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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors i senyores diputats, començarem la sessió d’avui i,
en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions. No
hi ha cap substitució?

I. Compareixença RGE núm. 14829/17, a iniciativa
pròpia de la consellera de Cultura, Participació i Esports,
per tal d’informar sobre la situació del Pla de Cultura.

Doncs, passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a la compareixença de la consellera de Cultura,
Participació i Esports, sol·licitada mitjançant l’escrit RGE núm.
14829/17, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre la situació del Pla de Cultura. 

Assisteix la consellera de Cultura, Participació i Esports,
Sra. Francesca Tur i Riera, acompanyada del Sr. Guillem Joan
Fullana i Daviu, secretari general; del Sr. Manel Santana i
Morro, director general de Participació i Memòria
Democràtica; 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. Carles Gonyalons i Sureda, director
general d’Esports i Joventut; del Sr. Francesc Mesperuza i
Rotger, director de l’Institut d’Estudis Baleàrics; del Sr. Pere
Bonet i Bonet, gerent de la Fundació Orquestra Simfònica de
les Illes Balears; del Sr. Joan Ferrà i Terrasa, gerent de
l’Institut Balear de la Joventut; del Sr. Josep Maria Lendínez i
González, cap de gabinet; del Sr. Celestí Oliver i Tril, cap de
comunicació; de la Sra. Maria Pizà i Nicolau, adjunta de
comunicació, i de la Sra. Berta Sureda i Berna, assessora
tècnica de Cultura. 

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. Bé, procuraré ser breu i concreta i
llavors vostè ja em fan les preguntes que considerin. Com tots
tenen, tots els grups parlamentaris varen rebre en el seu
moment el document, de fet cada vegada que n’hem presentat
un, ja hem fet dues presentacions, una el passat 4 d’agost i
l’altre el 15 de gener, prèviament abans de fer-ho públic, vàrem
enviar a tots els grups parlamentaris un exemplar del document,
a la primera ocasió hi havia el document zero i el document 1
i en aquest el document o capítol 2 que hem anomenat, vostès
ja tenen, bé, aquesta informació perquè puguin fer els
comentaris i les esmenes que trobin, però també vàrem
demanar la compareixença voluntària per explicar-ho, també
per donar oportunitat a recollir les seves propostes i comentaris
i queixes o crítiques que pertoquin o dubtes precisament en
aquesta fase que estam de procés participatiu.

Com ja dic, vàrem pensar que el millor... que fos un
document obert des del primer moment i que la ciutadania i tots
els representats públics hi tenguessin accés, per poder anar
corregint durant la tramitació, durant el trajecte o durant
l’elaboració del document i, per això, en lloc de presentar un
document final volem fer públic cada un dels documents. El

pròxim esperam que a finals d’aquesta primavera o cap a la
primavera poder ja presentar el document 3, en teoria.

En principi serien cinc documents tenint en compte que el
cinquè ja seria una mena de conclusió i tenint en compte també
que el document en tot moment és un document flexible i obert,
és a dir, fins i tot quan s’acabi volem que sigui un document
flexible i obert. 

També hem de dir que hem temporalitzat el Pla de Cultura
a deu anys vista, però així i tot des del primer moment el que
hem volgut fer és ja actuar des de la conselleria en el marc del
Pla de Cultura, és a dir, ja hi ha actuacions, hi ha activitats i hi
ha projectes que es fan en el marc d’aquest pla de cultura, com
aniré posant algun exemple. 

També aquesta pla, aquest document, si el primer feia una
mica d’anàlisi de quins eren els punts febles i els punts forts i
les oportunitats i, a la vegada les amenaces de l’activitat
cultural a les Illes, una mica la situació a través d’un senzill
anàlisi DAFO, però també marcàvem uns ajuts bàsics que
serien els que volíem impulsar des del primer moment, en
aquest segon document és sobretot un marc teòric del que
pensam que ha de ser la cultura i les polítiques culturals. A la
vegada, també en aquest segon document que vàrem presentar
el passat mes de gener, també hi ha una sèrie de documents ja
desenvolupats en part que creiem que han de ser una mica les
línies mestres d’actuació, com és el Codi de bones pràctiques,
per posar un exemple, el que ha de ser el Consell de les Arts,
etc.

També hem de dir que volem que sigui un pla realista per
no caure en el desànim, si fem un pla amb uns objectius
absolutament astronòmics inassumibles i llavors arribar una
mica a la decepció de no poder haver aconseguit totes les fites,
ens estimam més que sigui un pla realista, amb unes fites molt
clares que sapiguem que enmig, tot i que el pla és a llarg
termini, perquè les polítiques culturals han de ser a llarg
termini, però amb actuacions a curt i mig termini, que pensem
que amb els mitjans i amb els mecanismes i amb les
competències que tenim puguin ser... puguem aconseguir-ho,
puguin ser assolibles.

Un dels principis bàsic, eixos bàsics que tenim és que, per
això ens acompanya tot l’equip de la conselleria, tot i que
també hi ha altres departaments i altres direccions generals
d’altres conselleries que també han col·laborat, col·laboren i
col·laboraran amb aquest pla, però ens acompanya tot l’equip
de la conselleria perquè entenem que cultura és tot, cultura és
un principi transversal i que es pot fer cultura des dels diferents
departaments. En primer lloc, perquè pensam també que és
important les diverses definicions del que ha de ser la cultura.

En primer lloc, cultura democràtica, la cultura participativa,
també crear consciència de comunitat. Tenim una realitat
territorial que a la vegada també ens ha provocat una realitat
ideològica que és tenir més concepte de pertinença a una illa
que a una comunitat, i en això creiem que des del Govern tenim
la responsabilitat de crear aquest sentiment de comunitat
respectant evidentment la idiosincràsia i les particularitats de
cada illa, però treballar per crear sentiment de comunitat, i
creiem que la primera passa per aconseguir aquest sentiment de
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comunitat és posar en valor tot allò que ens uneix, tot allò que
tenim en comú i a la vegada practicar polítiques d’equilibri
territorial, és a dir, que cap illa se senti menystinguda o que
està oblidada de les polítiques del Govern, i això implica
col·laborar amb els consells insulars, amb els ajuntaments i, a
la vegada, ser presents a totes les Illes d’una manera
equilibrada, tot i que a vegades pot resultar complicat.

També hi ha una temporalització de com ens hem reunit i
amb qui hem treballat. En un primer moment vàrem recollir les
preocupacions, les reivindicacions, les prioritats de tots els
consells insulars, vàrem fer una feina interna de la conselleria
i transversal del Govern. Ara ens trobam en una tercera fase
que és aquest procés participatiu amb el sector. Divendres
passat, dia 9, vàrem començar l’Arxiu del Regne de Mallorca
amb unes jornades participatives coordinades per Berta Sureda,
que a la vegada és la coordinadora del Pla de Cultura de la
conselleria. Per tant, estam ara amb aquest procés participatiu
aquest mes de febrer i el mes de març ja està previst que aquest
procés participatiu s’estengui a la resta de les Illes, tot i que ja
en aquest mes ja hi haurà visites de la coordinadora a les altres
illes fora de Mallorca per recollir també aquestes inquietuds,
com en el seu moment ja vàrem fer nosaltres. 

Com ja dic, aquest procés participatiu té unes... ha recollit
ja en les primeres dues jornades ja s’han recollit una sèrie de
propostes que en aquest moment ja s’avaluen i incorporen al
pla. Podríem parlar d’actuacions, com ja he dit abans, que ja es
fan en el marc d’aquest pla de cultura.

En primer lloc, creiem que crear un marc legislatiu per tots
aquests principis o objectius generals, jo no entraré massa en el
concret llevat d’algun exemple per il·lustrar què vull dir,
llavors si vostès em volen preguntar coses concretes, però
creiem que el marc legislatiu també ha de servir de paraigua
d’aquestes polítiques culturals. Per això, les lleis que impulsam
tenen uns objectius molt clars, primer perquè són un
compromís o programàtic o de govern o parlamentari, com és
el cas de la llei de voluntariat, vaig assumir el compromís
d’impulsar la Llei de voluntariat en aquesta legislatura davant
d’una pregunta que em va fer una diputada del Partit Popular
al Parlament, aquest era un compromís programàtic, però el
vàrem revalidar, entenc que el vàrem revalidar amb aquesta
resposta. 

La Llei de consultes, també és un altre compromís. 

Pel que fa a la llei de voluntarietat, què té a veure amb
Cultura? És donar visibilitat a una part molt important que és
la part associativa, que és la part del voluntarietat, que és
present tant a cultura com a esports com a joventut com en
temes socials, és a dir, sense la figura del voluntari molts
projectes, moltes accions polítiques no serien possible i és
donar-los aquesta visibilitat, eines per treballar i aquesta
autonomia perquè puguin treballar, a través del teixit
associatiu. Creiem molt que el voluntarietat, i així ho recull
l’esborrany de la llei, ha de participar a través del teixit
associatiu. De fet, avui migdia s’ha reunit la Plataforma del
voluntarietat per donar el sus, donar el vistiplau a aquest
esborrany de llei del voluntarietat que ara començarà el procés
aquest de consultes i de debat i d’esmenes i d’aportacions,
esperam.

La llei de consultes ara mateix és al Consell Consultiu i
creiem que també és important per a les polítiques culturals
perquè dóna consciència als ciutadans del seu... bé, poder com
a societat per poder impulsar i condicionar i..., mesures
polítiques de calat. És a dir, en un percentatge de ciutadans es
poden impulsar iniciatives i de manera vinculant. Per tant,
creiem en això.

La llei de memòria democràtica és exactament igual, és
donar àmbit i donar un parany a la consciència democràtica i a
la recuperació d’una part de la història, en general, de la
història contemporània i a la vegada de la història d’aquesta
comunitat. Simplement no es tracta més que de treballar en
positiu cap a la consciència democràtica de nosaltres com a
poble.

La reforma de la llei de cultura popular que serà la llei de
patrimoni immaterial, també recull aquesta posada en valor
d’un patrimoni d’un llegat que en ocasions ha estat menystingut
o poc valorat. Entenem que el patrimoni immaterial de les Illes
és riquíssim, la prova està que algunes manifestacions han estat
declarades Patrimoni de la Humanitat, com és el cant de la
Sibil·la, per posar un exemple, en podria posar molts més, que
cada illa té un patrimoni riquíssim, que hi ha coses específiques
de cada illa, altres que són en comú. 

Per tant, creiem que..., vàrem creure que renovar,
actualitzar aquesta llei de patrimoni immaterial també servia
d’objecte i de marc a la feina d’aquest pla de cultura perquè...,
sobretot perquè aquest patrimoni immaterial de vegades, com
deia, s’ha menystingut o s’ha folkloritzat quan la cultura
popular, que és el producte o el resultat d’una activitat
professional, d’unes tradicions, d’un llegat musical, literari, de
literatura oral, etc., i lingüístic, és importantíssim com a
nosaltres..., com a comunitat, sobretot perquè posa en valor i fa
visible la importància d’aquest llegat i, per tant, és una manera
també que com a comunitat ens sentim més forts, i bé, com
diu... podríem dir com diu La Balanguera: que més alt puguem
arribar com més endins puguem arrelar.

Llavors, aquest seria el marc. Actuacions que hi ha,
diguéssim, dins el pla, vostès ja les tenen, però l’objectiu és:
primer, treballar al marc de les nostres competències; en segon
lloc, treballar en coordinació amb les institucions i amb les
competències que tenen les altres institucions; treballar en
polítiques de proximitat a partir dels equipaments públics que
gestionam com a govern; això és: Arxiu del Regne de Mallorca,
Biblioteca Pública de Can Sales, Museu de Mallorca, de
moment, Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, el futur
museu de Formentera, que és la nostra responsabilitat, segons
la Llei de patrimoni, tot i encara que sigui només en part,
perquè la gestió és del Consell de Menorca són dos
equipaments que hi ha a Menorca com la Biblioteca de
Menorca i el Museu de Menorca, l’hemeroteca de Maó i el
Museu de Menorca, etc.

També aquests eixos bàsics passen per fomentar, o aquestes
competències passen per treballar i continuar fomentant
l’intercanvi cultural i de creativitat entre illes. Això es fa
sobretot a partir de les línies d’ajudes a l’Institut d’Estudis
Baleàrics que ha recuperat el seu nom històricament, perquè
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també creiem que aquestes entitats que tenen un nom que fan
referència a les Illes Balears és important mantenir-lo.

Però també aquesta part de projecció exterior, també
entenem que és important fer visibles les Illes Balears com a
una realitat i a la vegada anar de la mà d’entitats potents que
també són suficientment generoses com per donar-nos
visibilitat i, a la vegada, incorporar-nos a projectes comuns com
és l’Institut Ramón Llull. Creiem que sumant arribam més lluny
que no de vegades viatjant sols. Per tant, en ocasions viatjam
en un àmbit purament balear i en altres de la mà d’altres entitats
amb les quals compartim cultura i llengua, i també ho creiem
important.

Creiem també que una de les nostres responsabilitats és
donar suport a l’exterior i ajudar a fer visible aquest patrimoni
que tenim, el reconegut de manera internacional com pot ser a
través de la UNESCO, Patrimoni de la Humanitat, com hi ha a
Mallorca, com hi ha a Eivissa i a Formentera, i a la vegada
també que tot aquest patrimoni doni suport també a altres
candidatures com és el cas de Menorca Talaiòtica. 

En tots aquests..., diguéssim inputs nosaltres hi som, som
presents al Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, que
afecta a Vila, però també hi ha contemplats als pressuposts,
perquè creiem que també és important, partides per participar
en altres elements que també estan reconeguts com a patrimoni
de la humanitat i estan fora de consorci, com és el poblat fenici
de Sa Caleta en el cas d’Eivissa o la necròpolis púnica, i també
els pressuposts contemplen una partida important per donar
suport, com ja dic, a la candidatura de Menorca Talaiòtica.

Per tant, aquesta part d’intercanvi entre illes de promoció
exterior, a tot això és al que hem volgut posar l’accent en
aquesta legislatura i també al marc del Pla de cultura.

