
 
El grup municipal MÉS a l’Ajuntament de Palma presenta al proper Plenari, previ dictamen de la Comissió 
Informativa corresponent,  la següent PROPOSICIÓ relativa a: 
 

Adhesió a la Xarxa de Municipis de les Illes Balear s pel Ramon Llull 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El passat 8 de Novembre de 2012, el Govern de les Illes Balears va anunciar que abandonava l’Institut Ramón 
Llull, consorci integrat inicialment per la Generalitat de Catalunya i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.  
 
Aquest consorci era una eina de projecció exterior de la llengua i la cultura catalana, expressada en totes les 
seves modalitats, matèries i mitjans d’expressió. Els objectius fonamentalment era la promoció de 
l’ensenyament del català, la seva difusió a l’exterior, el coneixement de la literatura que s’expressa en llengua 
catalana, la difusió del pensament, l’assaig i la investigació a l’exterior, a més de la promoció de les relacions, 
els projectes i les iniciatives conjuntes amb institucions i organismes de projecció de la cultura, de dins o fora 
del domini lingüístic. 
 
A aquest abandonament s’afegiria el tancament, la mateixa setmana, de l’Espai Mallorca, després que el 
Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears, no complissin amb les seves obligacions econòmiques. 
L’Espai Mallorca era un centre de promoció i difusió de la cultura de les Illes Balears a Catalunya, que va 
néixer l’any 1998, com una iniciativa de la Conselleria de Cultura del Consell de Mallorca en col·laboració amb 
el Gremi d’Editors de Balears. El seu objectiu, era donar a conèixer els productes culturals de les Illes Balears, 
promoure els seus artistes i escriptors, i crear vincles i intercanvis culturals amb Catalunya. 
 
Arran d’aquest abandonament, s’ha constituït la Xarxa de municipis de les Illes Balears per l'Institut Ramon 
Llull. És  l'instrument de col•laboració i participació de les entitats locals en la Fundació Ramon Llull que té com 
a objectius fonamentalment la promoció de l’ensenyament del català, la seva difusió a l’exterior, el coneixement 
de la literatura que s’expressa en llengua catalana, la difusió del pensament, l’assaig i la investigació a 
l’exterior, a més de la promoció de les relacions, els projectes i les iniciatives conjuntes amb institucions i 
organismes de projecció de la cultura, de dins o fora del domini lingüístic. 
 
El Grup Municipal de MÉS constata la importància de la cultura com a instrument de creació de riquesa i de 
promoció i dinamització del turisme, així com la necessitat de que les institucions defensin la llengua i cultura 
pròpies. 
 
Per això, el grup municipal MÉS presenta la següent  

 
PROPOSTA D’ACORD 

 
1. El Ple aprova l’adhesió de l’Ajuntament de Palma a l’òrgan fundacional de la Xarxa de Municipis de les 

Illes Balears pel Ramon Llull. 
 
2. Trametre aquest acord d’adhesió als òrgans fundacionals de la Xarxa de Municipis de les Illes Balears 

així com també al mateix Institut Ramon Llull. 
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