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Sessió 23. Dimecres, 25 de novembre de 2020. XII legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Sol·licitud de compareixença d'una representació de la plataforma Tablaos 
Emblemáticos davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre l'efecte de 
la Covid-19 en el sector del flamenc. Tram. 356-00866/12. Héctor Amelló 
Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Francesc Ten i Costa, del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Jenn Díaz Ruiz, del Grup Parlamentari 
Republicà, Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem, Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, Alejandro Fernández Álva-
rez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença. 

2. Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts davant la Comissió de Cultura perquè expliqui l'infor-
me «Factors que incideixen en la participació cultural de la gent jove de Cata-
lunya». Tram. 356-00881/12. Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Jenn Díaz Ruiz, del Grup Parlamentari Republicà. Debat i 
votació de la sol·licitud de compareixença. 

3. Sol·licitud de compareixença d'una representació del Col·lectiu de Compa-
nyies Independents de Teatre de Catalunya davant la Comissió de Cultura 
perquè informi sobre la crisi del sector cultural provocada per la Covid-19. 
Tram. 356-00911/12. Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de comparei-
xença. 

4. Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Tèc-
nics de l'Espectacle de Catalunya davant la Comissió de Cultura perquè in-
formi sobre la crisi del sector cultural provocada per la Covid-19. Tram. 356-
00912/12. Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Catalu-
nya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

5. Sol·licitud de compareixença de Noemí Osorio Úbeda, presidenta del Festi-
val FlamenGi, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la situació 
derivada del tancament de les activitats relacionades amb el flamenc. Tram. 
356-00921/12. Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 
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6. Proposta de resolució sobre l'equilibri territorial i l'accés a les sales de cine-
ma. Tram. 250-01172/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació (text presentat: BOPC 534, 65). 

7. Proposta de resolució sobre la celebració del Dia de la Cultura Jueva a 
Catalunya. Tram. 250-00949/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 412, 33; esmenes: BOPC 489, 13). 

8. Proposta de resolució sobre el suport al desenvolupament del Museu de 
Guissona i el Parc Arqueològic de Iesso, a la Segarra. Tram. 250-01065/12. 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació (text pre-
sentat: BOPC 485, 60). 

9. Proposta de resolució sobre l'habilitació i la dotació econòmica de la decla-
ració de bé d'interès local de la central hidroelèctrica de Capdella, a la vall 
Fosca. Tram. 250-01123/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
(text presentat: BOPC 510, 69). 

10. Proposta de resolució sobre la corrupció en el Departament de Cultura. 
Tram. 250-01127/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 510, 74). 

11. Proposta de resolució sobre el foment de la música clàssica al carrer. 
Tram. 250-01130/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 510, 78). 

12. Proposta de resolució sobre l'exercici d'accions judicials urgents per a 
l'execució íntegra de la sentència del Cas Palau. Tram. 250-01148/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 516, 18). 

13. Proposta de resolució de condemna de les manifestacions racistes i su-
premacistes proferides a l'hemicicle del Parlament. Tram. 250-01190/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 554, 33). 

14. Proposta de resolució sobre la declaració de la Diada de Sant Jordi com a 
patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Tram. 250-01205/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 561, 15). 

15. Proposta de resolució sobre l'impuls de mesures per al sector de les fires 
d'atraccions. Tram. 250-01279/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 607, 22; esmenes: BOPC 654, 24). 
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Punt 6 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre l'equilibri territorial i l'accés a 
les sales de cinema 

250-01172/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 57007 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.02.2020 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputa-
da del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d'acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre l'equilibri territorial i l'accessibilitat a les sales 
de cinema, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, 
amb el text següent:  

Exposició de motius 

I 

L'Acadèmia del Cinema Català ha fet públic un informe que revela un greu 
desequilibri territorial en el mapa català de sales de cinema: en menys de 20 
anys, Catalunya ha passat dels 235 cinemes que hi havia l'any 2000 als 137 
que hi ha hagut registrats el 2018; d'aquests, les sales de menys de 5 panta-
lles són les que més s'han tancat aquests darrers anys, essent bona part del 
centenar de sales desaparegudes. 