El Pla de cultura tampoc no és..., és a dir, no és un
document que camini o que s’elabori de manera absolutament
paral·lela independent de les polítiques que s’implanten; és a
dir, ja s’apliquen els criteris del Pla de cultura, és a dir, ja
treballam en mode Pla de cultura des del principi. Per exemple,
com ho fem? Intensificam i milloram i completam les línies
d’ajuda dels programes TalentIB de l’Institut d’Estudis
Baleàrics.

Al primer document parlàvem de recerca de nous públics,
diguéssim això ja també ho estan... ho estam realitzant. Per
exemple, al document 1 parlàvem que a través de l’Orquestra
Simfònica de les Illes Balears que és un element de cohesió
territorial perquè és de les poques coses que totes les illes la
consideren seva, afortunadament; per exemple, ahir va haver-hi
el primer concert per a neonats, crec que a l’Hospital Son
Llàtzer i està previst que pròximament l’orquestra, una petita
part, faci un concert a la presó d’Eivissa.

És a dir, ja hem interioritzat que estam programant tenint en
compte no concerts extraordinaris, sinó programant dins
temporada concerts a totes les illes. És evident que Formentera
es troba en una situació de clar desavantatge, per manca
d’espais on acollir l’orquestra, la qual cosa condiciona que
només s’hi pugui anar a l’estiu, però entenem que no pot tornar
passar que..., l’estiu passat va ser la primera vegada en 12 anys,

no, en 15 anys, perdó, que l’orquestra anava a Formentera, i el
2002 era la primera vegada en la història que l’Orquestra
Simfònica anava al complet a l’illa. 

Entenem que això - i això ja s’ha interioritzat des de
l’orquestra-, és l’orquestra de totes les Illes Balears, i sempre
que sigui possible i el programa ho permeti s’anirà a totes les
illes; també el que es fa a una, pretenem que es faci a totes.
Com ja dic, perquè tots els ciutadans de les Illes rebin la
mateixa inversió en polítiques culturals independentment de
l’illa de la qual siguin, ja sigui Mallorca, Menorca, Eivissa com
Formentera. Aquests concerts de l’orquestra serien un exemple
dels molts que podríem posar.

L’altre era que volíem que les indústries..., fomentar les
indústries culturals i lluitar contra la precarietat que en
ocasions, a causa de les subvencions tan minses, per mor de
pressuposts minsos, diguéssim, de vegades des de les
subvencions es fomentava la precarietat dels treballadors del
sector cultural. Creiem que s’hi ha de lluitar i ja s’hi treballa
des de fa temps en aquest sentit, ja saben que en els pressuposts
del 2018 s’ha inclòs a la llei pressupostària la creació de
l’Institut d’Indústries Culturals, que ara estam en fase de
redacció dels estatuts per poder-lo impulsar, però, a la vegada,
també ja amb les línies d’ajudes el que fem és imposar, no és
una paraula que m’agradi, però posar clàusules laborals per tal
que els treballadors d’un espectacle o d’un esdeveniment
cultural, o d’una iniciativa o projecte cultural, tenguin garantits
els drets laborals; és a dir, lluitar contra la precarietat dels
treballadors que ajuden a desenvolupar determinats projectes
culturals.

També dir que creiem que aquest retorn es produeix sempre
que..., forma part de l’ADN de les polítiques de subvencions,
que és a través dels sous públics, subvencionar iniciatives
privades perquè tenguin un retorn públic, un retorn d’interès
general. I en aquest sentit treballam, per tant, estam convençuts
que ja treballam en aquest sector.

Llavors també un altre compromís que serà realitat a final
d’enguany, serà la creació del Consell de les Arts i la Cultura.
No volem que sigui un consell restringit, volem que sigui el
més ampli, participatiu i integrador possible; que siguin
representades totes les disciplines artístiques, tots els àmbits de
creació i tots els àmbits socials, diguéssim ciutadans, perquè
puguin fiscalitzar les polítiques i condicionar les polítiques
culturals. Això esperam que sigui una realitat a final d’enguany,
amb aquests eixos bàsics.

Aquestes serien, podríem parlar-ne de moltes més, però
acabaré amb unes línies bàsiques que també incorporam una
mica recollint tot això que els he explicat, amb les nostres
prioritats, que és, per exemple, així com parlava de clàusules
laborals a les línies d’ajudes, tot això està contemplat aquí,
també donam especial suport a aquells projectes que tenguin la
dona com a protagonista o com a impulsora; que els col·lectius
tenguin una representativitat similar a la realitat social, que és
com a mínim la meitat de les dones; que siguin projectes que
donin visibilitat a la dona i a polítiques de gènere; que tenguin
també un equilibri territorial, és a dir, fins i tot hem incorporat
a les línies de subvenció d’enguany que hi haurà una puntuació
extra en aquells projectes artístics, literaris o musicals que
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contemplin creadors de més d’una illa, si és de les quatre molt
millor, no hem posat quotes perquè entenem que la quota ha de
ser de qualitat, però que tenguin el mapa de les illes ben
present. Això també serà una de les prioritats.

També volem que tots els jurats, a mig termini, aconseguir
que tots els jurats que decideixin línies d’ajudes, línies
públiques d’ajudes, que tenguin una part..., no només la meitat
sigui de tècnics, però com a mínim la meitat, o sinó la majoria,
que formin part de tècnics, que això ja està passant des de les
línies d’ajuda del Departament de Joventut, del Departament de
Cultura, etc., que part del jurat sigui de la societat civil, per dir-
ho d’alguna manera, de gent del sector, que no siguin
representants públics.

Hi ha molts altres capítols, però com que no me vull
allargar massa i no sé quanta estona duc ja, ara em sotmetré a
les seves preguntes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts i, per aquest
motiu, demanaria als grups parlamentaris si volen utilitzar
aquest temps per formular les seves preguntes, o podem
continuar?

Podem continuar. Per tant, la 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):

Per fer-ho més àgil, supòs que s’estimen més tot a la
vegada, no? D’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la
diputada Sra. Sara Ramón, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Bona tarda i moltes gràcies. Gràcies a la consellera per la
compareixença voluntària i a tot el seu equip per acompanyar-
la. Jo crec que era quasi necessària aquesta compareixença
perquè sí que és vera que des de dins es veu tot més clar, però
des de fora document 0, document 1, document 2, era tot una
mica confós.

El Pla de cultura és molt important per a vosaltres, és un
full de ruta, nosaltres també compartim aquesta importància,
també ho hem dit diverses voltes.

Avui veníem sobretot a escoltar-la, vull dir que no entrarem
en el contingut d’aquest pla, compartim coses, pensam que la
participació, la proximitat, que té coses bones i en altres no hi
estam tan d’acord, evidentment, però avui no entrarem en el

debat d’aquest pla, crec que tenim temps. Farem una sèrie de
preguntes, que ens doni una mica d’informació i algunes
apreciacions que són més de forma quasi que de contingut.

Bé, en primer lloc aquest pla sí que va néixer una mica amb
polèmica, o hi va haver veus discordants, perquè no hi havia
hagut suficient participació, o no hi havia hagut participació en
els consells insulars, que són els competents, i ens agradaria
que ens digués quina ha estat la participació dels consells
insulars en aquest pla.

Després el document 2, aquest que ens presenta, ve amb sis
eixos estratègics, amb un de transversal, amb els objectius,
línies d’actuació, posa l’accent en la metodologia de les
jornades participatives.

I passant una mica a les actuacions, veiem que a la pràctica
semblen interminables, hem comptat 11 plans. Ens agradaria
que ens digués de quants plans consta aquest Pla de cultura i
altres mesures, no? Entenem que en el document definitiu
d’aquest pla, tendrem una cronologia d’aquests plans, també
saber per a quan serà aquest mapa d’infraestructures, qui els
elaborarà, si es faran uns contractes menors, o es farà per
personal, o per part de la conselleria.

També dins les actuacions parla de la modificació de
normatives, ja ens ha parlat d’una, perquè, segons argumenta,
es troben desfasades: llei d’arxius, llei de cultura popular, llei
del mecenatge, que també ens ha estranyat, ja que..., la llei de
museus, però la llei de mecenatge ens agradaria saber en base
a què aquesta decisió que es troben desfasades, perquè la
consellera es va comprometre a desenvolupar aquest reglament,
i realment, sense saber els resultats d’aquesta llei, doncs ens
estranya que ens diguin que està desfasada. 

Tenim també el document zero del Codi de bones
pràctiques, el Pla estratègic de patrimoni, el Pla de lletres i
lectura, el Consell de les Arts, i això entenem són actuacions
dins el pla, o vénen d’un procés participatiu del document 1.

L’Institut d’Indústries Culturals i el Consell de Cultura,
entenem que són més una decisió política que no fruit d’aquest
mateix pla. 

I després dins d’aquest document 2 i pel que hem vist, el
que destaca és sobretot també la metodologia d’aquest procés
participatiu. I dins aquest procés participatiu, que pensam que
ha de ser clau i prou important dins aquest pla de cultura,
perquè així ho destaca durant tot el document, ens han presentat
aquest document i ens trobam tal vegada que la taula 1, que es
feia en el museu, crec que es va fer a l’arxiu al final. A la taula
2 ens cal la presentació divendres 16 de febrer, dimecres 16 de
febrer, dissabte 16 de febrer, vull dir que amb errates, però això
no és el més important realment, sinó que ve buit de contingut.
No sabem quins ponents vénen, no explica quins ponents hi ha. 

Després si miram a la pàgina podem veure un calendari de
ponents, però a la premsa recollim que n’hi ha hagut un altre.
Ens agradaria saber una mica quins han estat els ponents que
han tengut en aquesta primera jornada. Amb quins criteris s’han
triat aquests ponents? Si existeix una planificació real, perquè
pensam que s’ha canviat sobre el que està penjat a la pàgina,
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perquè, tal com dic, el document que ens han donat aquí no ha
exposat quins són els ponents, i pensam que el procés
participatiu és molt important i que estigui tan poc concret i tan
poc explicat, no afavoreix la participació, ni tan sols la nostra
participació a l’hora de poder analitzar aquest document.

I per ara no tenc més preguntes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ramón. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el Sr. Salvador Aguilera, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I com sempre pedazo de
equipo que ve sempre amb vostè per intentar respondre les
preguntes que li puguem fer en aquesta compareixença. A més
a més, aquesta setmana li toca fer doblete per parlar de política
de cultura, perquè justament en el ple li va tocar. Per tant, tal
vegada estarem setmanes o mesos sense que pugui passar per
aquí, però benvinguda sigui vostè i el seu equip.

Comentar molt ràpidament, tinc diferents qüestions, o des
de Podem tenim diferents qüestions. La primera és que,
almenys aquest, com vostè ha comentat, és un primer marc, és
un tercer document, hi haurà una cinquena versió, o sisena
versió, cinc? Un P4, un document 4? Molt bé, aquest pla ha de
ser, o almenys intenta ser molt ambiciós per perdurar en el
temps, però tenim por que els possibles canvis de govern, al
final que determinats partits no inverteixin en cultura com han
demostrat en determinats moments, on han demanat la
desaparició de la seva conselleria, ens preocupa. Però sabem
perfectament que aquest element i entenent que vostè ho té
molt clar, el seu equip i sobretot totes les persones que formen
part de l’administració, passant com ha comentat des dels
consells, els ajuntaments i com no, el Govern central, sense tot
aquest underground, si tota aquesta infraestructura de les 4
administracions, la cultura no arribarà a la ciutadania, o
almenys estarà molt limitada. 

Per què dic això? Vull començar en positiu, enguany se
celebra l’Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018, i la meva
primera pregunta després de veure realment que a (...) des del
Govern s’ha intentat, com vostè ja ha comentat, diferent
patrimoni, quins esdeveniments juntament amb el Govern
central, fins i tot des de la Unió Europea, tenen pensat dur en
marxa enguany? I entenem que el patrimoni de la humanitat
material i immaterial és fonamental. Vostè ha fet comentaris a
Eivissa concretament i entenem que l’abandonament per part de
les diferents administracions i governs, per exemple de Sa
Caleta, entre altres qüestions, i de Puig de’n Valls, entenem que
hi ha molt i molt patrimoni amagat per descobrir i que s’ha
d’invertir per poder rescatar tots aquest bagatge físic.

Després hi ha el material, que com vostè ha comentat
també, les diferents administracions han de fer un esforç. Com
pensen, o han ideat per arribar a aquesta col·laboració entre les
tres administracions, l’autonòmica, consells i ajuntaments,
juntament amb Madrid, el Govern central. 

Sobre el document ja més concretament. Bé, vostè..., no
faré molts de comentaris, però està clara la metodologia, és un
document molt senzill, en el qual s’han, com ha comentat, és un
marc d’actuació perquè es vagin desenvolupant tots els plans,
documents de partida i poc a poc incrementar. Bé, actualment
són 80 i busques pàgines, no sabrem quantes pàgines tindrà
aquest document final, però segurament serà molt gran.

Comentar-li i demanar-li ja des del primer moment que des
de Podem voldríem una memòria econòmica. Assistim moltes
vegades a diferents comissions i a la presentació de plans des
de diferents conselleries que no tenen una memòria econòmica
respecte d’això. Entenem que si volem dur a terme un pla
qualsevol, sigui petit o ambiciós s’ha d’especificar, en la
mesura del possible, és obvi, i quantificar econòmicament, si no
aquest element queda buit, molt bones paraules i les voldríem
fer nostres, però sense sous no es podran dur a terme moltes de
les actuacions i polítiques culturals que des de la seva
conselleria volen dur a terme.

Una de les qüestions que també per a Podem és molt
important i vostè també en el document ho ha manifestat, estem
damunt d’un canvi de paradigma, paradigma social, de consum,
de cultura, de globalització, etc., i entenem que almenys des de
les Balears hi ha un accés limitat a moltes desigualtats, vostè
n’ha comentada una, la territorialitat, és a dir, la insularitat és
un element que fa que moltes de les persones que viuen en
aquesta illa, o fins i tot que ens vénen a visitar, puguem accedir
a tot tipus d’art, de cultura en si. Per tant, com, quins serien els
trets més importants per intentar superar aquesta falta de
cultura, o d’esdeveniments, o de potenciació de la cultura a
determinats llocs que pràcticament no han tingut la possibilitat,
no hi ha hagut la inversió pertinent?

