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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE Cs SOBRE LA CULTURA A CATALUNYA (302-

00197/12)  

 

El Parlament de Catalunya insta el Governs de la Generalitat a :  

1. Crear un pla d'atracció de talent internacional pel que fa als artistes de 

totes les disciplines, directors teatrals i directors de museus i altres 

equipaments culturals.  

Rebutjat: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 72 en contra (JxCat, 

ERC i CatECP) i 3 abstencions (CUP) 

2. Constituir tallers amb beques per a crear una comunitat de col·laboració 

pública-privada.  

Rebutjat: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 74 en contra (JxCat, 

ERC, CatECP i CUP) 

3. Crear un pla per tal de potenciar les diferents manifestacions culturals a 

tot Catalunya.  

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC), 1 

diputat d’ERC en contra i 62 abstencions (JxCat i ERC) 

4. Aprovar el Pla de Museus estratègic 2030 per tal de posicionar les xarxes 

de Museus de Catalunya en els propers deu anys i d'aquesta manera 

definir i sistematitzar una política global per als museus de Catalunya i 

seguir potenciant l'autonomia de programació dels Museus i estendre, si 

és el cas, la seva col·laboració amb centres d'art i espais expositius. 

 

(S’accepta l’esmena número 4 de GP de JxCat i GP Republicà) 

Aprovat: Unanimitat (132 vots a favor) 

5. Crear un pla per tal de potenciar els museus de Barcelona i que puguin 

estar en el top-ten en qualitat i innovació de l'oferta cultural a informes 

prestigiosos com Lo mejor de la Cultura del Observatorio de la Cultura.  

Rebutjat: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 75 vots en contra 

(JxCat, ERC, CatECP i CUP)    
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6. Fer un pla per reactivar el sector editorial a Catalunya.  

Aprovat: Unanimitat (132 vots a favor) 

7. Fomentar una cultura per a tothom i sense exclusions, que no tingui una 

voluntat de confrontació ni partidista, sinó com a element integrador i 

que sigui accessible a tothom independentment de la seva situació 

socioeconòmica.  

Rebutjat:  65 a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 67 en contra 

(JxCat, ERC i CUP) 

8. Juntament amb les institucions públiques catalanes, a reconèixer, ajudar 

i fomentar totes les manifestacions culturals independentment de la 

llengua oficial en la qual es realitzin, català, occità o espanyol.  

Rebutjat: 58 vots a favor (Cs, PSC-Units, PPC i un diputat de 

CatECP), 64 vots en contra (JxCat i ERC) i 10 abstencions (CatECP i 

CUP) 

9. Col·laborar amb la resta d'institucions públiques catalanes per 

implementar mesures per reequilibrar el lideratge de projectes entre 

dones i homes.  

(Esmena Transaccional amb l’esmena número  del GP JxCat i GP 

Republicà) 

Aprovat: 100 vots  favor (Cs, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP, PPC i 1 

diputat de JxCat) i 32 vots en contra (JxCat) 

10. Incorporar persones expertes en perspectiva de gènere en les 

comissions que valoren aquells projectes artístics o creatius que tenen el 

suport de diners públics per tal d’alertar de continguts que serveixin per 

a perpetuar els estereotips sexistes.  

Aprovat: Unanimitat (132 vots a favor) 

11. Impulsar, en col·laboració i coordinació amb el Casal Lambda, 

mesures de projecció i reconeixement del Centre de Documentació 

Armand de Fluvià.  

Aprovat: Unanimitat (132 vots a favor) 
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12. Dedicar, com a mínim, el 2% deis pressupostos al Departament de 

Cultura per al 2020 i el 2021.  

Rebutjat:  61 vots a favor (Cs, PSC-Units, CUP, PPC i 1 diputat de 

JxCat), 63 vots en contra (JxCat i ERC) i 8 abstencions (CatECP) 

13. Constituir una taula sectorial per tal de crear un nou conveni de la 

Cultura que millori les condicions laborals deis seus professionals.  

Rebutjat: 43 vots a favor (Cs, CUP i PPC), 72 vots en contra (JxCat, 

ERC i CatECP) i 17 abstencions (PSC-Units)   

14. Crear un Codi de Bones Practiques específic per al sector de la 

cultura que pot tenir com a punt de partida el Codi de Bones Pràctiques 

en la Contractació Pública deis Serveis d'Atenció a les Persones.  

Aprovat: 93 vots a favor (Cs, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC), 36 en 

contra (JxCat i 3 diputats d’ERC)  i 3 abstencions (CUP) 

15. Demanar la retirada immediata de la campanya "No em canviïs la 

llengua", atès que el profiling o actuació basada en l'aspecte físic és 

àmpliament rebutjat als països de la Unió Europea -a la presentació de la 

campanya es parla de "trets físics"- i atès que no té en compte el dret a 

la llibertat d'expressió que caracteritza les societats democràtiques.  

Rebutjat:   40 vots  a favor (Cs i PPC), 75 vots en contra (JxCat, 

ERC, CatECP i CUP) i 17 abstencions (PSC-Units) 

16. Crear un pla per tal d'assolir que la producció audiovisual catalana 

representi, almenys, el 40% de la producció espanyola, tal com era el 

2011. 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 64 

vots en contra (JxCat i ERC) 

 

 

 


