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Comissió de Cultura

ORDRE DEL D IA

1. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Projecte Geoparc Conca de 
Tremp - Montsec davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre aquest projecte 
i la seva candidatura davant la UNESCO. Tram. 356-00542/11. Susana Beltrán Gar-
cía, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compa-
reixença.

2. Sol·licitud de compareixença de Nora Ancarola, presidenta de la Plataforma Assem-
bleària d’Artistes de Catalunya, i de Montserrat Moliner, en representació de la Xarxa 
d’Espais de Producció i Creació de Catalunya, davant la Comissió de Cultura perquè 
informin sobre la situació de la Federació de Professionals de la Cultura i dels seus 
membres. Tram. 356-00543/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença.

3. Proposta de resolució sobre la creació de la targeta T-Cultura per a joves. Tram. 
250-00637/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació (text presentat: BOPC 
245, 36).

4. Proposta de resolució sobre el suport a les iniciatives que cerquen que la diada de 
Sant Jordi sigui declarada patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO. 
Tram. 250-00770/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 297, 40).

5. Proposta de resolució sobre les cases regionals. Tram. 250-00772/11. Grup Parla-
mentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 297, 42).

6. Compareixença de Lluís Garcia Petit, president de l’Associació Catalana de Bio-
arqueologia i director general de l’Institut del Patrimoni Cultural Immaterial, davant la 
Comissió de Cultura per a informar sobre l’àmbit del patrimoni material i immaterial. 
Tram. 357-00282/11. Comissió de Cultura. Compareixença.

7. Compareixença de Jordi Cos Pedrol i d’Òscar Lanuza Franco, president i gerent 
de l’Orquestra Simfònica del Vallès, davant la Comissió de Cultura per a explicar llur 
experiència sobre l’accés universal al patrimoni musical per mitjà d’experiències col-
lectives compartides. Tram. 357-00111/11. Comissió de Cultura. Compareixença.
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Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la creació de la targeta T-Cultura per a 
joves
250-00637/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 39134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat, Pol Gibert 

Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre la creació de la «T-Cultura» per al jovent, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
El jovent és un dels col·lectius més afectats per la crisis econòmica, precaritzant 

les seves condicions de vida. Per aquest motiu, la Joventut Socialista de Catalunya 
ve reivindicant els drets que el jovent ha anat perdent en els darrers anys i proposant 
iniciatives que ajudin a millorar la vida dels i les joves del país en diferents àmbits: 
formatiu, laboral, habitacional..., i també cultural.

L’increment de l’IVA cultural, per exemple, han suposat un esforç creixent als i 
les joves que volen accedir a la cultura. Un obstacle que s’afegeix a l’empobriment 
estructural de tota una generació.

Precisament, per tal de poder incentivar el consum cultural entre el jovent sense 
que les mancances econòmiques puguin ser un impediment, el Grup Socialista pro-
posa crear la «T-Cultura», una nova targeta dotada amb 100 euros per a ús cultural 
que rebrien els i les joves del país en complir la majoria d’edat.

No demanem res que no hagi estat posat en marxa, en diverses modalitats, a al-
tres països o comunitats autònomes. Al nostre país podem trobar multitud d’iniciati-
ves municipals per tal fomentar la cultural dels i les joves, però no podem deixar en 
mans de cada ajuntament l’accés a la cultura. Ens cal una veritable aposta decidida 
per tal d’integrar la cultura en la vida adulta dels nostres ciutadans/es, facilitant un 
primer contacte a través d’una iniciativa com la T-cultura.

Volem que el jovent de Catalunya tingui aquest incentiu en complir la majoria 
d’edat i puguin gaudir-lo anant al teatre, al cinema, a museus, a concerts, comprant 
llibres, etc. La cultura no pot ser un privilegi, sinó un dret de tothom al marge dels 
recursos que es tinguin.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Implementar la «T-cultura», una bonificació de 100 € als i les joves que com-

pleixin 18 anys per tal de poder consumir cultura en un ampli ventall d’opcions (mu-
seus, teatre, música, cinema, llibres...).

2. Que el pressupost de la Generalitat de 2017 contempli la partida necessària 
per al seu compliment.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, Pol Gibert Horcas, 

diputats, GP SOC
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Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el suport a les iniciatives que cerquen 
que la diada de Sant Jordi sigui declarada patrimoni cultural 
immaterial de la humanitat per la UNESCO
250-00770/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 46490 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.12.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada, Susana Bel-

trán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre el recolzament a la diada de Sant Jordi, per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
La festivitat de Sant Jordi cada cop és més valorada per molts ciutadans de Ca-

talunya que la senten pròpia. És una festivitat cultural lligada als llibres, alhora que 
expressa sentiments mitjançant el regal d’una rosa.