Més qüestions importants, no? I segurament que vostè ha
comentat i penso que l’administració hi ha arribat tard, la
digitalització de la cultura, ho torn repetir, la digitalització de
la cultura, és a dir, tenir des de qualsevol part del món accés a
la cultura que existeix. Plataformes a nivell europeu, com
Europeana, o a nivell internacional com Open Culture, tenen
accés a arxius, a museus, obres d’art, etc., qualsevol
manifestació que pugui ser digitalitzada, qualsevol cosa.
Entenem que... i des de Podem li demanem que faci un esforç
molt important, Sra. Tur, perquè tots els arxius i tots el fons que
tenim en els nostres arxius, biblioteques, que fan referència a la
cultura pròpia nostra, i sobretot la creació recent, sigui
digitalitzada, pugui ser en la majoria de les formes accessible
a una gran quantitat de persones. Això no vol dir que, com
vostè sap perfectament, això de la cultura (...) s’ha de pagar i
vostè ho ha comentat i des de Podem ho portem des del minut
1 denunciant la precarietat, que només tenim en aquest sector,
sinó en qualsevol altre, aquests dies podem anar a l’aeroport, o
al turisme, etc. Per tant, entenem que una de les prioritats de la
seva conselleria, igual que Treball, és que es duguin a terme
aquelles instàncies perquè les persones que vulguin crear,
tinguin dignitat i puguin guanyar-se la vida, ja que no entenem
personalment i col·lectivament un món sense música, sense
cinema, sense llibres, sense dansa, sense qualsevol altra
manifestació d’art o de cultura que tenim.

Més qüestions importants. I aquí segurament hi haurà més
moments per parlar, educació i cultura. Entenem que en el seu
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document i vostè ho ha comentat, hi ha una transversalitat i sí
que a una de les pàgines apareix una espècie d’organigrama i
una connexió entre Conselleria de Treball i la seva Conselleria
de Cultura, però entenem que Educació ha de tenir, la
Conselleria d’Educació ha de tenir un paper fonamental en la
difusió de la cultura, per què ho dic? Perquè hauria, i tenim un
handicap, la LOMCE hem vist que l’educació en les arts i en la
cultura han estat completament menyspreades, s’ha tret
d’enmig pràcticament la plàstica, la música, la tecnologia, etc.,
del currículum de l’ESO. Ja no vull parlar de totes les
ensenyances artístiques del règim especial, com música i dansa. 

Comentar que, gràcies a nosaltres després d’anys de tenir un
Conservatori que cau quasi en el cas d’Eivissa, que era de
dansa i música, el pròxim curs tindrem dansa, com és possible
que uns governs facin edificis, que es gastin milions d’euros i
al final no posin aquests estudis? Per tant, entenem que
l’ensenyança artística ha de ser també una prioritat per intentar
que els nostres joves, més petits i més grans, i sobretot que
puguin accedir a aquests estudis per poder formar professionals
que al final puguin desenvolupar aquesta tasca.

Dir-li que aquest govern, el Partit Socialista es gastarà 9
milions d’euros en una Escola d’Hoteleria, quan l’Escola
d’Arts d’Eivissa porta més de dues dècades demanant una nova
seu, a més a més, tenim alumnes en barracons, entenem..., i, a
més a més, no tindrà en compte el cicle formatiu d’hoteleria.
Entenem que és una errada molt important d’aquest Govern i
des de Podem denunciar-ho.

Més qüestions importants. La cultura entri a les aules, vostè
sap perfectament i tots els presents aquí, els que som docents
i els que es dediquen al món de la cultura, que moltes vegades
la situació dels centres educatius fa missió impossible moure
els nostres infants, o la nostra joventut cap els llocs on hi ha la
cultura, quan es construeixen centres, escoles, o instituts fora
del teixit dins del barri, dins la ciutat, com podem accedir a la
cultura, si no tenim mitjans respecte d’això? Hem d’aportar que
els nostres joves, gent gran que tengui... portar la cultura a les
aules, ja que és impossible moltes vegades accedir-hi.

El tema de la territorialitat, ja ho hem comentat, tenim
una..., ja, bé, el tema de la Simfònica vostè ja ho ha dit
perfectament.

Més qüestions importants, Sra. Tur, el tema de la falta de
recursos, i sobretot vostè coneix perfectament el Consell
d’Eivissa, i el Sr. Ribas ho ha comentat i m’imagín, no ho sé,
la situació per part de la falta de recursos humans del
Departament de Patrimoni, si no tenim persones que puguin
arxivar i catalogar, fer inventari, etc., com podem donar a
conèixer el nostre patrimoni?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Aguilera, el temps s’ha acabat, hauria de finalitzar.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Ja li faig una última pregunta i ara... Per tant, com es troba
la situació en aquest sentit, Sra. Tur?

I després, també, l’última pregunta, molt directa, les meses
sectorials, qui en formarà part?

I després ja continuarem. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. David Abril, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bones tardes a tothom, i bones tardes, Sra. Tur, i a tot
l’equip que l’acompanya.

Òbviament, des del nostre grup parlamentari, compartim
molts, però sobretot tres dels principis que recull el pla i que
vostè també ha posat damunt la taula, com són que la cultura ho
és tot, aquesta idea transversal del que ha de ser i de com ha de
funcionar i ha de ser assumida i viscuda la cultura. La idea de
la participació també i del procés participatiu, que fa possible
també aquest pla, i les accions que se’n deriven, i fins i tot les
polítiques públiques culturals, que és un element que no sempre
es troba present a molts de plans que fa l’administració. I
finalment, també, la idea central, pens jo, de garantir l’accés a
la cultura, pràcticament de tenir la cultura com a un dret, en
consideració.

Per tant, des del fet de valorar i compartir això, sí que
passaria a fer-li tot un seguit de preguntes concretes envoltant
dels diferents documents que han sorgit arran d’aquest pla.

La primera, si més o manco van en termini, ho dic, perquè,
segons el document inicial, en principi el pla ha d’estar
conclòs, per dir-ho de qualque manera, o, en tot cas, entenc
aquest conclòs com a un inici realment del pla per la tardor;
queda el capítol 3 pendent, s’ha començat ja la feina de les
taules, però, voldríem saber si van en termini, tot i que valoram
que, com vostè, no han quedat aturats esperant que es faci el
pla a fer coses, cosa que també és prou important perquè, si no,
es fa servir d’excusa.

La segona pregunta és: quines aportacions hi ha hagut ja per
part de les primeres entitats socials, col·lectius, artistes,
creadors a les primeres meses de treball?, tot i que no se n’han
realitzades moltes encara. Però quines són les aportacions al
procés de participació a través d’aquestes meses de treball, les
aportacions concretes.

També m’agradaria saber, és una pregunta que ha estat allà
planejant en l’aire a les altres intervencions, quina és un poc la
resposta de la resta d’institucions que també fan cultura i que,
a més, tenen moltes competències de cultura, com són els
ajuntaments i els consells, no només els consells insulars,
perquè a la pràctica qui mou la cultura a nivell de carrer, a
nivell de poble, són els ajuntaments; que tenen moltes vegades
molt a dir, fan moltes coses i a més, crec que ajuntant esforços
i pressupost de tothom, es pot posar realment en valor la
cultura.

 



1198 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 77 / 15 de febrer de 2018 

I en aquest apartat, sí compartir també la reflexió que ha
posat damunt la taula el meu company, el Sr. Aguilera, sobre el
binomi educació-cultura, entenent la cultura com a un element
educatiu, com a una eina educativa i, a la vegada, l’educació
com a un element o una eina d’accés a la cultura. Crec que...,
a veure això com ho contempla en el pla, perquè he tengut una
mica la sensació que va molt enfocat a reforçar la part diguem
com d’educació artística, creadora a l’escola, però pens que
hauria de ser una qüestió com a més integral, a veure quina és
la idea que té vostè sobre això.

Sobre la cultura popular, també que en el primer document
se’n parlava una mica més, també quines són les previsions,
perquè tenc, de vegades, la sensació que manejam una idea com
de cultura popular, també perquè la llei la situa aquí, no?, molt
lligada a la tradició, a la història, al patrimoni, quan jo tenc la
sensació, almanco aquí des de Mallorca, des d’allò que es mou
moltes vegades per part de col·lectius de joves que organitzen
festes populars i que generen moltíssims productes i mogudes
culturals, des d’Orgull Llonguet, moltíssims col·lectius de joves
a la part forana que manegen una concepció de la cultura
popular que va molt més enllà d’aquesta idea més de la cultura
popular lligada com la tradició o preservar coses; és gent que
agafa una tradició, que agafa un element patrimonial, el reviu,
el reinterpreta i crea, a la vegada.

I aquí m’agradaria saber també un poc quina és la
perspectiva del pla en relació amb aquesta qüestió, que pens
que té un potencial molt important.

I crec que ja està, no tenc més preguntes, de moment.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, gràcies per ser aquí vostè i tot l’equip que ens
acompanya a explicar-nos aquest Pla de cultura.

És un pla de cultura ambiciós, i ja va bé que ho sigui,
perquè, per desgràcia, hi ha vegades que després queden dins
els calaixos i no hauria de ser així, s’hauria d’anar acomplint
amb fases, sobretot quan és a tan llarg termini.

A l’inici d’aquest pla hi va haver una sèrie de crítiques
perquè dins la primera fase no s’havia comptat amb totes les
veus del sector de la cultura per a la seva confecció.
M’agradaria saber si ja ha parlat amb tothom, si totes les
entitats ja han fet les aportacions o bé si, en principi, ja està
aquest tema solucionat.

Primer se m’ha oblidat donar l’enhorabona a la nova
coordinadora, a la Sra. Sureda, que sí que va ser en el setembre,
crec, de l’any passat que va ser nomenada, però havia iniciat la
tasca i va ser a posteriori el seu nomenament.

Alguns punts dels quals va parlar vostè també eren el tema
de les beques d’investigació que es varen impulsar des de la
UIB i que els darrers anys havien quedat sense dotació. A veure
com es troba el tema de les beques Llull, Alcover i Ramis.

La importància de la Orquestra Simfònica, independentment
del Pla de cultura, crec que ja des del principi de legislatura ja
es va tenir molt en compta la importància que es pogués moure
a les diferents illes. I el centre dels centres de nadons i dels
centres penitenciaris crec que són una bona iniciativa, que no
sé si ha dit que a Formentera hi ha d’anar, però..., o a Eivissa,
però no sé si ja hi ha hagut altres concerts o si serà el primer.

Per al tema de la recuperació de la part del patrimoni de les
Illes, sabem, i vostè també n’és conscient, que són els consells
insulars els que tenen les competències de patrimoni, però és
cert que s’ha de fer feina en projectes sobretot, com vostè va
dir, que van més enllà de les Illes, de recuperació de llegats que
tenim escampats. M’agradaria saber, però, quina coordinació
o de quina manera es coordinen amb els consells insulars per
fer feina en el tema del patrimoni.

Ha dit el Sr. Aguilera, que hi estic totalment d’acord, que és
necessària una memòria econòmica. Dins el 2017 es varen
aprovar dotze noves places per a equipaments públics, que
vostè ja em va dir, en el tema del museu, dimarts, a la resposta,
que ja es posaran aquestes persones; però sí que tant els
museus, com arxius, com biblioteques, hi ha necessitats, hi ha
manca de personal i m’agradaria saber a veure si dins el 2018
i dins el 2019 o durant la legislatura, si es fa comptes aprovar
altres places per poder anar omplint les necessitats d’aquests
espais.

També m’agradaria saber si dins..., això són places
concretes de tècnics, d’administratius, d’ordenances,
d’historiadors, però a veure si, a part de la Sra. Berta Sureda,
com a coordinadora del Pla de cultura, quines noves places de
personal es tenen en compte dins el Pla de nova creació? Si
n’hi ha i quines són.

En principi, com s’ha dit, és un pla..., o com he dit, és un
pla ambiciós, és obert, és flexible, ja ens va dir i ens va
estendre la mà que si volguéssim fer aportacions en qualsevol
moment es podien fer, i res, esperem que es tiri endavant i a
veure quan estarà enllestit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i moltes gràcies, també,
Sra. Consellera i a tot el seu equip per ser avui de nou aquí per
parlar d’aquest segon document del Pla de cultura.

Bé, crec que és un document que combina dues parts de
naturalesa molt diferent, d’una banda, bàsicament, és
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metodològic, crec que la gran part és metodològica, ens explica
com ho fan i com ho continuaran fent; però també té una part
que en podríem prescriptiu, no vull dir normatiu, perquè no
tenim clar exactament quina força normativa tendrà aquest pla,
però prescriptiu, coses que s’han de fer; és a dir, amb aquest
document no només es parla de com s’elaborarà aquest
document, sinó que van sortint en alguns punts notes sobre
coses que es fan o que diu com s’han de fer o que es diu com
seran.

Jo li he de dir que tota la part metodològica jo la trobo molt
correcta i que, per tant, em sembla molt bé, i crec que es fa una
bona feina i crec que és el tipus de feina que s’ha de fer.

La part aquesta que dic més prescriptiva em desconcerta
una mica, perquè, és clar, a alguns moments no sé què fem, si
parlam de com serà un document de cultura o aprofitam per
explicar la política de cultura que ja fem, sense que s’hagi
culminat tot el procés metodològic per determinar quines són
les prioritats en la política cultural. Doncs a mi això em
desconcerta una mica, però a mi, particularment, o
particularment o en representació del meu grup, em sembla bé
també el que hi posa. Per tant, jo li faré uns quants comentaris,
que es poden interpretar com a comentaris crítics, però no
voldria que vostè pensés que vénc aquí a carregar-me el
document, ni molt menys, perquè no és la meva intenció, sinó,
simplement, d’una forma lleial, dir-li coses que jo no veig
clares, perquè pens que segurament són temes que cal millorar
la comprensió de l’enfocament que vostès donen a aquest pla
i, per tant, vull que això quedi molt, els comentaris que ara li
faré són, en aquest sentit, totalment constructius.

