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Comissió de Cultura

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença d’una representació de l’Acadèmia Catalana de la Música davant 
la Comissió de Cultura per a informar sobre diversos aspectes dels programes mu-
sicals de matinada de Televisió de Catalunya. Tram. 357-00442/12. Comissió de Cul-
tura. Compareixença.

2. Compareixença de representants del festival Primavera Sound davant la Comissió 
de Cultura per a explicar l’experiència de feminitzar el cartell d’artistes i l’adhesió a la 
campanya «No callem». Tram. 357-00443/12. Comissió de Cultura. Compareixença.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de 
Cultura sobre la manera com les retallades pressupostàries poden afectar les institu-
cions culturals. Tram. 354-00180/12. Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

4. Sol·licitud de compareixença de Constantí Serrallonga i Tintoré, director general de 
la Fira de Barcelona, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la posició 
de la Fira de Barcelona respecte a la vaga convocada pel Sindicat de Riggers. Tram. 
356-00525/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 
la sol·licitud de compareixença.

5. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Catalunya Cultura 
davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les finalitats i la tasca de la Fundació. 
Tram. 356-00530/12. Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença de David Pont López, en representació del comitè de 
vaga dels muntadors d’escenaris de la Fira de Barcelona, davant la Comissió de Cultu-
ra perquè informi sobre la vaga i les reivindicacions dels muntadors d’escenaris. Tram. 
356-00533/12. Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació d’Historiadors de 
Catalunya - Antoni de Capmany davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre 
el dret dels catalans a rebre una informació de llur història rigorosa, acadèmica i lliu-
re. Tram. 356-00568/12. Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença del secretari general de Cultura davant la Comissió 
de Cultura perquè informi sobre el funcionament de l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural. Tram. 356-00574/12. Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

9. Proposta de resolució sobre la promoció de la festa tradicional del calçot. Tram. 250-
00787/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 324, 25).

10. Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística. Tram. 250-00874/12. Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 382, 17; esmenes presen-
tades: BOPC 425, 33).
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Punt 9 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la promoció de la festa tradicional del 
calçot
250-00787/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 37067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.04.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada, Héc-

tor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo 
establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución sobre la promoción de la fiesta tradicional del calçot en Ca-
taluña, para que sea sustanciada ante la Comissió de Cultura, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El calçot es la base de una fiesta tradicional y familiar típica de Cataluña, espe-

cialmente en la comarca de l’Alt Camp, siendo el plato más emblemático de la po-
blación de Valls (Tarragona).

Según una de las versiones más aceptadas se puede afirmar que el descubrimien-
to del uso culinario del calçot se remonta a finales del siglo xix en la zona de Valls, 
cuando por descuido un campesino preparó a la brasa unas cebollas que sobrecalentó.

Es un producto que cuenta con la Identificación Geográfica Protegida (IGP), dis-
tintivo de calidad establecido por la Unión Europea con la que distingue a ciertos 
productos, que surgió como una respuesta a la demanda de los agricultores del Camp 
de Tarragona para conseguir un reconocimiento adecuado a la calidad del producto.

En 1995 la Generalitat de Cataluña concedió la denominación de calidad al 
calçot de Valls y en 1996 se constituyó el Consejo Regulador que abarca las comar-
cas de l’Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès y Baix Penedès.

A partir de los años sesenta, el impulso de algunos restauradores con un espíritu 
emprendedor llevó a la creación de locales apropiados para llevar a cabo la calçota-
da, convirtiéndose en una de nuestras mayores tradiciones populares que se celebran 
en Cataluña, entre los meses de noviembre y abril, generalmente, y en especial en 
aquellas comarcas donde se cultivan.

Cabe destacar la actividad económica que esta tradición genera, llegando a in-
cluirse itinerarios específicos por parte de las agencias de viajes y generando a su 
alrededor un capital humano y laboral, y por tanto, un desarrollo económico, dina-
mizador y turístico de primer nivel, convirtiéndose en una de las bases económicas 
de estas comarcas y adquiriendo una importancia cada vez mayor.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Habilitar los mecanismos de coordinación con las Denominaciones de Origen 

y las IGP (Identificación Geográfica Protegida) para dar mayor conocimiento de la 
tradición del calçot con el objetivo de impulsar los diferentes sectores económicos 
vinculados a su producción, al turismo gastronómico y cultural.

2. Apoyar a los municipios y los consejos comarcales en los que esta actividad 
agrícola y culinaria forme parte de su tradición, para facilitar que sea declarada 
Bien Cultural de Interés Local.