De les pantalles supervivents, un 67% estan radicades a la província de Bar-
celona, mentre que 9 de cada 10 municipis ja no compten amb oferta cine-
matogràfica regular. D'aquesta manera, les comarques de l'Alta Ribagorça, el 
Moianès, el Pallars Sobirà, el Pla de l'Estany i La Segarra, ja no tenen cap 
cinema actiu i n'hi ha 7 més en situació de risc amb un sol cinema actiu i 
mono-pantalla: Vall d'Aran, Berguedà, Garrigues, Pallars Jussà, Pla d'Urgell, 
Priorat i Solsonès. Els tancaments d'espais de llarga tradició com el Casal de 
Cervera, el Kursal d'Igualada, els Til·lers de Sort, el Ribagorça de Pont de 
Suert, el Catalunya de Manresa i el del mateix nom de Berga, l'Urgell de 
Mollerussa, els Lauren de Lleida i Reus, i tants d'altres, en són un trist 
exemple; alhora, sales com el París de Solsona, el Foment de Vimbodí o el 
Flotats de Tornabous sobreviuen gràcies a la militància cultural dels seus 
gestors, sense cap altre suport gairebé que l'esforç generós de persones sin-
gulars. 

Tot plegat succeeix malgrat Catalunya és el quart territori europeu un índex 
d'assistència més alt a les sales de cinema per persona i any d'Europa (2,58 
entrades per habitant i any), només per darrera d'Irlanda, França i Estònia, i 
molt per sobre de la mitjana espanyola que és de 2,14. 

II 

Entre les causes d'aquest desequilibri, la reconversió digital del sector, que 
l'any 2014 va fer inviable la continuïtat de moltes sales, la fragmentació dels 
espectadors cap a altres finestres d'exhibició, la pirateria i la vulneració dels 
drets de propietat intel·lectual i el desequilibri territorial de l'oferta expliquen 
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aquest descens en el número de cinemes. A això s'hi suma la pèrdua de sub-
vencions públiques de les sales (com ha estat recentment d'actualitat al ci-
nema Las Vegas de Figueres), la insuficiència dels recursos de mecenatge 
respecte l'exhibició i la costosa adaptació de les velles sales de poble a les 
exigències d'excel·lència tecnològica i confort dels espectadors. 

L'exhibició de cinema als petits municipis no és només una activitat cultural 
de gaudi pels cinèfils, sinó que constitueix una activitat de vertebració social 
de primer ordre. Suposa donar vitalitat als espais de trobada dels veïns i veï-
nes, de totes les edats, i la dinamització dels espais on es projecta, sovint de 
titularitat pública; d'aquesta manera, ajuda al desenvolupament de les entitats 
locals i propicia espais de tertúlia i debat que contribueixen a cohesionar la 
societat. 

III 

En conseqüència, les iniciatives de col·laboració (i no de competició) dels 
sector públic i privat que a dia d'avui estan ja lluitant eficaçment per frenar 
aquesta involució cultural han de ser protegides. En aquest sentit, per exem-
ple, el Cicle Gaudí, la programació de la Federació Catalana de Cineclubs o 
el circuit de festivals han contribuït a un cert reequilibri territorial, el qual, 
malgrat quantitativament sobre el total anual d'espectadors suposen un per-
centatge molt reduït, qualitativament té un valor important en termes d'accés 
a una oferta cinematogràfica per part de la població resident fora dels nuclis 
urbans. També el pioner projecte Zumzeig, aposta cultural compromesa i 
sense ànim de lucre, que ofereix al barri de Sants de Barcelona una progra-
mació multi-disciplinar en versió original, juntament amb altres activitats 
culturals, és un nou model de referència. Per la seva banda, el cinema Ram-
bla de l'Art, de Cambrils, que després de sis anys va tornar a obrir la porta de 
la mà d'un emprenedor que va fer una inversió important per digitalitzar la 
sala, millorar el so i adequar les instal·lacions, i que programa estrenes co-
mercials, cinema clàssic, documentals, versions originals subtitulades i films 
descatalogats, i desenvolupa activitats lúdiques i culturals de tot tipus molt 
apreciades pels cinèfils, també porta a confiar en les possibilitats de recupe-
rar velles sales tancades. També el Circuit Urgellenc, que gestiona la pro-
gramació de 33 cines i sales municipals a Catalunya, Aragó i Balears, a més 
de l'experiència de la sala itinerant, que des de 2015 permet portar els mo-
derns projectors a pobles i ciutats on la reconversió digital va obligar a tan-
car les sales, és un cas reeixit i gairebé sense cap cost per les arques públi-
ques que treballa per portar la cultura a través del cinema arreu del territori. 