I començ per aquesta part que en dic jo... o sigui aquesta
certa confusió que veig que es produeix a tot el document de
continguts de naturalesa diferent, una, de pla, d’explicar com
es farà el pla, i l’altra ja d’explicar les polítiques. Aleshores
això a mi em desconcerta, perquè, bé, potser primer que
acabem el pla, determinem amb el consens que es determini
quines són les polítiques i després ja desplegarem les
polítiques, veig que fem una mica les dues coses.

El document, bàsicament, té una part, com li deia, molt
metodològica del que s’ha fet, del que es fa, i després té, hi ha
gairebé com a mode d’annexos, alguns temes que ja estan
materialitzats, o sigui el Codi de bones pràctiques, que si el
Consell de les Arts, o que es troben ja molt madurs, no?,
aquells que ja hi ha esborranys i línies estratègiques: el Pla de
lletres i foment de la cultura, el Pla estratègic de cultura, a mi
això m’ha desconcertat, és a dir que tinguem dintre d’un
document de Pla de cultura una línia específica de treball que
és el Pla estratègic de cultura, jo pensava que el Pla de cultura
ja era un pla estratègic de cultura. Aleshores aquí és on jo li dic
que veig la confusió d’aquests dos plans, que no és que ho
critiqui, sinó que simplement demano que m’ho aclareixi,
perquè a mi em costa d’entendre.

I després hi ha l’annex, les Fites 2017, els Reptes 2018, que
és totalment diguem d’explicar les polítiques que es fan, que
per a mi aquest ja és el màxim exponent d’aquesta confusió que
comento, que són tots de pas que no tenen precisament gens a
veure amb el procediment d’elaboració del pla com a tal, sinó
que són ja les polítiques.

És clar, sempre, després és un tema que jo també l’he
criticat en altres àmbits, per exemple amb el Pla
d’infraestructures d’educació; és a dir, és clar, com que tot és
obert, tot està obert al consens, sempre es poden fer
aportacions, és clar, això està molt bé, però aleshores mai no
saps quan començarem a discutir seriosament; és a dir, quan
podem començar a discutir els ajuts estratègics. Perquè és clar,
perquè sembla que això es fa en uns fòrums que no és aquest,
sembla que vostè ve aquí ara evidentment a plantejar-nos el
document, però el paper del Parlament sembla que és el final de
la discussió per aprovar aquest document, no? I a més a més,
amb aquesta problemàtica, que a mi, la veritat, impugnar, no
crec que a mi em correspongui, com a diputat, o com a grup
parlamentari, impugnar el mètode de treball, jo crec que, vull
dir... no ho sé, el seu equip és prou..., bé, de sobre competent
per determinar amb qui s’ha de generar el consens, com s’ha de
generar el consens i com s’ha d’aconseguir per arribar a uns
bons resultats, no?; el que passa és que em sembla que a
nosaltres, com a grups parlamentaris, el que ens pertoca és
discutir la conveniència política d’aquests resultats que
s’assoleixin i, evidentment, si aquests resultats que s’assoleixin
tenen el consens polític suficient per tirar-se endavant.

Dit això, sobre aquests temes, el que podríem discutir ara,
el que podríem discutir ara crec que bàsicament està contemplat
a la part del document que va de la pàgina 19 a la pàgina 38,
que són els eixos estratègics sobre els quals vostès treballen. És
a dir, aquí també tenc una confusió, és a dir, eixos estratègics
són ja els eixos estratègics que vostès..., és l’esborrany dels
eixos estratègics que tendrà el Pla de cultura o són els eixos
estratègics en els quals vostès treballen per culminar aquesta
discussió del Pla de cultura?

I sobre aquest respecte, en aquesta part dels eixos
estratègics, de la pàgina 19 a la 38, que jo crec que seria
aquesta part més que jo dic que ja podem començar a discutir
si hi estam d’acord o no hi estam d’acord, és clar, entenc que
són els eixos estratègics de com es fa la discussió. És clar,
perquè ho entenc i esper que sigui així, perquè jo el que trobo,
i aquí sí és una crítica o un advertiment que faig o sí, més que
una crítica un advertiment, és a dir, trobo que és enciclopèdic,
és a dir, com ha de ser evidentment l’anàlisi de la situació.
Vostès fan una anàlisi de la situació de tota la situació de la
cultura, però a mi el que em fa por és que d’aquí en resulti un
Pla de cultura, una planificació també enciclopèdica; és a dir
que vulgui resoldre tots els problemes que té el sector cultural.
I això sí que em preocuparia perquè, en castellà hi ha una dita
que és quien mucho abarca poco aprieta, no?; és a dir, crec
que un element fonamental d’aquest Pla de cultura ha de ser la
capacitat d’establir unes prioritats, unes prioritats realistes amb
les capacitats que tenim com a govern i que especialment tenen
vostès com a Conselleria de Cultura.

Aleshores, com que veig que aquesta part de línies
estratègiques per orientar el debat és enciclopèdica, ho volen
tocar tot, em sembla bé, perquè la diagnosi s’ha de fer respecte
de tot, però em sembla que és molt important que no anem per
mimetisme desenvolupant uns eixos estratègics de la l’actuació
que també siguin enciclopèdics, perquè, és clar, aleshores
estarà molt bé, tendrem un pla general teòric de tot el que
s’hauria de fer, però, com que no serem capaços de fer-ho,
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passarà com passa amb molts plans que, llegits estan molt bé,
però a l’hora d’aplicar-los són molt complexos.

I aquesta confusió que jo li dic que a mi em genera aquest
segon document, em fa por que sigui una manifestació d’un
procés d’aquestes característiques, que vol abraçar tants temes
que al final el document, des del punt de vista tècnic, està molt
bé, però, des del punt de vista de l’aplicació política, no està
tan bé. I aquesta confusió dels dos plans, entre el que hem de
fer i el que ja fem, crec que no ajuda a aquesta clarificació.

I un cop fet aquest comentari general sobre aquesta
confusió de plans temporals que veig en el document, li faré
dues preguntes molt concretes. Hi ha un cronograma de com
s’aprovarà aquest Pla de cultura. Jo sempre he entès que el Pla
de cultura és una actuació del Govern i entenc que l’ha
d’aprovar el Govern, però en aquest cronograma també posa
que l’ha d’aprovar el Parlament. Aleshores jo no sé ben bé,
això a mi també em genera una confusió de quina serà la
naturalesa normativa d’aquest document. Per tant, m’agradaria
que això m’ho aclarís, perquè les coses que aprova el Govern
són del Govern i està molt bé que es discuteixin amb els grups
parlamentaris, però si després d’aprovat al Govern va al
Parlament, ah, i si el Parlament no aprova el que ha aprovat el
Govern, què fem, on queda el pla? Crec que aquest tema vostès
l’haurien de tenir clar.

I relacionat amb això, vaig a un tema que vostè ha tocat,
quan ha parlat del marc legislatiu, ha dit que el marc legislatiu
és molt important, jo estic totalment d’acord amb vostè, el marc
legislatiu és molt important i una llei quan està ben feta és més
eficaç que qualsevol pla, una llei si està ben feta, marca bé els
objectius i estableix bé els instruments necessaris per assolir
aquests objectius és el millor pla que es pugui tenir, perquè jo
de plans que no s’han aplicat n’he vists molts, lleis que no
s’han aplicat també, però la llei, com que és una norma i com
és d’obligat compliment i com que és prescriptiva sempre,
almenys, hi ha l’esperança que algú pugui obligar que es
compleixi aquella llei.

Per tant, vostè ha parlat de moltes lleis: voluntariat,
consultes, memòria democràtica, cultura popular... ha fet un
esforç, per exemple, aquesta última de cultura popular va
vinculada amb cultura perquè, clar, de bones a primeres
pensam que tot això no té res a veure amb cultura. Jo estic
d’acord amb vostè, tot té a veure amb cultura, però, és clar,
pens també en els temes nuclears de la política cultura: els
audiovisuals, museus, el patrimoni, les arts escèniques... d’això
també hi ha lleis que estan desfasades i que també hauríem
d’actualitzar, i no sé si hi ha previst fer una actualització
d’aquest tipus. 

Concretament però, i aquesta és la pregunta respecte de la
llei del voluntariat, que de fet ja està en marxa, ja hi ha un
avantprojecte, ha parlat molt de la importància del voluntariat
cultural i la meva pregunta és: quines mesures concretes hi ha
per donar una empenta important en aquest voluntariat cultural?

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la diputada Olga Ballester, per un temps màxim de
deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Gracias, consellera y a todo su equipo.
Bueno, si algo está claro es que la cultura es creatividad,
creatividad de las personas que generan una obra y esa obra
tiene como finalidad, como mínimo, remover a la persona. Por
eso, nosotros creemos que la cultura tiene un gran valor
añadido para nuestra sociedad y se ha de cuidar y se ha de
impulsar. Por lo tanto, hemos de poner medidas concretas para
que esas personas que son las creadoras, ya sea desde hace
mucho tiempo que nos han legado su patrimonio o ya sea la
cultura que se crea en estos momentos, pues creemos que es la
piedra angular de lo que se llama cultura.

Y en Baleares los artistas o los creadores hoy por hoy están
generando pequeñas empresas estructuras, pero con
muchísimos problemas y muchas pegas también
administrativas. Entonces, nos gustaría un poco que nos
comentara, porque no lo hemos encontrado en el plan, medidas
concretas, es decir, que creo que es lo que espera el mundo de
la cultura, son medidas concretas para problemas reales que se
encuentran a diario que no hace que esa oferta cultural o se
pueda producir o pueda llegar a los ciudadanos, que son los que
verdaderamente nos interesan.

Me gustaría hacerle cuatro preguntas concretas acerca de
este tema, y es, ¿cómo se van a favorecer los incentivos
fiscales, no subvenciones, no hablo de subvenciones, sino de
incentivos fiscales concretos, cuáles para la industria creadora
de contenidos artísticos y culturales?

La segunda pregunta es ¿cómo se facilitará el acceso a los
fondos europeos por las industrias creadoras de estos
contenidos artísticos y culturales? Comentar que a nosotros nos
parece un gran avance haber creado el Instituto de Industrias
Culturales, porque puede ser uno de los organismos que
concentre toda esta política.

El tercer punto es ¿qué se va a hacer por parte de su
conselleria, medidas concretas, para que esa diversidad
competencial entre las administraciones, ya sean los consells y
el Govern, o ya sea dentro del Govern en las diferentes
consellerias de Cultura, de Trabajo o de Industria, pues, para
disminuir todos estos trámites administrativos que
efectivamente son una traba continua, porque son
absolutamente desproporcionados, para llevar a cabo esta
producción artística y cultural? Si van a hacer por ejemplo una
ventanilla única a través de ese Instituto de Industrias
Culturales o qué medidas van a hacer para disminuir estos
trámites burocráticos y administrativos.

Y una cuarta pregunta es ¿cómo se piensa promover la
producción audiovisual?
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Nada más. Muchas gracias. Sí, solamente volvemos a seguir
animando a la consellera de Cultura, muy bien en promocionar
nuestra orquesta sinfónica y que viajen entre todas las Islas.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Elena Baquero, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, Sra. Consellera,
a vostè i a tot el seu equip, i gràcies per ser aquí a explicar-nos
aquest pla de cultura. 

La primera pregunta que m’agradaria fer-li, tot i que ja l’ha
contestada és, per què un pla de cultura? La cultura necessita
un pla? Com conjuguem la cultura? Com es conjuga en aquest
pla la cultura com a dret democràtic i universal, com a bé en si
mateix, com a necessitat dels creadors? Els creadors fan cultura
perquè no poden deixar de fer-la? I alhora, com convergeix tot
això tan immaterial amb la cultura com a potència per crear
riquesa, llocs de feina, és a dir, com a una eina de
transformació del model econòmic de què tant parlam i al que
tant aspiram sobretot a aquesta comunitat?

En aquest pla, que vostè diu que és obert i flexible, com
tendrem en compte que la cultura és crítica, és molesta; sempre
posa el dit a l’ull a la institució o a l’administració que la
gestiona, però alhora té una gran poder transformador? Ens
poden servir de molta ajuda els poders públics, com es fica,
com es posa tot això dins d’un pla? No sé si això es pot
contestar o serà una mica sobre la marxa.

Per altra part, com veu la nostra cultura, la cultura de
Balears, la cultura del nostre territori? Ho ha explicat, ha
explicat les dificultats que tenim com a territori tan seccionat
en quatre illes i la mobilitat dels creadors entre les Illes, ho ha
explicat, però bé, ho volia posar sobre la taula perquè és un
tema que ens preocupa a tots.

També una mica, quin és el seu projecte personal? O sigui,
a part de polític, per què vol fer aquest pla? Quan l’ha
començat vostè? Vostè va entrar i ja l’estava redactant supòs
perquè el va presentar el mes d’agost, quan el va redactar? I,
quan s’acaba? S’han presentat dos documents, ara ens ha dit
que se’n presentaran més, no sé quants més, i per què es
presenta d’aquesta manera, en capítols?

Un altre tema és la participació, quant a la participació
moltes competències sobretot a patrimoni estan transferides als
consells, però són els ajuntaments, ho ha dit el meu company,
el Sr. Abril, són els ajuntaments els grans programadors
d’esdeveniments culturals. Sabem que els consells és fàcil la
seva participació, com participen els ajuntaments, els regidors,
els batles en aquest document? Crec que és importantíssim que
els ajuntaments hi participin perquè és molt difícil, bé, no és
molt difícil, és complicat administrativament i a nivell
d’assegurances, i a nivell de coneixement de totes les

possibilitats artístiques que hi ha a les Illes... bé, és difícil
conèixer totes aquestes possibilitats que tenim. A Menorca no
coneixem els creadors mallorquins, no coneixem els creadors
eivissencs o els de Formentera i al revés, si hi haurà alguna eina
perquè es pugui conèixer, perquè ens puguem conèixer entre
illes. 

A part de la participació institucional i supòs que
associativa, la participació ciutadana, quins són els mecanismes
per aconseguir que la ciutadania participi? Això és una
pregunta que li fem tots. És al document i posa molt l’accent en
el creadors, els programadors i el públic, i jo crec que aquí
també entra una mica la part del voluntariat, vostè ha parlat de
la llei del voluntariat, pot ser per aquí ho deuen tenir previst,
però com aconseguim que la gent, que tota la ciutadania
entengui del poder de la cultura i que ells són, han de ser
protagonistes i aquest pla seria una molt bona oportunitat.