Des de fa uns anys hi hagut diferents iniciatives, algunes d’elles provinents de la 
societat catalana, encaminades, per una banda, a refermar el 23 d’abril com a dia de 
celebració de Catalunya com, per una altra banda, a que la festivitat de Sant Jordi 
sigui reconeguda pel seu valor a nivell internacional. 

És innegable que aquestes expressions són compartides per bona part de la so-
cietat catalana.

Així mateix, el dia 21 de desembre de 2016 s’ha aprovat al Congrés dels Diputats 
per unanimitat una proposició no de llei que literalment diu: 

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España, previa aprobación 
por el Consejo de Patrimonio Histórico y su Grupo de trabajo de Patrimonio Mun-
dial e inmaterial, a dar apoyo a las iniciativas que surjan del Parlament de Cataluña, 
del Govern de la Generalitat y de la sociedad civil, que persiguen inscribir la festi-
vidad de Sant Jordi en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 
de la UNESCO».

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Donar suport a i coordinar totes les iniciatives que cerquen declarar la festa 

de Sant Jordi com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat en el marc de 
la UNESCO.

2. Fer les gestions necessàries amb el Govern d’Espanya per tal que aquesta ini-
ciativa pugui cloure tots els passos necessaris per a que la candidatura sigui tinguda 
en compte per la UNESCO.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, Susana Beltrán García, 

diputades, GP C’s
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Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre les cases regionals
250-00772/11

PRESENTACIÓ: GP C’S, GP SOC, GP PPC

Reg. 46549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.12.2016

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasinats, d’acord amb el que estableixen els articles 

164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
les cases regionals, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
L’anterior consellera de Governació de la Generalitat de Catalunya va proposar 

que les entitats denominades cases regionals –incloses les federacions– deixessin 
d’estar enquadrades en els departaments de Cultura i de Benestar Social i Família i 
passessin al de Governació.

En altres èpoques, aquestes entitats s’ubicaven entre la Direcció General d’Acció 
Cívica (Departament de Benestar i Família) i el Departament de Cultura –Centre 
de Cultura Popular i Tradicional. Les cases regionals, durant el seu primer any d’in-
tegració al Departament de Governació, no van tenir finançament per a desenvolu-
par la seva activitat fonamental i estatuària perquè la partida econòmica que tenia 
la Direcció General d’Acció Cívica del Departament de Benestar Social i Família 
i del Departament de Cultura per a les cases regionals va passar al Departament 
de Cultura, mentre que les entitats que adscrites al Departament de Governació es 
trobaven sense pressupost i sense cap mena de mesures estructurals i organitzatives 
que li donessin solució al seu treball sociocultural diari.

Al 2011, ja amb el nou Govern, les cases regionals van passar a dependre del 
Departament de Governació, amb la creació fins i tot d’un càrrec denominat «res-
ponsable de les cases regionals», denominació que encara té aquesta figura i que 
continua estant adscrit al departament de Governació.

Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Canviar l’adscripció de les cases regionals –incloses les federacions i confede-

racions– del Departament de Governació al Departament de Cultura.
2. Destinar anualment una dotació suficient en els pressupostos de la Generalitat, 

pel col·lectiu d’Entitats Regionals, separant Entitats, Federacions i Confederacions.
3. Habilitar al pressupost de la Generalitat de 2017 una partida suficient per la 

convocatòria de subvencions 2016 tal i com especifica l’ordre GHA/104/2016 de 2 
de maig que correspon a les activitats realitzades al 2016 i un altre partida especifica 
per a la convocatòria de subvencions per a les activitats de 2017.

4. Fer la convocatòria de les subvencions per a les activitats a realitzar dins de 
l’exercici 2017 en el primer trimestre de 2017 i fer la concessió de les mateixes du-
rant el primer semestre. D’aquesta manera regular i adaptar les convocatòries de 
subvencions a l’exercici on es realitzen les activitats.

5. Articular un sistema de bestretes en el pagament de les subvencions per tal 
que s’avanci un 80% de les despeses quan es concedeix la subvenció i el 20% restant 
quan es realitzin les activitats subvencionades.

6. Fer els canvis necessaris en el Departament competent en matèria de cases 
regionals per tal d’agilitzar totes les gestions relatives a aquestes cases, introduint 
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en el si del Departament les reformes administratives i/o de personal de direcció 
pertinents.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s. Eva 

Granados Galiano, portaveu; Eva Martínez Morales, diputada, GP SOC. Alejandro 
Fernández Álvarez, portaveu; Fernando Sánchez Costa, diputat, GP PPC
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