IV 

També el valor pedagògic del cinema és un bon actiu en l'educació d'infants 
joves, especialment considerant la diversitat de professionals que intervenen 
en el procés de creació audiovisual i de realització dels llargmetratges i l'ho-
ritzó educatiu i professional que pot oferir. Experiències pedagògiques vin-
culades a esdeveniments del món del cinema (com el festival Galacticat a 
l'Urgell i la Segarra) en són bons referents i recursos educatius per introduir 
l'audiovisual a l'educació. 

En aquest àmbit, un referent europeu de primer ordre és el CNC, Centre 
Nacional de Cinema i de la Imatge Animada de la República Francesa. El 
CNC implementa una política destinada a promoure la promoció i difusió de 
les obres, així com l'accés d'un gran públic a través d'un sistema específic 
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d'ajuda sobre projecció en cinemes. A més de l'ajut econòmic per a exhibici-
ons, ofereix ajudes selectives per a la creació i modernització de sales de 
cinemes, així com mesures específiques, incloses les ajudes a associacions, 
que permeten donar suport a la distribució de cinema, amb especial atenció a 
les produccions menys comercials. De la mateixa manera, dona suport a 
esdeveniments i festivals amb una dimensió professional d'acord amb les 
seves inquietuds (com el mateix Festival de Cannes), participa econòmica-
ment en l'organització de grans premis i en sistemes d'educació artística que 
pretenen donar als estudiants, de primària a terminal, una cultura cinemato-
gràfica, i vetlla també per la presència del cinema en el públic penitenciari, 
en especial els joves sota protecció judicial, i en el sector sanitari. 

També, en el camp de l'exhibició, el Ciclo de Cine Mecenazgo de l'Argenti-
na és un altre referent d'èxit, amb un pla destinat a apropar el cinema a més 
barris i a més poblacions oferint programació en centres culturals i bibliote-
ques públiques. D'aquesta manera generant més espais d'exhibició del cine-
ma i dona oportunitats als qui no poden accedir al circuit comercial massiu. 
En aquest sentit, és rellevant veure com el mecenatge en el món cinemato-
gràfic va més enllà de la producció cinematogràfica, per arribar a l'exhibició, 
a l'aproximació del producte audiovisual al màxim de ciutadania, llacuna que 
es constata a la amb la manca d'una política catalana de mecenatge, que con-
templi aquesta imprescindible vessant, així com en les polítiques de l'Institut 
del Cinema Català. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya:  

1. Declara la importància de l'exhibició de cinema com a eina de difusió de 
la cultura, d'equilibri territorial, de cohesió social i instrument pedagògic per 
a la formació cultural i d'orientació professional. 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

2. Desenvolupar un pla d'ajudes als ajuntaments dels territoris més vulnera-
bles en xifres de despoblament per la creació o rehabilitació d'espais multi-
disciplinars habilitats per l'exhibició de cinema i la realització d'activitats 
vinculades, com festivals, cicles de cinema, exhibicions, fòrum i d'altres. 

3. Desenvolupar mesures per garantir l'equilibri territorial i l'accessibilitat de 
la població a les sales de cinema, ja sigui a través de convenis amb exhibi-
dors especialitzats en la itinerància o a través de l'adquisició i manteniment 
de projectors digitals propis d'alta definició. 

4. Impulsar una Llei de mecenatge, amb consensos amb els sectors culturals 
i empresarials, que reculli mesures eficaces d'ajuda a la distribució i l'exhibi-
ció regular del cinema, amb especial atenció als territoris més desafavorits, 
equiparable als referents de l'entorn avançat, especialment el francès. 