També han parlat del Consell de la cultura, a veure en quin
punt es troba. Suposo que és una eina per aconseguir un acord,
un consens entre molta part de la societat, tota, i perquè no hi
hagi tants de canvis en les polítiques culturals cada vegada que
canvia el Govern. 

També m’agradaria saber com està el Codi de bones
pràctiques, que també se’n parla, com està la seva elaboració i
si ens pot posar algun exemple dels punts que es tocaran.

En referència a l’Institut d’Indústries Culturals, tenint en
compte -i també ja s’ha dit aquí- que la majoria d’indústries,
d’empreses són treballadors autònoms, són dos o tres molts
d’ells, com s’impliquen a..., com estaran representats aquí
dintre, si es tindran... bé, ja vostè n’ha parlat, o sigui que això
ja ni... estic molt interessada en la precarietat d’aquest sector.

Vostè ha parlat de clàusules laborals, de la qual cosa... li
dono l’enhorabona, la felicito perquè és una cosa que es
demana que..., és un clam en aquesta professió la diferència que
hi ha entre un treballador, un músic o un pintor, un actor i altres
professions, la falta de consideració que es té cap a ells. Se’ls
demana moltes vegades que siguin voluntaris i no es té en
compte que ells viuen d’això.

Dintre de l’Institut també, què proposa..., vostè també n’ha
parlat, quines propostes hi ha per fer veure aquestes indústries
tant dintre del nostre territori com a fora i quins són els
principals objectius de l’Institut d’Indústries Culturals.

Del tema de la llengua, ara que hi ha tanta polèmica, ens
agradaria saber com es contempla la llengua, el català, la
llengua pròpia, dins d’aquest pla per fer entendre a la
ciutadania que la llengua, a part d’eina de comunicació, és
cultura, és patrimoni.

I en fi, com que ja estam al darrer any de legislatura, ja sé
que vostè ha dit que hi ha moltes coses que ja estan fent, no sé
si ens podria donar com a una llista de cinc punts que per a
vostè siguin els més importants i que es puguin fer amb
immediatesa.

Res més. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Baquero. Ara té la paraula la Sra.
Consellera. 

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

Gràcies, presidenta. Gràcies a tots, procuraré contestar tot
el que m’han demanat, he anat corrent anotant, de vegades
potser que m’hagi perdut, si no ja ho aclariria.

Contestant a la Sra. Ramón, quan comentava que al principi
no s’havia donat participació als consells insulars és justament
el contrari. Sé que va haver-hi una persona, un diputat que ho
va qüestionar, però ja es va aclarir perquè precisament el
document 1 o document zero recollia les primeres converses i
reunions de feina que vaig tenir només arribar amb els consells
insulars, i vaig recollir les seves demandes.

Per posar un exemple, el Consell de Mallorca, el conseller
de Cultura de Mallorca em va plantejar un tema que consider
important i que, a més a més, beneficiarà tots els consells
d’Eivissa, que és la posada en valor i en xarxes el patrimoni
bibliogràfic de totes les biblioteques de les Illes. Fins ara, això
és una cosa que es va crear, el Catàleg col·lectiu de les
biblioteques, a la primera legislatura progressista i què passa?
Que el Govern aportava una mínima part i els consells insulars,
i en el cas de Mallorca l’Ajuntament de Palma, aportaven una
altra part. El gruix el feien els consells insulars. Això
significava que, com que són llicències a través d’un conveni
que es fa amb la UIB, significava que, és clar, de vegades els
consells tenien dificultats pressupostàries per poder pagar
suficients llicències perquè bibliotecaris i bibliotecàries -i és un
tema que conec perquè m’ha afectat-, no hi havia prou
llicències per incorporar aquest patrimoni bibliogràfic a la
xarxa. 

Llavors, a proposta del consell insular, era una cosa que ja
s’ha reflectit al Pla de cultura i als pressuposts del 2018, és que
el Govern pagarà aquesta part per posar en valor aquest
patrimoni bibliogràfic. És a dir, qualsevol ciutadà de qualsevol
racó del món pot entrar a la xarxa i posant CABIB, Catàleg
Bibliogràfic de les Illes Balears, sap quins llibres té qualsevol
biblioteca que és a la xarxa, si està prestat, si no està prestat,
quan el tornen, si s’ha de consultar a la sala i si es pot reservar.

Creiem que això és una cosa que és competència del
Govern perquè és posar en valor tot això per a totes les illes. És
a dir, jo puc saber des de Mallorca quins llibres hi ha a la
Biblioteca Pública de Maó.

Llavors, aquesta és una de les coses que vàrem incorporar
dels consells des del minut zero.

Per part del Consell de Menorca, per exemple, una
preocupació era la situació d’un espai com és el Teatre des
Born de Ciutadella, també és als pressuposts i al Pla de cultura,
perquè entenem que, tot i ser un teatre de titularitat municipal,
entenem que no podem crear un circuit complet de teatre sense
tenir aquest espai emblemàtic i històric en marxa.

Per part d’Eivissa, una reivindicació era que nosaltres
formàvem part del Patronat del Museu d’Art Contemporani i
mai el Govern no havia aportat ni un euro al seu patronat, tot i
que sí n’ha aportat a altres patronats d’altres illes, no... bé,
l’any passat vàrem aportar una petita quantitat i enguany
aquesta quantitat, essent simbòlica, estam parlant de 125.000
euros, però és un pressupost que ja tenim; o la nostra
implicació amb la Casa de la Música d’Eivissa perquè també
formem part del patronat. Podria posar altres exemples com és
el Centre d’Interpretació de la mà de Sant Antoni.

Vull dir que..., poso aquests exemples... Formentera, quina
és la reivindicació històrica?, una cosa que és obligació nostra
i que encara no havíem complit i que és impulsar el museu de
Formentera.

Per tant, estic parlant de totes les illes i estic parlant de
coses que em vàrem transmetre els consells i que segurament
aquesta persona quan ho va manifestar, és lògic, ho
desconeixia, però que estan incorporats.

Llavors, parla d’onze plans d’actuació, potser el concepte,
en lloc de pla hauríem de dir-li una altra cosa, perquè el Pla de
cultura és una cosa. Aquí no és que hi hagi onze plans, sinó que
són onze línies, si ho volem dir, o línies estratègiques o plans
estratègics. Potser el fet de dir-se igual porti a la confusió i
potser és una bona aportació que ens ho haguem de replantejar.

Però per exemple, pel que parla de la llei de mecenatge.
Nosaltres no parlam que estigui obsoleta, si ho diem és una
errada de redacció que haurem de corregir, sinó que diem que
la llei de mecenatge s’ha de desenvolupar i, efectivament, és un
compromís que vaig adquirir en el Parlament, creiem que s’ha
de desenvolupar i en això treballam.

Tema d’arxius, això coincideix també -com ha parlat- amb
una pregunta del diputat de Podem i efectivament estic
completament d’acord que digitalitzar els fons dels arxius és
una competència, diguéssim una responsabilitat compartida
perquè tot i que les competències de patrimoni són dels
consells, per tant de cada patrimoni de cada illa, però entenem
que donant-los difusió a través de les xarxes es pot contemplar
com a difusió exterior i aquí ja entrarien les nostres
competències.

Per tant, de vegades, més enllà de les competències que ens
marca la llei, també ajuda a ampliar-les o a flexibilitzar-les la
bona voluntat d’implicar-se en un tema. I en aquest cas dels
arxius digitals tenim diversos projectes per posar en valor i en
xarxa aquest patrimoni. Per exemple, la digitalització dels
jaciments d’època romana de Menorca; la digitalització dels
censos i dels padrons de Formentera que són a l’Arxiu Històric
d’Eivissa perquè fins al XIX Eivissa i Formentera era un sol
municipi, i ara resulta que si no està en xarxa els investigadors
de Formentera s’han de traslladar a Eivissa per investigar i
consultar documentació de Formentera.

Per tant, aquí quan parlam de relacions entre illes entenem
que nosaltres hi hem de col·laborar.

Quan parlam de..., també en parlava crec que la diputada
d’El Pi, tot i que aniré per ordre, aprofit, per exemple, una altra
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cosa que també entenem que hem de fer coordinadament amb
els consells que són els que tenen competències de patrimoni,
però que també com que té un abast internacional és
competència nostra, és la recuperació d’aquell patrimoni de les
illes que està fora de les illes per circumstàncies personals o
polítiques del creador. Per això vàrem adquirir a finals de l’any
passat el llegat Samper que són les partitures, algunes inèdites,
de Baltasar Samper, compositor mallorquí que va haver
d’exiliar-se a Mèxic. Llavors aquesta part d’aquell llegat
mexicà de Samper, com que és a l’exterior, d’acord amb el
Consell Insular de Mallorca, l’hem recuperat. 

Això inclou intentar evitar, no sempre ho aconseguirem,
intentar evitar que el llegat surti, és a dir, si en tenim
coneixement treballarem perquè el llegat surti. 

Segurament té raó que hi ha errades d’impremta del tema de
les jornades, que enlloc de posar dia 16, hem posat dia 17 o a
l’inrevés. Això, si hi ha errades d’impremta en llibres, imagini’s
en un document que està tancat. Però estan corregides, li he de
dir que quan vàrem presentar el segon document i els ho vàrem
enviar, les meses no estaven tancades, ara evidentment estan en
marxa i hi estan, per exemple li puc dir, ja que m’ha demanat
qui hi havia participat: a la primera, plataformes de participació
ciutadana en l’àmbit de les polítiques culturals, en David Lareo,
Zemos 98 i Anatomic Lab. A la pròxima, obrim les institucions
a les comunitats ciutadanes d’Ana Canela, Jaron Rowan i Pere
Perelló.

Podria dir la resta, li puc deixar la còpia més que res per no
allargar-me massa, això està en xarxa, es pot consultar. Però
una mica el criteri que s’ha utilitzat per triar és un expert que
hagi impulsat plans de cultura a altres espais, com pot ser a la
península, a Andalusia, a Galícia, etc., a Catalunya, una
persona que coneix la situació i la realitat de les illes, i com a
relator, conductor de l’acte, un periodista cultural, perquè
entenem que és el que pot fer més crítica, perquè és el que
coneix també la situació. Si volen després els ho llegesc, però
ho he fet per no allargar-me massa.

Quan parla de participació, que no s’ha permès, home! Jo
crec que justament l’hem buscada primer amb aquestes meses,
i a nivell dels grups parlamentaris no només la participació,
sinó la crítica, les esmenes i les aportacions des del moment
que cada vegada que hem tengut un document, els ho hem fet
arribar, abans de fer-ho públic, a tots els grups parlamentaris.
Per tant, jo crec que aquesta part també és important i esperam
que pugui ser una realitat, que facin aportacions que serien molt
ben rebudes.

Quant al diputat de Podem, el Sr. Salvador Aguilera,
gràcies per allò de pedazo de equipo, és cert! Efectivament,
vénc acompanyada perquè, tot i que evidentment la coordinació
i el gruix de la feina se l’emporta la Sra. Sureda, compte amb
el suport de tot l’equip i evidentment qualsevol cosa que surt bé
d’aquest equip és gràcies a l’equip. Ja vaig dir l’altra vegada
que si surt malament és culpa exclusivament meva.

També dir que el fet d’haver-ho explicat aquí de manera
voluntària i haver-ho enviat als grups parlamentaris és perquè
ens agradaria que el document es pogués convertir en un gran

pacte per la cultura i que fos un document que pogués assumir
qualsevol grup parlamentari.

Justament perquè estam en l’Any Europeu Cultural, crec
que m’ha demanat si hi havia alguna activitat prevista i
precisament n’hi ha una que creiem que és molt interessant, que
a la darrera junta interinsular de patrimoni, on ens vàrem reunir
la directora general de Cultura i jo mateixa, amb tots els
consellers de cultura insulars, que ja ens havíem reunit
prèviament a una reunió informal, perquè periòdicament ens
trobam, la mateixa directora general de Cultura va proposar una
exposició de tots els béns Patrimoni de la Humanitat de les
illes, juntament amb la candidatura de Menorca. Això es va
convertir en proposta, que va agradar a tots els membres, per
dur-la a Brussel·les; simplement, el relat seria, els béns ja
declarats Patrimoni de la Humanitat, donen suport al nou
candidat, que és la Menorca Talaiòtica.

M’ha parlat de digitalització i ja ho havia explicat a
l’anterior punt, no m’estendré més, però li he posat alguns
exemples, n’hi podria molts més. Per exemple de memòria
econòmica, sap què passa, hi ha una partida en els pressuposts
del 2018 que són per a activitats concretes i específiques, com
és l’organització de les meses, però és que la memòria
econòmica del Pla de cultura són els propis pressuposts de
cultura. És a dir, perquè tots els pressuposts giren al voltant de
les línies estratègiques i bàsiques marcades ja des del principi
en el Pla de cultura, i això té relació amb una resposta que m’ha
demanat el company de MÉS per Menorca, que també li faré
esment. És a dir, els pressuposts de Cultura, de política
lingüística, de memòria democràtica, de Joventut, de
Participació, fins i tot d’alguns aspectes d’esports en tema de
valors i de salut, tenen a veure amb el pressupost de Cultura.
Però prenem nota d’aquest suggeriment que han fet dos
companys diputats i duguéssim ho especificarem millor.

Crec que m’ha preguntat, també, si ho he entès bé, com
superar la manca de cultura, de concepte de ser de l’arxipèlag,
el desequilibri que hi ha de vegades en actuacions entre illes,
etc. Precisament crec que la millor manera és fer-ho, ja ho
havia esmentat abans, és a dir, que les polítiques o les activitats
que dissenyam, ja les dissenyam pensant en l’arxipèlag, és a
dir, pensant en tot el territori. I el que no podem fer a una
banda, no ho dissenyam, o si fem una cosa específica, ho
equilibram amb una altra actuació. Per això fins i tot tenim a la
conselleria un document, al marge de les línies d’ajuda que
això cada creador, cada publicació, cada associació s’hi
presenta i això és llibertat seva fer-ho més o menys, però
actuacions impulsades des de la conselleria, o en col·laboració
de la conselleria, tenim un mapa, un gràfic a la conselleria per
tenir un control constant de què fem polítiques equilibrades i
que invertim el mateix en qualsevol ciutadà de les illes.

