
dies, el que passa és que he volgut esperar a estar feta, he
volgut esperar... bé, a aquest canvi de gerent de l’OSIB, però
li puc garantir que en els pròxims dies, no li puc dir quan, però
que es presentarà aquesta temporada perquè evidentment els
ciutadans de totes les Illes tenen el dret, com molt bé vostè diu,
de saber quina és la programació.

Això del Consell de la Joventut segurament som jo que no
m’he explicat bé. Evidentment que no parlava de competències,
però clar, el problema és que el Consell de la Joventut de les
Illes Balears per tenir un representant de Menorca l’ha de tenir
una vegada constituït el Consell de la Joventut de Menorca, pot
ser o no?, vull dir, pot ser som jo que m’he explicat malament.
Per tant, aquest aspecte li contestarem per escrit perquè no el
tenc controlat. 

Del que m’ha demanat de la línia d’ajudes de 600.000
euros. És curiós perquè és veritat, tothom sap la quantitat
d’aquesta línia d’ajudes quan la línia s’està redactant encara. Sí.
Però sí que és veritat que hi ha una línia d’ajudes per a la
producció i sí és veritat que no tot sortirà de l’Illenc sinó que
part sortirà de Turisme. És a dir, en principi no serà tant de
Baleàrics, serien 500.000 d’Estudis Baleàrics i 150 de Turisme.

El que vostè ha comentat d’actitud tèbies en temes de
llengua, miri, malauradament crec que li hauré de donar la raó,
crec que hauríem de ser més contundents, però bé... ens hi
posarem.

Del Teatre des Born de Ciutadella li he de dir que, clar,
aquí ens trobam unes obres d’un teatre municipal finançades
per l’Estat que es varen recepcionar i que ara hi ha una inversió
prevista. Evidentment, jo crec que qui l’ha d’assumir és qui va
finançar la reforma. Una altra cosa és que ho aconseguim, però
li puc garantir que com a mínim ho intentarem.

Sí, vostè també m’ho demanava, si hi havia una línia
d’esports i valors i efectivament existeix aquesta línia, pensava
que l’havia explicada amb anterioritat, però... deman disculpes,
sí perquè a més el tema de valors i això, com ja he dit, és un
concepte transversal de la direcció general i de tota la
conselleria. A més, com deia, l’any passat es varen formar més
de 500 tècnics en el tema de... bé, contra la violència, també en
temes de valors, enguany la programació de formació anirà
dirigida cap als pares i li podria donar dades més concretes si
no hagués perdut els apunts que m’han passat els companys.
Però bé, d’això si volen més informació la podem donar per
escrit. 

Vull dir per acabar que sí que és veritat que amb el tema del
Poliesportiu Prínceps d’Espanya malgrat el retard es va invertir,

dins l’any 2016, un poc més d’un milió d’euros en millores
enguany serà 1.300.000. Crec que són inversions de coses que
estaven malament i que s’han de millorar i que es milloren i
crec que també... és a dir, el fet d’un petit retard en un projecte
no, és a dir, no paralitza en absolut perquè se segueix fent
moltíssima feina. 

Esper haver-ho contestat tot, si no disculpes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Una vegada acabat el
debat, volem agrair la presència de la Sra. Francesca Tur i
Riera i dels seus companys.

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