Palau del Parlament, 28 de gener de 2020 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputa-
da, GP CatECP 
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la celebració del Dia de la Cultu-
ra Jueva a Catalunya 

250-00949/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 45024 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.09.2019 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Blanca Victoria Navarro Pacheco, diputa-
da, Susana Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Par-
lament, presenten la Proposta de resolució per celebrar el Dia de la Cultura 
Jueva a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cul-
tura, amb el text següent:  

Exposició de motius 

El Dia Europeu de la Cultura Jueva es celebra des del 1996 el primer diu-
menge de setembre i és una jornada celebrada en més de 30 països al voltant 
d'Europa, l'objectiu principal del qual és l'organització d'activitats associades 
a la cultura jueva que ajudi a impulsar i donar a conèixer l'herència cultural i 
històrica del poble jueu. 

A Catalunya enguany es celebra amb el Cicle de Cinema Jueu a la Filmoteca 
Catalana i amb la Setmana del Llibre Jueu-Sefer Barcelona i amb la celebra-
ció de conferències i diverses activitats a les diferents comunitats jueves i als 
nombrosos calls jueus que hi ha a Catalunya. 

No obstant això, la difusió que es fa d'aquesta jornada i del seu significat, 
fora de les comunitats jueves és escassa, tal com han manifestat alguns 
membres d'aquesta comunitat a Catalunya. 

El Grup Parlamentari de Ciutadans considera necessari treballar per tal que 
es difongui la realització d'aquestes activitats i la importància de l'herència 
cultural del poble jueu a la història europea, que és també la història de Cata-
lunya i de la resta d'Espanya. 

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

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

a) Fer les gestions necessàries amb les institucions públiques i privades que 
tenen per objecte la difusió de l'herència cultural del poble jueu a Catalunya 
per tal de reforçar-la i donar-li més visibilitat. 

b) Fer les gestions necessàries per tal de reforçar la connexió de les instituci-
ons públiques i privades a Catalunya que tenen per objecte la difusió de l'he-
rència cultural del poble jueu a Europa amb altres institucions que tenen el 
mateix objecte a la resta d'Espanya i en el si de la Unió Europea. 
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c) Presentar en seu parlamentària en el termini de 6 mesos des de l'aprovació 
d'aquesta resolució un informe per escrit amb les gestions fetes i els resultats 
assolits. 

Palau del Parlament, 4 de setembre de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portaveu; Blanca Victoria Navarro Pacheco, Susana 
Beltrán García, diputades, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 49802 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 29.11.2019 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 49802) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De modificació de la lletra a 

a) Continuar duent a terme els contactes amb les institucions públiques i 
privades que tenen per objecte la difusió de l'herència cultural del poble jueu 
a Catalunya per tal de reforçar-la i donar-li més visibilitat. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2) 
De modificació i supressió de la lletra b 

b) Fer les gestions necessàries per tal de Reforçar la connexió de les institu-
cions públiques i privades a Catalunya que tenen per objecte la difusió de 
l'herència cultural del poble jueu a Europa amb altres institucions que tenen 
el mateix objecte a l'estat Espanyol i en el si de la Unió Europea. 
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Punt 8 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre el suport al desenvolupament 
del Museu de Guissona i el Parc Arqueològic de Iesso, a la 
Segarra 

250-01065/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 52508 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.12.2019 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Concepción Abellán Carretero, diputa-
da del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d'acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre el suport al desenvolupament del Museu de 
Guissona i el Parc Arqueològic de la Ciutat Romana de Iesso a la Segarra, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text 
següent:  