3. Incluir la tradición del calçot en el catálogo del Patrimonio Festivo de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 23 de abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, Héctor Amelló 

Montiu, diputados, GP Cs
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Punt 10 | Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística
250-00874/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 41782 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputada 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre la discriminació lingüística, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Declaració Universal dels Drets Lingüístics va ser aprovada a Barcelona du-

rant la Conferència Mundial de Drets Lingüístics, celebrada del 6 al 9 de juny de 
1996 per iniciativa del Comitè de Traduccions i de Drets Lingüístics del PEN Club 
Internacional i el CIEMEN; va comptar amb el suport tècnic de la Unesco, la par-
ticipació de 66 organitzacions no governamentals, 41 centres PEN i 41 experts in-
ternacionals en jurisprudència lingüística. L’objecte principal de la Declaració era 
promoure els drets lingüístics, especialment llengües amenaçades.

El text de la Declaració considera la diversitat lingüística i cultural existent al 
món i rebutja l’homogeneïtzació cultural forçada, defineix el concepte de llengua 
pròpia d’un territori, reconeix drets lingüístics individuals (dret a ser reconegut 
membre d’una comunitat lingüística, dret a l’ús públic i privat d’una llengua,...) i 
drets lingüístics col·lectius (dret a disposar de serveis culturals, dret a la presència 
equitativa de la llengua i la cultura en els mitjans de comunicació, etc).

En el seu preàmbul estableix que la situació de la llengua és el resultat de la 
confluència i de la interacció d’una gran varietat de factors politicojurídics; ideolò-
gics i històrics; demogràfics i territorials; econòmics i socials; culturals, lingüístics 
i socio lingüístics; interlingüístics i finalment subjectius. Així mateix, assenyala la 
secular tendència unificadora de la majoria d’estats que es manifesta a reduir la di-
versitat i a afavorir actituds adverses a la pluralitat cultural i al pluralisme lingüístic.

Les amenaces que pressionen les comunitats lingüístiques sigui per la manca 
d’autogovern, per una demografia limitada o bé parcialment o enterament dispersa, 
per una economia precària, per una llengua no codificada o per un model cultural 
oposat al predominant, fan que moltes llengües no puguin sobreviure i desenvolu-
par-se.

Per tot això, la Declaració parteix de les comunitats lingüístiques i no pas dels 
Estats i s’inscriu en el marc de reforçament de les institucions internacionals capa-
ces de garantir un desenvolupament sostenible i equitatiu per a tota la humanitat, i té 
com a finalitat de propiciar l’organització d’un marc polític de la diversitat lingüís-
tica basat en el respecte, la convivència i el benefici recíprocs.

Així mateix en les seves disposicions addicionals estableix que els poders pú-
blics han de prendre totes les mesures oportunes per a l’aplicació dels drets lingüís-
tics en el seu àmbit d’actuació, han de vetllar perquè les autoritats i les organitza-
cions i les persones concernides siguin informades dels drets i deures correlatius 
que se’n desprenen i han de preveure, d’acord amb les legislacions vigents, les san-
cions derivades de la violació dels drets lingüístics.

L’article 32 de l’Estatut català assegura que totes les persones tenen dret a no ser 
discriminades per raons lingüístiques. No obstant això, cada any milers de persones 
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són discriminades per parlar en català, tal com afirma Plataforma per la Llengua. 
La majoria de les discriminacions lingüístiques es produeixen en la relació amb les 
administracions públiques i s’han catalogat com a greus pel fet que el ciutadà s’ha 
quedat sense la possibilitat de fer el tràmit o gestió perquè ha estat vexat o agredit.

La causa principal d’aquestes discriminacions és que, a diferència d’Estats de-
mocràtics plurilingües com el Canadà, Bèlgica, Suïssa o Finlàndia, l’Estat espanyol 
funciona amb una llengua de primera, sempre vàlida, i tracta la resta com a secun-
dàries, fet que ocasiona un descuit generalitzat a l’hora de prestar els serveis en ca-
talà. A més, moltes discriminacions no es denuncien o bé els parlants renuncien als 
seus drets lingüístics per evitar situacions d’aquesta mena.

Cal destacar l’incompliment del tractat internacional de promoció de les llengües 
regionals o minoritàries mitjançant la Carta Europea de les Llengües Regionals o 
Minoritàries (CELRM). Així ho ha anat denunciant El Consell d’Europa i l’entitat la 
Plataforma per la Llengua en un informe que va presentar el 2018 davant el Comitè 
d’Experts del Consell d’Europeu, que actualment està avaluant el compliment de la 
Carta. Aquest informe recollia casos greus de discriminació contra els parlants de 
llengües distintes del castellà, particularment en els àmbits de la justícia, la salut i 
el tracte amb la policia, que mostraven clarament que es tracta d’una pràctica gene-
ralitzada i sistèmica.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Impulsar campanyes informatives a les dependències públiques per recordar a 

la ciutadania que té el dret de parlar i ser atesa en català i occità dins del seu domini 
lingüístic i que no pot ser discriminada per raó de llengua.

2. Oferir assistència gratuïta i completa a aquelles persones que hagin estat víc-
times de discriminació lingüística.

3. Aprovar un pla d’investigació, prevenció i abordatge per part del Departament 
d’Interior i de Justícia que permeti que la discriminació lingüística s’investigui d’ofi-
ci i no només quan hi ha denúncies.

