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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

30 d'octubre del 2018

Iniciativa presentada per
El/La portaveu :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI PODEM ILLES BALEARS
Autor/a de la iniciativa : Laura CAMARGO I FERNÁNDEZ
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU SUPLENT
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment d'urgència .
Motivació del procediment d'urgència: Davant els diferents problemes estructurals de
funcionament i als més recents en relació a la conservació d'algunes peces detectats al Museu de
Mallorca, presentam per procediment d'urgència la següent PNL
Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
Títol de la iniciativa :
PNL MUSEU DE MALLORCA
Contingut de la iniciativa :
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El Museu de Mallorca, amb seu a l'antic Palau d'Ayamans, al carrer de la Portella de Palma, és
una de les entitats públiques museístiques més rellevants de la nostra comunitat, i és la que
hauria de ser de referència pel que fa a l'estudi i la difusió de la Història de Mallorca.
Segons la Llei de Museus de les Illes Balears, els objectius que persegueix una entitat d'aquestes
característiques són:
a) La conservació, l'inventari, la catalogació, la restauració i l'exhibició ordenada
dels béns culturals i de les col·leccions al seu abast.
b) La investigació en l'àmbit dels seus béns i col·leccions, de les seves
especialitats i del seu entorn cultural.
c) L'organització periòdica d'exposicions i activitats científiques, d'estudi i
divulgatives, d'acord amb la naturalesa del museu.
d) L'elaboració i la publicació de monografies i catàlegs dels seus fons, i la
promoció d'aquestes publicacions.
e) El desenvolupament d'activitats didàctiques educatives i activitats de difusió
cultural, en relació amb els seus fons.
f) Qualsevol altra que reglamentàriament o per llei específica se'ls encomani.
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La gestió que ha tingut històricament el Museu ha estat controvertida, ja que ha estat tancat
llargues temporades, per fer successives reformes, i es pot dir que no hi ha hagut un retorn
adequat a la ciutadania per part d'una institució que hauria de ser uns dels emblemes de la gestió
del patrimoni a les Illes i de la seva posada a disposició per a la divulgació i la investigació.

L'exposició dels fons del Museu no pareix la més adequada, donat que hi ha gran part dels espais
que romanen buits i sense visitar, i la part dedicada a belles arts és sensiblement superior a la que
es dedica als materials arqueològics, quan percentualment aquests darrers són la major part del
fons material dipositat. És a més notòria la problemàtica dels desperfectes que ocasiona la
humitat provocada per un sistema de climatització inadequat i mal mantingut, problemàtica que ja
fa molts anys que ve patint el Museu i que l'anterior equip directiu i tècnic no va encertar
a solucionar. Per altra banda, també és necessari destacar que aquest equip directiu i tècnic ha
posat dificultats de manera sistemàtica al préstec de peces per exposicions temporals a altres
museus, la qual cosa provoca que pràcticament ningú demani ja aquests préstecs al Museu de
Mallorca. L'emmagatzemament de materials dipositats és objecte de problemes
també, essent notòria la manca d'espai i els problemes d'organització al magatzem de Son Tous,
que provoquen dificultats de localització i conservació de les peces.
Han mancat així mateix exposicions temporals, activitats populars, tallers i, en general, qualsevol
activitat encaminada a donar a conèixer el patrimoni del Museu a la gent d'una forma moderna i
concorde amb les tendències actuals en aquest sentit, que tan bons resultats estan donant a
altres entitats similars, com per exemple és el cas del Museu de Menorca. Aquesta mancança és
més preocupant quan ens referim a les visites escolars, que no són incentivades en la mesura
adequada. Així, destaca que altres entitats museístiques de Mallorca, amb un abast local, de mida
i pressupost molt menor, rebin més visites escolars. No és acceptable que el museu d'història de
referència a una illa amb 850.000 habitants i 14 milions de visitants tingui menys de 15.000 visites
anuals (les mateixes que va tenir l'any 1994).
Tampoc l'aspecte relacionat amb la producció científica ha estat una prioritat de l'equip directiu i
tècnic del Museu, que no ha estat a l'altura d'una institució pública de la seva importància des de
fa molts d'anys. La producció pròpia es limita a alguns catàlegs de peces, faltant una producció
puntera i de qualitat que pugui situar al Museu de Mallorca en un lloc adequat en l'entorn científic
patrimonial. També és notòria l'endèmica dificultat que existeix a l'hora d'accedir a la consulta i/o
estudi de les peces dipositades per part de persones investigadores externes al Museu, posant-se
multitud d'entrebancs a la seva tasca. Procediments que són rutinaris en altres Museus, aquí es
converteixen en quasi impossibles, com l'obtenció de mostres per la realització de diferents
analítiques o inclús el documentar i fotografiar diferents materials de forma adequada per a
publicacions científiques i/o divulgatives. La investigació i la producció científica pròpia brilla per la
seva absència.
En definitiva, el Museu de Mallorca hauria de ser un lloc de referència en el coneixement i la
interpretació del passat de Mallorca, hauria de ser una institució clau per a la divulgació de la
nostra cultura i el nostre patrimoni històric i artístic (tant entre la societat local com entre els
visitants), hauria de ser un referent en la producció científica relacionada amb la història
mallorquina. Hauria de ser un Museu de 1ª divisió. Però, malauradament, la realitat és que tenim
un Museu que no està a l'altura. Davant aquesta situació, és obligat reaccionar, i la responsabilitat
de l'equip de govern és impulsar mesures per millorar l'estat en el qual es troba en Museu de
Mallorca sempre abans que es produeixi el traspàs de la seva gestió al Consell de Mallorca.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Podem Illes Balears:
1. Insta el Govern de les Illes Balears a realitzar una completa auditoria externa,
independent i de qualitat que analitzi la gestió del Museu de Mallorca durant els
darrers 15 anys. Aquesta auditoria hauria d'analitzar la gestió econòmica del
museu, la política de recursos humans desenvolupada i les relacions laborals
existents a la seva plantilla durant els darrers anys, així com la situació de la
gestió i conservació dels fons museístics, tant els de Belles Arts com els
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2. Insta el Govern de les Illes Balears a aturar els processos administratius de
delegació de competències i de selecció de la nova direcció que estan en
marxa vinculats al Museu fins que no es tenguin els resultats de l'auditoria
sol·licitada.
3. Insta el Govern de les Illes Balears a actualitzar i modernitzar el model de
gestió i concepció del Museu de Mallorca mitjançant un procés obert de diàleg
constructiu en el qual participin activament la ciutadania i els sectors professionals
vinculats. La finalitat última ha de ser convertir el Museu de Mallorca en un centre
cultural de referència, obert a la ciutadania, als/les professionals i als/les visitants.
4. Insta el Govern de les Illes Balears a iniciar un programa d'ampliació dels
recursos humans adscrits al Museu de Mallorca, incorporant nou personal
tècnic amb formació i experiència adequada als seus fons museístics per poder
desenvolupar de forma adequada les funcions que la llei li encomana i que, fins
ara no ha estat capaç de realitzar satisfactòriament. Pel càrrec de direcció
proposem un concurs d'idees i mèrits, no tancat només a personal facultatiu,
encaminat a aconseguir un equip de direcció de contrastada vàlua que pugui
plantejar un Museu innovador, valent i de qualitat.
5. Insta el Govern de les Illes Balears a augmentar de forma progressiva el
pressupost destinat anualment al Museu de Mallorca per aconseguir
convertir-lo en una entitat museística capdavantera que fonamentalment doni
servei a la ciutadania mallorquina.

Laura CAMARGO I
FERNÁNDEZ
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