Exposició de motius 

La població de Guissona, a la Segarra, té tradició museística des de mitjans 
del segle passat, quan l'erudit local, el Dr. Eduard Camps, va fer donació de 
la seva col·lecció particular a l'Ajuntament amb vocació de crear un museu 
d'història local. Després d'algunes intervencions arqueològiques de certa 
transcendència durant les dècades dels setanta i vuitanta, l'any 1990 van 
iniciar les excavacions arqueològiques anuals a l'actual Parc Arqueològic. A 
partir d'aquesta iniciativa, l'any 1995, va néixer el Patronat d'Arqueologia de 
Guissona, format per l'Ajuntament de Guissona, el Consell Comarcal de la 
Segarra, la Diputació de Lleida, l'Institut d'Estudis Catalans i la Universitat 
Autònoma de Barcelona, amb la voluntat de gestionar la recerca i la difusió 
del patrimoni arqueològic local i, el mateix any, el jaciment romà de Iesso 
fou declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. Com a resultat de tota la tasca 
investigadora desenvolupada, l'any 2000 fou inaugurat el Museu d'Eduard 
Camps i Cava i, deu anys més tard, gràcies a una subvenció Feder, van crear 
el conjunt patrimonial actual. L'any 2015 es va donar la dissolució del Patro-
nat i la institució va passar a ser exclusivament de titularitat municipal. L'any 
2016, el Museu s'incorporà al Registre de Museus Catalans (número 168) i 
s'integrà a la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran i a l'Arqueo-
xarxa. 

A dia d'avui, el complex arqueològic i museístic de Iesso és un equipament 
cultural madur, amb un compromís ferm vers la socialització del patrimoni 
en termes d'inclusivitat, perspectiva de gènere i sostenibilitat ambiental. 
Aquest plantejament situa el Museu de Guissona com una eina de coneixe-
ment i anàlisis crítica del passat per tal d'esdevenir una eina de progrés refe-
rent en el territori. El seu potencial arqueològic (és l'única ciutat romana del 
País, a banda d'Empúries, que permet l'excavació arqueològica en extensió) 
junt amb la recerca consolidada, el situen com un complex patrimonial únic 
a nivell català. 
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Alhora, és un equipament viu, que ofereix models de visita a nivell de format 
i de temàtica com a recurs indispensable per divulgar el llegat col·lectiu. 
Destaquen, per exemple, les visites teatralitzades al conjunt arqueològic que 
conjuminen la difusió de coneixements amb l'entreteniment de tipus familiar. 
A banda, la institució disposa d'un ampli ventall de tallers o experiències que 
permeten conèixer i interpretar la història de forma vivencial a partir de l'ex-
perimentació amb material didàctic divers. Les diverses formes de difusió es 
veuen reforçades i recolzades per una àmplia agenda cultural concebuda amb 
els mateixos objectius. Tot plegat es tradueix amb un creixement constant de 
públic, entre grups familiars, escolars, turistes i estudiosos. Les xifres de 
visitants, properes als 10.000 anuals, situen el Museu de Guissona com un 
actius de dinamització patrimonial consolidat i de referència a les terres de 
Ponent. 

No obstant això, el Museu manté la ferma voluntat de seguir creixent. Les 
possibilitats reals, però, es veuen minvades per les limitacions actuals de la 
institució a nivell d'infraestructures. Des de la inauguració del conjunt actual, 
l'any 2011, es van posar de manifest una sèrie de necessitats que dificulten 
l'acompliment de les funcions pròpies del Museu i frenen la materialització 
del seu potencial. La gestió dels béns patrimonials presenta problemàtiques 
en dues direccions. Per una banda, la institució compta amb un magatzem 
reduït i mal condicionat, fet que dificulta la correcta gestió i conservació dels 
béns mobles de la seva col·lecció. Alhora, la preservació dels vestigis a l'aire 
lliure també és deficitària, donat que la gestió d'un parc arqueològic presenta 
un alt grau de complexitat. Aquesta certesa es veu accentuada per les dificul-
tats locals a l'hora de gestionar l'aigua pluvial i, sobretot, freàtica. 

A nivell intern, el museu compta amb una escassetat evident pel que fa als 
espais de treball. Disposa d'un únic àmbit d'oficines que actua a la vegada 
com a Oficina de Turisme, taquilla, espai d'atenció al visitant, servei tècnic i 
sala de reunió. Per altra banda, la pròpia lògica d'un museu com a espai de 
recerca situa la necessitat de disposar d'un espai específic i habilitat amb 
aquesta funcionalitat. En el cas de Guissona, compta una sala que serveix 
com a espai d'investigadors, biblioteca de referència, arxiu, aula didàctica i 
magatzem del museu. Aquesta multiplicitat d'usos repercuteix negativament 
en la funció primordial de l'espai. Les necessitats es fan visibles també en 
relació a l'atenció a la ciutadania i a l'acció educativa, una de les tasques 
principals d'un Museu. Per tal d'oferir una experiència satisfactòria caldria 
comptar un seguit de serveis que actualment no tenen cabuda en l'edifici 
actual, esdevenint imprescindible comptar amb un espai polivalent apte com 
a aula didàctica i com a sala de conferències. 

