
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA,  EDUCACIÓ,
FORMACIÓ I ESPORTS PER INCOAR L’EXPEDIENT DE NOMENAMENT DE
FILL IL·LUSTRE DE LA CIUTAT D'INCA DE SEBASTIÀ GARCIAS PALOU

Vista la proposta presentada per  la Fundació Cultural  Es Convent  per  tal  de
tramitar la incoació de l'expedient de nomenament de Fill Il·lustre al Sr. Sebastià
Garcias Palou, canonge inquer, que textualment diu:

"Ramon Llull, savi universal de les nostres lletres, és l'epicentre aquest 2016
d'una de les efemèrides més importants que es celebraran enguany a la nostra
illa: el setè aniversari de la seva mort (1315/16-2015/16) és el pretext de molts
actes culturals i artístics en honor a la seva figura i obra.

Ramon Llull va visitar els principals centres de poder d'Europa per demanar la
fundació de centres de formació per a missioners i amb aquest esperit,  que
parteix de Miramar el 1276, va creure amb la fascinació de redactar el millor
llibre del món L'Ars Magna i arribar a totes les cultures i religions.

La  seva  importància  és  cabdal,  sobrepassa  Mallorca  i  arriba  a  moltes
institucions d'arreu del món, set segles després de la seva desaparició. Una de
les personalitats que més ha contribuït a estudiar la figura de Ramon Llull és
l'inquer Sebastià Garcias Palou (Inca, 1908-1993) qui, des d'un rigor científic i
amb  un  esperit  divulgador,  fundà  revistes  (Estudios  Lulianos,  1957-1987)  i
organitzà  congressos  internacionals  (Formentor-1960-;  Miramar-1976)  i
organitzà congressos internacionals (Formentor-1960-; Miramar-1976) amb la
participació de desenes de medievalistes de tot el món, per a donar a conèixer
Llull, internacionalment.

No debades hem d'informar l'Ajuntament d'Inca que partim d'uns antecedents
per al nomenament de Fill Il·lustre de Garcias  Palou que es remunten el dia 23
d'octubre de 1990. L'aleshores bisbe de Mallorca, Monsenyor Teodor Úbeda,
remetia una carta de contestació a la petició realitzada per la Sra. Joan Maria
Coll Beltran, regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Inca, en la qual manifestava
la  plena  conformitat  de  la  diòcesi  de  Mallorca  per  a  la  proclamació  de  la
màxima distinció institucional per a un inquer com Garcias Palou.

Un dia després, el 24 d'octubre de 1990, el catedràtic de Filosofia a l'Institut
Ramon  Llull  de  Palma i  especialista  en  Història  del  Pensament  a  les  Illes
Balears de reconegut prestigi, el valldemossí Sebastià Trias Mercant, remetia a
l'Ajuntament,  en  qualitat  de  rector  de  la  Maloricensis  Schola  Lullistica,  un
informe elaborat amb la vida i obra del canonge inquer.

En el citat informe, el professor Trias inicia l'exposició de motius amb els termes
següents,  els  quals  volem ressaltar  en  aquest  escrit:  "Coincideixen tots  els
experts lul·listes espanyols i estrangers en assenyalar que Sebastià Garcias
Palou és el qui més ha fet durant els darrers trenta-cinc anys per a la Causa de
Ramon  Llull,  no  solament  per  haver  aportat  llum  sobre  molts  d'aspectes
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obscurs del món de Llull, sinó també per haver creat un centre d'investigació i
irradiació científica".

Ara,  seguint  l'ànima  de  les  paraules  de  reconeixement  del  professor  Trias
citades anteriorment en virtut de les facultats de Garcias Palou, la Santa Seu,
gràcies a l'ingent feina realitzada aquests darrers cinc anys pel postulador de la
Causa de Ramon Llull Mn. Gabriel Ramis Miquel, Ramon Llull es pot convertir
en Sant i Doctor de l'Església catòlica.

La Fundació Cultural Es Convent, amb l'esperit d'instar l'Ajuntament d'Inca a
honorar i enaltir la figura del canonge inquer Sebastià Garcias Palou, proposa
al  Sr.  Batle  i  tot  el  consistori  que  forma  la  Casa  del  Poble  l'estudi  de  la
tramitació per iniciar l'expedient de Fill Il·lustre d'una personalitat reconeguda
mundialment a favor de la Causa Lul·liana."

Vist l'article 20 del vigent Reglament municipal de protocol, honors,  distincions i
premis, que diu textualment:

"Article 20. Iniciació

Els nomenaments honorífics prevists en aquest títol requeriran, per a la seva
concessió,  la  tramitació prèvia d'un expedient  administratiu,  la  instrucció  del
qual servirà per a determinar, justificar i fonamentar la concurrència dels mèrits
o circumstàncies en el candidat o candidata proposats per a ser beneficiaris
d'aquests.

Per  decret  del  batle,  per  pròpia  iniciativa,  qualsevol  entitat  o  corporació,  un
col·lectiu de persones, com també qualsevol regidor o grup de regidors d'aquest
Ajuntament,  podran formular proposta raonada d'incoació d'expedient per a la
proclamació  de Fill  o  Filla  Il⋅lustre  o Fill  Adoptiu  o  Filla  Adoptiva,  o  per  a  la
concessió de la Medalla de la Ciutat d'Inca.

L'acord d'incoació d'expedient haurà de ser adoptat, perquè sigui vàlid, per les
tres quartes parts dels membres de la corporació.

Així mateix, l’acord haurà d’incloure el nomenament d’un regidor/a que actuarà
com a instructor/a ponent i d’un altre/a que actuarà com a fiscal.

Actuarà  de  secretari/ària  el  de  la  corporació  o  el  funcionari/ària  d'aquesta
corporació en qui delegui aquesta funció."

La Comissió Informativa de Cultura, Educació, Formació i Esports, en sessió del
dia 16 d’abril de 2002, acorda elevar a la consideració del Ple les PROPOSTES
D'ACORD següents:

1. Incoar i iniciar expedient per al nomenament de Fill Il·lustre de la ciutat
d'Inca del canonge inquer Sebastià Garcias Palou.
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2. Nomenar el regidor Sr. Gori Ferrà Frau, del grup municipal de Proposta
per  les  Illes,  ponent,  i  el  regidor  Sr.  Antoni  Rodríguez  Mir,  del  grup
municipal de MÉS per Inca, fiscal en el esmentat expedient.

3. Tramitar l'expedient de conformitat amb el que disposa el Reglament
municipal de protocol, honors, distincions i premis, després de la qual cosa
serà elevat al Ple municipal per a la seva aprovació definitiva.

4. Nomenar com a instructor de l’expedient el regidor Sr. Gori Ferrà Frau,
regidor d'Esports, i, com a secretària, la Sra. Margalida Adrover Cabrera,
tècnica de Cultura i Normalització Lingüística de l’Ajuntament d’Inca.

5. Publicar, de conformitat amb el que disposa l'article 15.1 del Reglament,
els presents acords en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, a dos
diaris de la Comunitat i en el setmanari Dijous, perquè puguin personar-se
en l'expedient totes aquelles persones interessades.

Aquest  és  el  parer  de  la  Comissió  Informativa;  això  no  obstant,  el  Ple  de
l'Ajuntament acordarà el que consideri més adient per als interessos municipals.

Inca, 22 de juliol de 2016

El vicepresident de la Comissió

Antoni Rodríguez Mir
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