Per exemple, un altre exemple de digitalització de la
cultura, que vostè comentava, no totes les peces, però moltes de
les peces del fons del Museu de Mallorca es poden consultar en
xarxa ja, quan dic Museu de Mallorca, també dic altres museus,
però pos l’exemple del Museu de Mallorca perquè aquests dies,
a través de preguntes parlamentàries i de notícies perquè s’està
gestionant..., tenim pròximament una cita amb el ministeri
perquè ens doni el sus per poder iniciar les passes per transferir

 



1204 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 77 / 15 de febrer de 2018 

la gestió al Consell Insular de Mallorca; però ja dic que moltes
peces estan en xarxa.

L’Arxiu del Regne de Mallorca s’ha posat en marxa ara
gràcies a què obrim des del 15 de gener 3 tardes, a l’octubre
n’obríem 1 i ara obrim 3 tardes a la setmana, facilitant
l’accessibilitat als arxius. Per exemple fem el document del
mes, que és també fer-ne difusió, més enllà de l’Arxiu, i fent-ne
difusió. Com per exemple també s’està digitalitzant bona part
d’aquest fons, però mai no és suficient i és d’unes èpoques molt
determinades, des de la Direcció General de Memòria
Democràtica es col·laborarà amb l’Arxiu del Regne de
Mallorca per digitalitzar, o posar en xarxa i per tant, facilitar
l’accés i la consulta a aquella documentació que custòdia
l’Arxiu del Regne de Mallorca relatiu a època contemporània
i al segle XX en concret, perquè està pendent de classificar, etc.
Perquè vegin també que tots els departaments s’interrelacionen.

M’ha parlat de cultura i educació. Estam completament
d’acord amb el diputat David Abril, vostè ens ha parlat de
cultura i educació, hi estam completament d’acord, però hi hem
de col·laborar i així ho fem. Ara, les competències en educació
les té la Conselleria d’Educació, però per exemple treballam en
un programa que funciona fa molts d’anys, no ens l’hem
inventat nosaltres, l’hem actualitzat, hi hem afegit coses perquè
creiem que les coses que funcionen s’han de millorar, però
s’han de reconèixer. Tampoc pretenem que aquest Pla de
cultura digui i no diu que partim de zero, perquè s’estaven fent
ja moltes coses. Però per exemple el programa Viu la cultura,
l’impulsa la conselleria en col·laboració amb consells i
ajuntaments i s’aplica a les escoles, per exemple. I això és un
exemple, que en podria posar molt més de com Cultura i
Educació treballam tots conjunts.

Manca de recursos humans? Sí, en tenen efectivament en el
Consell Insular d’Eivissa, i tots, en tenim nosaltres. Ja ens
agradaria poder tenir-ne més.

És cert que s’ha aprimat moltíssim l’administració, nosaltres
creiem fermament en l’administració, en la funció pública i en
la tasca dels treballadors públics, perquè donen servei a la
ciutadania, però tenim unes restriccions legals per crear places
que fa que per aconseguir-ne s’hagin de justificar molt. L’any
passat va ser una fita aconseguir 12 places per a equipaments
públics, 19 en total, per a la conselleria, 12 places, 2 per a cada
espai públic. Que això va ser per facilitar, per ampliar horaris,
millorar serveis i facilitar l’accessibilitat.

Pel que fa al que ha comentat el diputat Sr. David Abril de
MÉS per Mallorca, quan em preguntava si anam en termini,
efectivament hi anam, esper aconseguir-ho entre tots i presentar
a la tardor el document, no dic final perquè, com ja dic, és
porós, però tardor, com la tardor arriba fins a final d’any em
permetré el luxe de dir tardor a final d’any.

La resposta de les altres institucions ha estat molt bona, la
veritat, com ja dic perquè s’han incorporat aquestes propostes
i perquè ja han vist que des dels pressuposts de 2018 ja s’han
incorporat reivindicacions o propostes o demandes que ells
tenien, i això també afecta els grups parlamentaris perquè els
pressuposts s’han adaptat a esmenes que s’han aprovat, com
arribar a acords amb teatres de titularitat municipal per

fomentar la circulació de les produccions teatrals, perquè no
neixin ni morin a un mateix lloc, que tenguin una vida curta. 

Vull dir, en aquest aspecte creiem que sí, ara a la primavera,
abans de l’estiu presentarem el pròxim document i llavors ja a
poc a poc, diguéssim, anirem acomplint aquest calendari,
esperam, perquè ens vàrem marcar final de tardor, final d’any,
simplement perquè creiem que s’han de veure ja les primeres
passes i els primers resultats, tot i que les polítiques culturals
són a mig i a llarg termini.

Efectivament, compartesc el que comenta sobre la cultura
popular, de fet crec que fèiem poca cosa en aquest sentit, al
marge de les jornades de cultura popular que fem cada any a
una illa diferent, en un aspecte o sobre una temàtica diferent, i
creiem que ho hem d’intensificar. Precisament per això hem
modificat o treballam en la modificació de la llei de cultura
popular o la llei de patrimoni immaterial. Com que evidentment
estam d’acord que no tot l’antic és bo i el que es fa ara també
té el seu valor, com a principis bàsics la llei de patrimoni
immaterial ha de contemplar que no pot reconèixer com una...
protegir una festa si suposa maltractament animal o si suposa
discriminació de gènere. El fet que una festa sigui tradicional
no pot avalar, per exemple, dos conceptes com aquest. No sé si
més o manco he contestat les preguntes.

Pel que fa a les preguntes i valoracions de la diputada d’El
Pi, efectivament és un pla ambiciós i, com ja dic, el fet de... pot
ser hagi dut a confusió el fet que haguem volgut des del primer
moment retre comptes des del minut zero del que fèiem i això
a vegades pot ser que no s’hagi, que no haguem pogut explicar
bé que no estàvem presentant un document final sinó el
document zero, perquè, com que s’havia parlat tant del Pla de
cultura, per demostrar que estàvem fent feina, que ja havíem
iniciat aquesta feina, per això vàrem dir que cada vegada que
tenguem un document més o manco elaborat, el primer
evidentment estava molt menys elaborat que aquest segon, el
presentàvem. Per tant, ha estat mentre els elaboràvem que hem
consultat primer a les institucions, llavors als altres
departaments del Govern i ara al sector cultural. Per tant, és a
dir, si al moment zero no els vàrem consultar els consultam al
moment 2, però evidentment es participa. 

Crec que també... bé, quan m’ha dit la Sra. Berta Sureda va
ser nomenada per octubre tot i que des del primer moment de
la redacció del pla, que va començar just abans de l’estiu, ja
comptàvem amb el seu assessorament extern. 

També he de dir que, crec que m’ha preguntat com estan les
beques d’investigació, les càtedres amb la Universitat, des de
la Direcció General de Cultural es treballa amb el Vicerectorat
de Cultura de la Universitat i recuperarem aquestes tres
càtedres que vostè ha mencionat, sí, al llarg d’enguany, com és
la Joan Ramis per a Menorca, Marià Villangómez per a Eivissa
i Alcover Moll per a Mallorca.

Actuacions a presons, que he mencionat la d’Eivissa perquè
és la novetat, s’anirà evidentment a totes les Illes, com
qualsevol actuació, però no és l’única perquè ja es venia fent
aquest concert a la presó de Palma. És a dir, a Mallorca es feia,
però no a les altres illes. 
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Quant al tema de recuperació de llegats, bé, ja li he
comentat abans que sí, que n’estam fent i sempre, com ja dic,
en col·laboració amb els consells. Això de memòria econòmica
ja li he comentat, també crec que m’ha pregunta si enguany
estan previstes més places, lluitarem perquè així sigui,
reclamarem i les justificarem perquè, d’una manera progressiva
i dins el marc del que ens deixa la llei i la realitat
pressupostària, aconseguim més places per als equipaments
públics, amb el criteri que el perfil ha de ser el que ens marqui
la direcció del centre que són els que coneixen més la realitat. 

No hi ha previstes places de nova creació per al Pla de
cultura, però com ja dic, els recursos hi són des de tots els
àmbits de la conselleria. El fet de quan estarà enllestit, com ja
dic, crec que m’ha preguntat, a finals d’any, però no esperam,
que això pot ser hagi portat a confusió al diputat per Menorca
per les preguntes que ha fet, no volem esperar i no esperam que
estigui enllestit perquè fer coses, és a dir, seria una mica
contradictori si féssim un pla de cultura per una banda i
nosaltres, com a conselleria, féssim polítiques que no
contemplassin aquests principis bàsics. Precisament per això,
perquè es contemplen, hi ha moltes polítiques, moltes
modificacions de línies d’ajudes, moltes línies d’ajudes noves,
ampliacions d’altres polítiques ja estan en el marc del pla.

La recuperació de patrimoni, la creació de més places per
ampliar els horaris, el fet de donar determinada puntuació extra
a projectes que tenen a veure amb solidaritat, amb temes de
gènere, amb temes de memòria democràtica, etc., tenen a veure
i es fan en el marc del Pla de cultura.

Pel que preguntava el diputat de MÉS per Menorca,
m’alegra que li agradi el tema de metodologia, que digui que és
molt correcte. Pel que fa al tema prescriptiu és una mica, que
deia que li desconcertava si ho entès bé, és una mica
l’explicació que li deia la companya... la diputada d’El Pi, és a
dir, efectivament el pla parla d’eixos bàsics o de línies
d’actuació i parla d’actuacions perquè volem il·lustrar, amb
exemples concrets, que ja treballam en el marc del Pla de
cultura. I que el Pla de cultura no esperarem... no haurem
d’esperar a finals de 2018 per començar a fer coses que diu el
Pla de cultura, ja les fem ara. I potser això ho haurem
d’explicar millor, però l’esperit és aquest, posam els exemples
concrets a línies o principis genèrics per demostrar que ho fem
així.

Per exemple, no és que el codi de bones pràctiques del
Consell de les Arts ja sigui un document tancat sinó que són
documents de treball que efectivament estan iniciats, però ara
estan sent sotmesos a debat i a avaluació per part d’aquestes
meses de feina. És a dir, perquè en el pla el que hem fet ha estat
intentar combinar, no diré eficàcia perquè és un terme una mica
pedant, però resolució fer amb participació, és a dir, anar amb
un document iniciat i a la vegada obert. Per això, aquí hi ha
quatre documents, el Codi de bones pràctiques, com ha de ser
l’esquelet del Consell de les Arts, el Pla estratègic de
patrimoni, que vostè ha dit de cultura, no, és de patrimoni, i el
Pla de foment de la lectura. Aquests serien els quatre
documents.

Efectivament, el pla, per exemple, el Pla estratègic de
patrimoni té deu línies bàsiques en base a les competències que

tenim perquè, com tothom ja sap, les competències són dels
consells. El que sí procuram és treballar en base a les nostres
competències i procuram sempre fer objectiu i línia d’actuació
prevista per aconseguir o arribar a aquest objectiu. També és
cert, que ho he dit des del principi i hi estic d’acord, no podem
assolir tots els objectius, no podem en un primer pla, encara
que sigui de deu anys, no pretenem ni podem ni tenim les eines
suficients per assolir... és impossible, és un concepte tan ampli,
tan universal i tan transversal que no podem. Per això, ens
estimam més que sigui un pla realista i pot ser que a mesura
que anem caminant es vagi perfilant i concretant, és a dir, que
anem de l’absolut al més concret, precisament perquè volem
que, passat el termini d’anys, puguem dir que hem complit la
major part dels objectius. No volem ser massa ambiciosos i
fracassar, ens estimam més ser realistes i, com a mínim, tenir
ànim de dir, mira, s’han posat aquestes primeres passes
aconseguim les següents.

Quina serà la naturalesa normativa del Pla? El fet de dur-ho,
de trametre-ho a tots els grups parlamentaris és perquè, al
marge de la seva tramitació o aprovació, puguem tenir les
aportacions, primer del sector, de la ciutadania i també dels
representants democràticament elegits.

Qui... si ho aprovarà..., evidentment el Consell de Govern
aprovarà aquest pla; és a dir, l’objectiu és que l’aprovi, és a dir,
no vull dir res segur, l’objectiu és que l’aprovi. Més enllà
d’això, a dia d’avui li he de reconèixer que no sé quines seran
les següents passes, però, en principi, el que volem és que
tengui el màxim consens possible.

També estic d’acord que una bona llei és el millor pla, el
que passa és que ens trobam moltes vegades lleis que
s’incompleixen, per tant, volem lleis que es puguin acomplir i
un pla realista, que també es pugui acomplir.

Efectivament, de la llei del voluntariat tenim ja l’esborrany
que ara començarà la fase d’audiència, etc. Pel que comentava
del voluntariat cultural, de com s’arbitrarà, ho farem sempre a
través de les entitats, les associacions, signant convenis de
col·laboració amb aquestes associacions de diferents perfils; ho
farem, diguéssim que s’arbitrarà d’aquesta manera. I la llei de
voluntariat ja contempla la visibilitat d’això.

Pel que fa a la diputada de Ciutadans, del Grup Mixt,
mesures concretes a problemes reals, efectivament, estic
d’acord amb aquesta valoració.

El fet de com s’han d’afavorir els incentius fiscals, és
complicat, precisament per això volem desenvolupar la llei de
mecenatge, però és complicat perquè la major part de la
capacitat impositiva la té l’Estat, o les taxes a nivell municipal.
Nosaltres tenim poca capacitat impositiva, però, sense poder
anunciar res, perquè això ha de ser una feina conjunta amb
Hisenda, sí que ja hem parlat per poder arbitrar mesures i
avantatges fiscal per a tot el que té a veure amb l’activitat
cultural. I també això és una cosa que volem implementar en el
pla. En aquests moments també he de dir que és la part menys
desenvolupada del document.