4. Introduir a la Llei 1/1998 de política lingüística mesures efectives contra la 
discriminació lingüística.

5. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat perquè compleixi, de-
finitivament, les disposicions del tractat internacional de la CELRoM per garantir 
drets lingüístics en matèria d’educació, justícia, administracions públiques, mitjans 
de comunicació, cultura, activitat econòmica i cooperació transfronterera.

6. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat perquè instai els mi-
nisteris a oferir també en català tots els serveis als ciutadans dels territoris de parla 
catalana i que adopti les mesures necessàries perquè les dependències públiques de 
l’Administració de l’Estat, especialment les comissaries i dependències judicials, 
tinguin cartells que recordin a la ciutadania que té dret de parlar i ser atès en català.

Palau del Parlament, 2 de juliol de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputada, 

GP CatECP
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 43225; 45318 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 26.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 43225)

Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
De modificació i addició al punt 1, que quedaria redactat de la següent manera 

1. Impulsar campanyes informatives a les dependències públiques per recordar 
a la ciutadania que té el dret de parlar i ser atesa en català, castellà i occità dins del 
seu domini lingüístic i que no pot ser discriminada per raó de llengua.

Esmena 2
GP de Ciutadans (2)
De modificació i addició al punt 2, que quedaria redactat de la següent manera: 

2. Oferir assistència gratuïta i completa a aquelles persones que hagin estat víc-
times de discriminació lingüística per l’ús del català, castellà o aranès.

Esmena 3
GP de Ciutadans (3)
De modificació i addició al punt 3, que quedaria redactat de la següent manera: 

3. Aprovar un pla d’investigació, prevenció i abordatge per part del Departament 
d’Interior i de Justícia que permeti que la discriminació lingüística per l’ús del cata-
là, castellà o aranès s’investigui d’ofici i no només quan hi ha denúncies.

Esmena 4
GP de Ciutadans (4)
De supressió i addició al punt 6, que quedaria redactat de la següent manera: 

6. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat perquè insti els mi-
nisteris a oferir també en català tots els serveis als ciutadans dels territoris de parla 
catalana a Catalunya i que adopti les mesures necessàries perquè les dependències 
públiques de l’Administració de l’Estat, especialment les comissaries i dependències 
judicials, tinguin cartells que recordin a la ciutadania que té dret de parlar i ser atès 
en català tots els idiomes oficials.

Esmena 5
GP de Ciutadans (5)
D’addició d’un nou punt 7, que quedaria redactat de la següent manera: 

7. De la mateixa manera, fer les gestions oportunes perquè els departaments ofe-
reixin també en castellà i aranès tots els serveis i la informació completa, en la seva 
condició de llengües oficials i garantint el dret de tota la ciutadania.

Esmena 6
GP de Ciutadans (6)
D’addició d’un nou punt 8, que quedaria redactat de la següent manera: 

8. Fer, per part de l’administració de la Generalitat, totes les comunicacions 
dirigides als ciutadans en català, castellà i aranès. Així mateix, treballar amb els 
ajuntaments de tot Catalunya perquè garanteixin totes les comunicacions en català, 
castellà i aranès als ciutadans, seguint el principi de no-discriminació, en la seva 
condició de llengües oficials i garantint el dret de tota la ciutadania, especialment 
aquells amb un major nombre d’habitants, donada la seva diversitat, com per exem-
ple el de Barcelona.
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Esmena 7
GP de Ciutadans (7)
D’addició d’un nou punt 9, que quedaria redactat de la següent manera: 

9. Garantir el dret de tot ciutadà a que, en els casos en què aquest es dirigeix a 
l’administració, sigui respost en la mateixa llengua oficial que el primer ha utilitzat, 
en compliment del principi de no-discriminació.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 45318)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Reforçar l’acció de campanyes informatives a les dependències públiques i en 
organismes privats, especialment en àmbits en què es produeixen més baixos índexs 
d’ús del català, per recordar a la ciutadania que té el dret de parlar i ser atesa en 
català i occità dins del seu domini lingüístic i que no pot ser discriminada per raó 
de llengua.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Reforçar els instruments d’assistència gratuïta i completa a aquelles persones 
que hagin estat víctimes de discriminació lingüística.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 5

5. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat perquè compleixi, de-
finitivament, les disposicions del tractat internacional de la CELRoM per garantir 
drets lingüístics en matèria d’educació, justícia, administracions públiques, mitjans 
de comunicació, cultura, activitat econòmica i cooperació transfronterera, en relació 
amb les llengües pròpies de Catalunya.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
D’addició del punt 6

6. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat perquè insti els mi-
nisteris a oferir també en català tots els serveis als ciutadans dels territoris de parla 
catalana i que adopti les mesures necessàries perquè les dependències públiques de 
l’Administració de l’Estat, especialment les comissaries i dependències judicials, 
tinguin cartells que recordin a la ciutadania que té dret de parlar i ser atès en català 
i en aranès.
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