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Títol de la iniciativa :
Espais d’exposició artística.
Contingut de la iniciativa :
La feina que es fa per part de l’alumnat als diferents centres educatius en la seva formació, moltes
vegades resulta valuós i es considera imprescindible, la seva difusió per poder completar la
funció d’aquesta feina, que no sols ha de ser de formació del propi alumnat que la realitza, sinó
d’exemple per a la resta dels alumnes del centre educatiu i d’altres centres.
Als centres d’estudis artístics, a més de la realització de la feina diària, com a part de la pràctica
necessària, s’encomana la realització de projectes que moltes vegades es realitzen amb una alta
qualitat i un alt contingut artístic, per això, aquests projectes i aquestes obres han de ser
exposades per a que tothom pugui gaudir de l’obra en sí mateix i pugui veure la qualitat de la
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producció.

Als centres d’estudis artístics de música i dansa es fan de manera regular, audicions i
representacions, festivals, etc. oberts a tot el públic general. Aquests moments permeten mostrar
la producció artística de l’alumnat més enllà del centre i arrodonir el procés, pedagògic, formatiu i
creatiu.

A l’Escola d’Art d’Eivissa, hi ha tot una sèrie d’estudis artístic i produccions de l’alumnat que
necessiten estar visibles de manera regular més enllà dels límits del centre, per posar en valor
aquesta producció artística i permetre, així, que puguin gaudir-se per un major nombre de
ciutadans.
L’exposició pública d’aquestes creacions, ha de fer-se de manera digna i en espais adients, cosa
que, la major part de les vegades, no es compta en el propi centre, mentre que hi ha moltíssims
espais de caràcter públic on podrien exposar-se, de manera temporal, aquest tipus de
produccions artístiques, amb la qual cosa s’aconseguirien diferents objectius: exposar l’obra
artística, visibilitat i enfortir la imatge de l’Escola d’Arts d’Eivissa com a centre creatiu i centre
artístic, enriquir determinats espais administratius amb la introducció d’elements estètics que
humanitzen aquests llocs i, finalment, permeten gaudir de la producció artística per un major
nombre de ciutadans i ciutadanes que hi treballen o hi van a fer qualsevol gestió o a rebre algun
servei.
És per tot això que els grups parlamentaris sotasignants presentam la següent PROPOSICIÓ NO
DE LLEI

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a facilitar l’arribada a
acords de col·laboració entre l’Escola d’Art i Oficis d’Eivissa i l’Administració insular i local de l’illa
d’Eivissa que permeti l’ús d’espais a centres públics per poder realitzar exposicions de caràcter
temporal de l’obra realitzada per l’alumnat d’aquest Centre.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a facilitar la possibilitat de
realitzar acords entre administracions locals i insulars d’Eivissa, Mallorca, Formentera i Menorca
que permetin l’exposició temporal de les creacions artístiques realitzades per l’alumnat dels
diferents centres d’estudis artístics de les diferents illes Balears.
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