I com es facilitarà l’accés als fons europeus? Entenem que
s’ha de fer a través de la informació que es doni, una vegada

 



1206 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 77 / 15 de febrer de 2018 

creat l’Institut d’Indústries Culturals, allà s’ha de vehicular la
informació als creadors, perquè sàpiguen i tenguin notícia de
les ajudes a nivell estatal, europeu, autonòmic, des de diferents
àmbit, etc. Entenem que serà a través de l’ISIP.

Quant a disminuir la tramitació administrativa, li puc
assegurar que és un repte i és una responsabilitat i entenem que
la major part del problema és allà. Dins el marc legal que
tenim, que no ens el podem botar, treballam per facilitar i
simplificar el màxim possible això. També he de dir que és
complicat, perquè, com ja dic, per aquest marc legal.

I bé, allò de la finestra única, efectivament, existeix i ja
existeix a nivell general de l’administració i evidentment la
volem implementar també a través d’aquest organisme, com a
mínim generalitzar la seva aplicació.

Què com es pensa promoure la producció audiovisual?
Tenim una línia que volíem haver-la pogut treure a final d’any,
i reconeixem que, per temes que s’han hagut de veure o fins i
tot Europa, no ha estat possible, però que ara esperam que a
principi d’any sigui realitat una línia de produccions
audiovisuals que, a més, contemplarà tots els principis que he
desgranat a través del pla, del tema de gènere, del tema
d’igualtat, del tema de visibilitat, del tema de solidaritat, etc.

Bé, havia parlat ja quan contestava a la diputada del PP
sobre el tema de mecenatge, però sobretot la modificació de la
llei de mecenatge incorporarà nous models de col·laboració
econòmica que en aquest moment no tenen cabuda a la llei,
però simplement perquè s’ha de desplegar.

Crec que..., beques d’investigació, efectivament, ja he
contestat a la diputada d’El Pi sobre les que treballem amb la
Universitat, però també tenim en marxa treballs d’investigació
de l’Arxiu del Regne de Mallorca, de recerca basada en la
cultura popular, i també les beques contemplades en els
pressuposts d’enguany de l’Orquestra Simfònica, per
investigar, catalogar, inventariar, digitalitzar o recuperar
patrimoni musical que es troba ara desconegut, o, com a mínim
no tan conegut.

Dir, ja per acabar, contestar a la diputada del PSIB, la Sra.
Elena Baquero, que he de dir que a través d’una esmena
presentada per ella, hi ha una partida també per a aquells béns
patrimonials fora del Consorci Eivissa Patrimoni de la
Humanitat, i un pla de cultura, bé, com que ja li he contestat no
m’allargaré, però efectivament estam d’acord que la cultura és
un dret, ha de ser un dret universal i tenim l’obligació de
facilitar les eines perquè així sigui; que és una eina de
transformació de benestar i de riquesa i, precisament, perquè
consideram que la crítica és imprescindible, hem incorporat la
crítica a les meses de feina i a les meses de debat, i de fet, se’ns
ha criticat per incorporar la crítica. Per tant,... però bé, entenem
que va amb el sou, forma part del nostre ADN, de la nostra
cultura.

Em preguntava quan es va començar a redactar, a principis
d’estiu o a començament d’estiu i esperam acabar-lo de
redactar a finals d’enguany, és a dir, un any i poc més ens
haurem torbat.

I per què es presenta amb capítols? Una mica ja pel que
havia explicat abans, precisament per demostrar, primer, que hi
treballàvem, i segon, per incorporar durant el camí i no al final
totes les crítiques, esmenes o propostes que se’ns volguessin
fer. Val més anar rebent cops a poc a poc i també toquets
d’esquena d’algú, i així.

Tots han comentat com col·laboram amb les institucions i
amb els ajuntaments. Creiem fermament que, efectivament, és
a partir dels ajuntaments com es pot treballar i de fet ho fem
amb molts d’exemples, ara justament en donaré dos de
Menorca, però ho fem amb totes les Illes, per exemple, Can
Oliver es va comprar amb sous íntegrament, és un espai, un
palau fantàstic, a Maó, es va incorporar, es va comprar amb
sous del Govern, però ara es troba participat per un patronat on
el Govern no hi és. Entenem, i també hi ha una partida en els
pressuposts d’enguany, també gràcies a una esmena, per
implicar-nos-hi a partir de les nostres competències, és a dir,
que sigui un espai que formi part d’un llistat o d’una xarxa
d’espais que qualsevol creador de qualsevol illa hi pot anar. És
a dir que un creador de Formentera digui: vull presentar un
llibre, vull fer una exposició a Menorca, i no sé on anar, perquè
el Govern no té espais; no, Can Oliver.

I aquest principi de col·laboració entre ajuntaments, al
marge, com no podria ser d’una altra manera, de colors, hem
rebut una petició d’ajuda, per part de l’Ajuntament des Castell,
perquè, juntament, amb Migjorn, són dos dels municipis que es
troben més en precari quant a equipaments culturals. Però
també amb aquesta premissa, que han de ser espai d’acollida de
creadors d’altres illes, perquè si només fossin de la mateixa illa,
no seria de les nostres competències.

Les eines perquè hi participi la ciutadania són precisament
a través d’aquestes meses de feina.

El Codi de bones pràctiques, com ja he dit, partim d’un
document, però és un document obert, és un document inicial,
però es troba ja una mica desenvolupat aquí, per exemple, diem
que l’ideal seria que els equipaments culturals públics, en els
patronats, etc., hi hagués representants de les administracions
com a molt d’un 33%, de la societat civil un altre 33% i experts
i científics de l’àmbit un altre 33%, proporció equilibrada
d’homes i dones. Pos un exemple del que diu aquí el Codi de
bones pràctiques.

Estam completament d’acord... allò del tema del voluntariat
cultural ja també he contestat un company, que era a través de
teixit associatiu i convenis.

I estam d’acord que la llengua és un eix transversal perquè
és una eina d’acollida, d’integració, de cohesió social. Per tant,
lamentam profundament, això ho he de dir, polítiques
irresponsables que qüestionen la unitat de la llengua o
qüestionen que el fet de demanar que... és a dir que els
ciutadans puguin accedir a un dret tan bàsic com és expressar-
se a qualsevol àmbit amb la seva llengua pròpia, es consideri
una amenaça, quan és un dret bàsic. És a dir, els professionals
s’ha d’adaptar als drets dels pacients, als drets dels ciutadans,
als drets de qualsevol persona, és un dret... el dret lingüístic és
un dret també bàsic dels ciutadans. I la llengua no pot ser mai
vista com a una arma política, ni una eina, ni una amenaça sinó
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que és un llegat que tenim l’obligació de conservar, tenir-ne
cura, protegir i posar en valor, perquè ho diu l’Estatut
d’Autonomia i la Llei de normalització lingüística i la
Constitució.

Vull dir que la normativa balear, a més, es va aprovar fa
moltes legislatures per consens, per majoria absoluta i és un
consens que no s’hauria d’haver trencat mai.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per al torn de rèplica i per
al Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Sara Ramón,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies. Bé, agrair-li les respostes. Seré molt breu perquè,
si no, no agafarem el vol, llavors, així que.

El que li ha preguntat sobre els plans, que vostè m’ha dit
que hi ha confusió, que tal vegada no són tants de plans o són
línies, però crec que seria important clarificar-ho, perquè, per
exemple, aquí sí que tenim dos plans documents zero i no tenim
una cronologia, i, per exemple, que s’ha parlat del Pla
d’educació i de cultura, posa que el Pla d’educació de cultura
la competència de fer-lo és el Consell de les Arts, vull dir que
hi ha alguns plans que diuen qui els farà i altres plans que no en
sabem res.

En relació amb els ponents, doncs que ho recull com a una
queixa, perquè pens que sí, que en aquest document ho havien
d’haver tengut una mica més especificat i sembla que hi ha una
mica d’improvisació quan han canviat els ponents en el darrer
moment, i sí que ens agradaria tenir el calendari de..., no sé si
ens el pot fer arribar, dels ponents que hi haurà.

La memòria democràtica, eh, la memòria democràtica, la
memòria econòmica, que s’ha comentat molt aquí, vostè, quan
va presentar els pressuposts, va dir que hi havia 125.000 euros
per al Pla de cultura i sí que en el document zero, o document
1, especifica que tot el que es destini al Pla de cultura ha d’estar
ben detallat i sí que ens agradaria saber a què va destinat cada
sou. I crec que això li vàrem fer amb una pregunta escrita, una
mica saber les actuacions d’aquest pla de cultura, la memòria
econòmica que tenen.

Ens ha parlat de consorcis que ara reben sous del Govern,
que entenem que està molt bé. El nostre partit va fer dues
esmenes als pressuposts, una que era per al Consorci del
Patrimoni del Port de Maó, i l’altra per al Consorci del Museu
de la Mar, aquí a Palma, i no sabem si aquests dos reben suport
del Govern.

I ja per acabar, si sap en quan quantificar la indústria
cultural en el PIB a Balears amb dades del Govern.

I res, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ramón. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el Sr. Salvador Aguilera, per un
temps màxim de cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja ho tinc molt present. Gràcies,
Sra. Tur per la seva resposta, però justament amb deu minuts
intentar fer una contextualització i fer preguntes és molt
complicat. Continuant amb les preguntes de la primera part que
no he pogut llançar-li.

Sobre qüestions que en el document es parla de
l’Observatori de Dades, serà el referent l’Observatori de Dades
de Barcelona, és a dir, serà com a un element clau a l’hora de
dissenyar aquesta qüestió, aquest observatori?

Després una altra qüestió molt concreta, quin és el principal
repte tecnològic al qual s’enfronta la cultura o, en aquest cas,
la seva conselleria per intentar contextualitzar i donar sortida
a la cultura?

Després, com no, donar-li l’enhorabona en un dels eixos, el
6, amb el tema de la visibilitat de dones.

També encoratjar, justament aprofito ara un moment, uns
segons per recordar que justament ara, aquest cap de setmana,
el diumenge, es va celebrar el Dia Internacional de la Dona i de
la Nina en el camp de la Ciència, pens que crear una plataforma
en aquest sentit, no?, que les donen abanderin la seva visibilitat
i tota la feina que fan i que durant ha estat ignorada, doncs
encoratjar-la i que llanço aquesta proposta.

Més qüestions importants, el tema dels primers encontres en
aquest Pla de cultura. Sobre les meses de treball, com s’ha
contactat a l’hora de fer aquesta mesa, vostè ha parlat dels
ponents, però a mi m’agradaria les persones que podran assistir
a aquestes meses; vostè ha tramès qualque tipus d’invitació o
serà d’una forma pública que puguem assistir les persones que
hi estiguin interessades?

Després una qüestió també important, i pens que en el cas
de les diferents illes, Formentera, Menorca i Mallorca només hi
haurà respecte d’això, pens que es crearà una xarxa a
posteriori, aprofitant tota aquesta sinergia de persones que
puguin, representants de diferents organitzacions, etc., es crearà
una xarxa per a després fer aquestes contribucions que
puntualment, en un dia, amb un debat, pens que no serà
suficient?

També comentar, demanar-li sobre les meses sectorials, qui
en formarà part?

Més qüestions també importants, que m’ha cridat l’atenció
el tema de la composició dels òrgans de govern, una qüestió
només per dir-li és que, justament, a la pàgina 73 es fa
referència que dues de les funcions molt importants per part del
consell executiu serà l’aprovació del pressupost i dels comptes
anuals, i també la proposta i aprovació dels programes anuals
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d’actuació. Per què aquestes dues funcions recauen en el
consell executiu i no en el ple o en l’assemblea?

Més qüestions importants, pregunta, no sé si té resposta:
existeix una base de dades d’agents, organitzacions,
associacions, creatius, dins el món de la cultura? Diferent
bases, entenc.

Una qüestió important que aquí hem deixat de banda moltes
vegades és el tema del paper de la joventut, entenem que avui,
dins aquests canvis que es produeixen a la nostra societat, pens
que a la joventut no se l’escolta ni ha estat escoltada, esperem
que aquest govern pugui escoltar la joventut a l’hora de fer
aquest pla de cultura. Per què? Perquè avui en dia la joventut,
per una banda, i la societat demanen altres expressions de
cultura, pens que és molt important. I espais joves, com a
determinats ajuntaments hi ha, que poden desenvolupar aquest
tipus de moviments de creació, és important.

Pens que un dels elements als quals s’ha d’enfrontar i
arribar a acords és a la falta d’espais petits per a la ciutadania
perquè puguin desenvolupar totes les arts.

Després, una qüestió molt important és encoratjar-la que
propostes com el TalentIB siguin realment un element que
pugui ser difusor d’aquesta cultura.

Ja acab, pràcticament, quin paper ocupa l’Institut
d’Indústries Culturals dins el Pla de cultura i quina opinió té de
les propostes que s’han fet des de la Plataforma Crea, entre les
quals destaca que les indústries culturals s’integrin dins el Pla
d’Indústria?

I ja per acabar, acabaré amb un mal regust, en el sentit que,
justament aquest cap de setmana, el dissabte, va tancar la
llibreria Vara de Rey, tot un emblema d’un comerç d’una
tradició, amb milers de persones residents i estrangers hi han
passat per comprar llibres de text, diaris, llibres i qualsevol
element de la cultura; és una demanda per part de la ciutadania
i des de Podem que el comerç petit i, en aquest cas, tan
emblemàtic com una llibreria, com la de Vara de Rey, no caigui
en aquests canvis fisonòmics que sofreix la nostra illa, tenint al
final un Starbucks o qualsevol altra franquícia de moda o
qualsevol element que al final pugui comprar qualsevol persona
a qualsevol part del món.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. David Abril, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, no aprofitaré tant aquests cinc minuts, com ha fet el Sr.
Aguilera, que els ha aprofitat intensament.

Només fer-li una darrera pregunta que m’havia deixat
abans, amb la rapidesa del primer torn, i és en relació amb
l’estratègia 4, d’enfortiment, diguem, de les economies

culturals i, com a govern, em consta que en el plànol hi és
directament, si pensen que seria interessant crear incentius
fiscals reals i efectius com el que s’ha creat en el pressupost del
2018 per al tema de les desgravacions fiscals lligades a
empreses, a inversions a empreses o donacions a empreses
lligades a l’R+D+I.

Jo pens que és una figura que seria perfectament
traslladable a les anomenades indústries o economies culturals,
tot i que no és en el pla i que entenc que és una qüestió no tant
del seu departament, sinó d’Hisenda i de la gent que maneja la
caixa de la comunitat, que sempre són els que poden posar més
emperons a aquesta qüestió, però pens que és una qüestió que
li podria donar moltes ales i una empenta crec que important a
la cultura, també des d’aquesta dimensió més d’economia i
d’enfortir.

Tant que parlam que tot no ha de ser turisme, idò,
justament, d’afavorir que empreses i persones i creadors i
creadores es puguin dedicar a aquesta qüestió, perquè és
poquíssima gent la que realment pot viure de la seva creació i
de la cultura.

I senzillament, només era aquesta la pregunta. Agrair-li la
compareixença, felicitar-la i felicitar tot el seu equip per la
feina feta per ara amb aquest pla de cultura i coratge.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Sureda, per
un temps de cinc minuts, com a màxim.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. No es preocupi, només vull agrair...,
m’ha contestat totes les preguntes i agraesc que segueixi fent
feina en el Pla de cultura.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula el Sr. Castells.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies per la seva
resposta també, Sra. Consellera, entenc i accepto les
explicacions que m’ha donat respecte a això dels dos plans
temporals que se superposen i ho respect i... ja està. 

Pens que per major claredat, el tema de les polítiques que
es fan tal vegada no tendrien per què anar a un document
metodològic de com s’elabora el pla, que tal vegada ens
evitaríem aquesta confusió, però això és la meva opinió i no té
cap més importància que aquesta.
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Quan li demanava quan podrem debatre els objectius
propositius, no els objectius metodològics, no els objectius del
treball metodològic que fem per fixar el pla, sinó quan podrem
debatre els objectius propositius, li pos un exemple, vostè, per
exemple, hi ha hagut un moment que ha dit: “s’ha de crear
sentiment de comunitat”. Això és un objectiu polític en matèria
cultural, el que li pregunt és: quan podrem discutir d’aquests
objectius? Quan podrem discutir d’aquests objectius? Perquè
en el document que tenim sobre la taula això no hi surt, perquè
ens entenguem, que ja ho entenc que no hi surti, eh?, però, per
tant, vull dir que està molt bé, li agraeixo molt que ens doni
l’oportunitat d’anar debatent sobre el document metodològic,
però... crec que és una dimensió molt professional de la feina
que fan. Per això jo he volgut expressar la confiança que em
genera el seu equip que aquesta feina vostès la poden fer molt
bé sense necessitat que nosaltres els orientem sobre quin ha de
ser el mètode i en canvi sí que el nostre àmbit d’actuació és el
de discutir sobre els objectius com quan vostè (...) aquest, no?,
els objectius propositius.

Crear comunitat, bé, doncs..., a veure quan en podem parlar,
d’això, perquè no sé si..., no dic ni si hi estic d’acord o no, però
sí que el que està clar és que n’hem de parlar aquí.

Després, respecte al tema del pressupost, que jo quan
parlava de la planificació evidentment no hi he fet referència
explícita, però vostè, molt hàbilment, ho ha lligat amb el que
deia el Sr. Aguilera, perquè evidentment quan parlam de
planificació el tema del pressupost és important. És clar, vostè
diu: “el pressupost es troba als pressuposts de la comunitat
autònoma”, però és clar els pressuposts de la comunitat
autònoma són anuals i aquest pla té deu anys. Aleshores jo sí
que crec que el pla hauria de contenir uns avanços o uns
requeriments a nivell pressupostari perquè... és a dir, com a
mínim que el pla digui: perquè això que proposem aquí es
pugui dur a terme en els propers anys els pressuposts adreçats
a Cultura, siguin a la conselleria que siguin, haurien de rondar
una quantitat, perquè, és clar, quan... tothom sàpiga el pla que
estem aprovant almenys el que es necessita per tirar-lo
endavant, que després ningú no es pugui donar, sentir enganyat
en aquest sentit.

I després respecte al tema del voluntariat, molt ràpidament,
agraeixo la seva resposta, estic totalment d’acord amb vostè.
Precisament la hi he feta perquè moltes vegades hi ha models
de potenciació del voluntarietat on el que es fa és puntejar, com
es diu col·loquialment, les entitats, i llavors generar aquest
tipus de voluntarietat puntual, no tan compromès com el de les
entitats i, per tant, estic totalment d’acord amb el plantejament
que vostè ha expressat.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Olga Ballester, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Nada, comentarle a la consellera Tur
que, sinceramente, nos preocupa que todavía estos incentivos
fiscales, este acceso a los fondos europeos, esta ventanilla única
o este promover la producción audiovisual no esté todavía
aposentado y sean unas medidas ya concretas que se puedan
poner en marcha rápidamente.

Comentar que a lo mejor no importa que esté formado el
Instituto de Estudios de Industria Cultural para poner la
ventanilla única. De hecho, fíjese cómo ha habido un decreto
ley que ha, de una manera drástica, ha limitado todos los
procedimientos administrativos cuando se trata de obra pública
y se puede abrir una..., cortar una cinta. A lo mejor es que la
cultura no es tan visible.

Creo que es uno de los problemas más importantes, toda
esa... farragosos procedimientos administrativos entre
consellerias, Govern y dentro del Govern entre las diferentes
consellerias. Entonces, sí que creo que se tendría que hacer una
encerrona para, realmente, ponerse un tiempo para llegar a que
todos esos procedimientos sean más ágiles.

Y bueno, ya que ha salido el tema de lengua, le voy a hacer
una pregunta: ¿cree usted que nuestras modalidades son
cultura?

Y ya que ha hablado también de cumplimiento del Estatuto,
me gustaría saber dónde están las medidas concretas para dar
cumplimiento al Estatuto en cuanto a la promoción de nuestras
modalidades.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Baquero, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Un apunt, m’he oblidat de
demanar-ho abans, el document que es va elaborar per part del
Consell de Mallorca sobre la diagnosi de la situació de la
cultura a Menorca, no sé si l’han tingut, el document que es va
elaborar al Consell de Menorca de diagnosi sobre..., allà, en
aquell document, a part de parlar amb els creadors i amb els
productors, també es parlava... es van..., varen entrevistar el
públic en general. Crec que va ser una mica aleatori com es va
trobar..., és la manera de participar. És que em preocupa com
hi participa la ciutadania, és una cosa que és molt difícil de fer,
és molt difícil arribar-hi.

A Menorca es va fer d’aquesta manera, no sé si vosaltres a
part d’experts i de creadors com... com es fa des d’aquí? Com
ho fem?, no?, perquè participin, per obligar-los una mica, de
vegades.

Després també entenc que espera les nostres al·legacions i
que, un cop les tingui..., la nostra feina ara és fer aquestes
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al·legacions, aquestes propostes i que, un cop estiguin aquestes
al·legacions, ja en parlarem, ens contestarà o bé a cada grup en
particular o així més en general.

I res més, molt d’ànim i molta feina. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Baquero. Ja per a la contrarèplica té la
paraula la Sra. Consellera. 

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

Molt breument, esper també haver-ho anotat tot,
efectivament hi ha una partida, i així ho vaig dir, de 125.000
euros, però com deia a la primera intervenció o a la segona, per
a actuacions específiques com és, per exemple, l’organització
d’aquestes meses, com altres mesures o altres activitats que
facem més concretes. Llavors deia que..., feia una mica una
visió genèrica o una afirmació molt genèrica efectivament de
dir que, com que totes les polítiques culturals es fan al marc del
Pla de cultura, tot el pressupost del Pla de cultura..., perdó, tot
el pressupost de Cultura va cap al Pla de cultura, però és veritat
que hi ha una partida de 125.000 euros.

Quan em pregunta pel Museu de la Mar de Palma entenc
que es refereix, si és aquest, es refereix al Museu Marítim de
Mallorca impulsat pel Consell Insular de Mallorca.
Efectivament nosaltres hi col·laboram, tenim una partida
enguany de 75.000 euros, crec recordar, i formar part del
consorci; hi col·laboram, igual que col·laborarem amb el
Centre d’interpretació de la mar de Sant Antoni i amb el Museu
de la Mar d’Eivissa.

Quant a quin percentatge de producte interior brut
representa la indústria cultural, li puc dir que les xifres que jo
conec són molt baixes; no conec exactament el PIB però sí li
puc dir que el sector professional el percentatge que suposa del
sector dedicat a la cultura, com a sector professional, és només
d’un 3%, al voltant d’un 3%, dades de fa un parell d’anys. Per
tant és un percentatge pobríssim que el suport al sector hauria
de millorar, perquè entenem que també ajuda a diversificar
l’economia.

Quant a la pregunta de Podem, si serà l’Observatori de les
Arts com el de Barcelona, serà un dels exemples que veurem;
en veurem molts, amb les mancances, la realitat territorial, però
també en veurem un altres. Quant al repte tecnològic al qual
s’enfronta la cultura, ara segurament li parlaré més com a
arxivera que com a consellera: el repte tecnològic és que el
suport tecnològic de molts d’elements culturals ara mateix és
un suport molt més fràgil l’actual, el suport digital, que el paper
de fa 800 anys; el repte, un dels principals reptes que té, és la
seva conservació futura, i pel que són els suports tradicionals,
a nivell digital és conservar-los en suport tradicional a partir de
la seva digitalització, i per tant la digitalització el que
aconsegueix és conservar l’original perquè no es manipula i, a
la vegada, posar en xarxa la informació. Crec que, si he entès
bé la pregunta, els principals reptes que té la cultura des del
punt de vista digital és aquest.

Efectivament, quan em parlava d’allò del dia de la dona i la
nina científica, li puc dir que una de les actuacions que preveu
el Pla de cultura és revisar el contingut dels museus per donar
visibilitat a la dona i al paper de la dona, l’aportació de la dona
a la història, que evidentment és importantíssim i ha estat
silenciat moltes vegades. Quant a la gent, el que em preguntava,
la gent, els ciutadans es poden inscriure, es podran inscriure a
les taules de feina i es crearà una web per recollir propostes,
comentaris, etc.

Pel que fa a la pregunta del diputat David Abril, de MÉS
per Mallorca, estam d’acord que és necessari l’enfortiment
d’economies culturals, i també estam d’acord i estam treballant
en aquest sentit d’aconseguir avantatges fiscals per al sector
cultural. I responent al que deia la diputada Sra. Ballester, la
diputada de Ciutadans, té raó que segurament és la part menys
desenvolupada del pla, però no vol dir que no hi estiguem
treballant, sinó que és la part menys desenvolupada. Crec que
amb això no sé si li he contestat la pregunta.

Bé, quant a MÉS per Menorca, efectivament objectius
propositius són objectius a llarg termini. Sí que hi surt, sí que
hi surt; sí que és veritat que també vull aclarir que quan parl de
crear comunitat parl de crear sentiment de col·lectivitat, no de
comunitat autònoma sinó sentiment de col·lectivitat, perquè
segurament si parlàs de crear sentiment de comunitat jo em
sentiria més còmoda segurament parlant de sentiment de país,
però crec que aquests són dos reptes que sí. I és cert -en això té
raó- que el pla si té deu anys els pressupostos són anuals, per
tant concretarem més aquesta part econòmica. 

A la part de la diputada de Ciutadans sobre els incentius
fiscals ja li he respost, i si que les nostres modalitats són
cultura, sí, per suposat; ara bé, les variants dialectals no han de
servir d’excusa per posar en dubte la unitat de la llengua ni
qüestionar-la, i crec que estan protegits..., és a dir, tots aquests
mots, paraules, aquesta riquesa dialectal està protegida i es pot
contrastar llegint els nostres autors... llegint els nostres autors...,
si no ho posa ho posarà, llegint els nostres autors és la millor
manera; practicar la llengua i llegint els nostres autors és la
millor manera de conservar les nostres varietats dialectals. 

Quant a la pregunta de com participarà la ciutadania,
efectivament ara hem fet una participació, una implicació més
piramidal, per una part institucions, sector... sector diguéssim
cultural, ciutadania; és a dir, el següent repte, la següent passa,
és ampliar-ho a través de diferents mecanismes i actuacions a
la ciutadania.

Gràcies. Perdonau si m’he estès massa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies, Sra. Consellera. Hem arribat al final
del debat. Volem agrair la seva presència i la del seu equip.

Vull recordar als senyors diputats que encara queda un
segon punt de l’ordre del dia que continuarem una vegada que
haguem acomiadat la consellera i el seu equip. Gràcies.

(Pausa)
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LA SRA. PRESIDENTA:

Diputats i diputades, continuarem amb l’ordre del dia
d’aquesta comissió. 

(Remor de veus)

Sí, em compraré una campaneta o un martell...

II. Adopció d’acord, conforme amb l’article 46 del
Reglament del Parlament, de recaptar les compareixences
pendents previstes al Pla de treball de la Ponència per a
l’estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell
Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per
Illes per un Pacte Educatiu (RGS núm. 225 a 231/18) i de la
modificació de l’esmentat pla de treball (RGS núm. 619 a
625/18).

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia,
relatiu a l’adopció d’acord, conformement amb l’article 46 del
Reglament del Parlament, de recaptar les compareixences
pendents previstes al pla de treball de la ponència per a l’estudi
del document lliurat a aquest parlament pel Consell Escolar de
les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per Illes per un
pacte educatiu, RGS núm. 225 a 231/18, i de la modificació de
l’esmentat pla de treball, RGS núm. 619 a 625/18.

La modificació del pla de treball acordada per la ponència
a la reunió de dia 31 de l’1 del 18 consisteix a afegir a les
compareixences del grup d’experts la de la Sra. Francesca
Salvà i Mut per tal d’explicar el document anomenat Foro de
Sevilla; i, a l’apartat relatiu a les associacions, la
compareixença del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de
les Illes Balears.

Podem donar per aprovada per assentiment la celebració de
les citades compareixences?

Si tothom hi està d’acord, s’acorda de recaptar la presència
de les persones que tots vostès tenen coneixement.

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