Les persones responsables del Museu no només han definit aquestes necessi-
tats, sinó que han planejat la resposta adient a totes elles, projectant la cons-
trucció d'un nou equipament secundari amb dues ales delimitant l'actual 
aparcament. Un nou espai que consti d'una planta soterrada o semi soterrada 
destinada a usos interns, amb funcions pròpies de la sala de reserva i d'espai 
per la investigació arqueològica, i una segona a nivell a peu de carrer que 
inclogués tots els espais relacionats amb l'atenció del visitant, és a dir, recep-
ció i Oficina de Turisme, espai polivalent com a aula didàctica i de conferèn-
cies i sala d'audiovisual. Aquesta instal·lació suposaria la solució a les diver-
ses emergències actuals. 

Alhora, l'aposta de futur hauria de venir acompanyada de la creació d'una 
Fundació pública entre diferents ens que asseguri un finançament supramu-
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nicipal estable i, essent com és un Bé Cultural d'Interès Nacional, no el faci 
dependre únicament del pressupost de l'Ajuntament de Guissona. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Destinar el pressupost corresponent per a executar un projecte de desenvo-
lupament del Museu de Guissona i el Parc Arqueològic de la Ciutat Romana 
de Iesso, a la Segarra, que atengui i doni resposta a les seves necessitats de 
gestió, conservació, recerca i difusió. 

2. Promoure la constitució d'una Fundació de dret públic que assumeixi la 
titularitat i la gestió del museu on hi participi, a banda de l'Ajuntament de 
Guissona i la Generalitat de Catalunya, les altres institucions públiques i 
universitàries pertinents perquè donin resposta a les exigències d'un Bé Cul-
tural d'Interès Nacional i en garanteixin el progrés i la materialització de tot 
el seu potencial institucional i arqueològic. 

Palau del Parlament, 26 de novembre de 2019 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputa-
da, GP CatECP 
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Punt 9 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre l'habilitació i la dotació econòmi-
ca de la declaració de bé d'interès local de la central hidro-
elèctrica de Capdella, a la vall Fosca 

250-01123/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 54904 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, 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 resolu-
ción para la habilitación y dotación económica de la declaración de Bien de 
Interés Local de la Central Hidroeléctrica de Capdella en la Vall Fosca, para 
que sea sustanciada ante la Comissió de Cultura, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

La Central Hidroeléctrica de Capdella, en la Vall Fosca (Pallars Jussà), en 
pleno Pirineo, fue una construcción a la que contribuyeron miles de personas 
que vinieron de toda España, conectando lagos a 2.000 metros de altura a 
golpe de pico y pala. Debido a esta construcción, se instaló una colonia don-
de alojar y dar servicios a una población sobrevenida de más de 4.000 traba-
jadores procedentes de diversas partes del resto de España, desplazados para 
la ejecución de las obras. Es una historia repetida; es la historia de la indus-
trialización de Cataluña que supuso un salto cualitativo para una sociedad 
que en aquel momento se incorporó al tren de la historia moderna. 

Para la atención sanitaria de esta numerosa población, en una época de frío, 
dificultades y pocos recursos destinados a lo que hoy conocemos como «se-
guridad e higiene en el trabajo», se construyó un hospital prefabricado de 
tecnología alemana, sin más efímera aspiración que ser funcional, durante el 
tiempo de ejecución de las obras. 

Pero, sorprendentemente, 106 años después se mantiene en pie, convirtién-
dose en un icono único en Europa de la arquitectura industrial del siglo XX, 
despertando el interés de arquitectos e ingenieros de toda Europa. 

Recientemente, y conscientes de esta anomalía constructiva que nos recuer-
da un tiempo que ya es historia, el Ayuntamiento de la Torre de Capdella y 
el Consell Comarcal del Pallars Jussà han aprobado la declaración de este 
edificio, fabricado principalmente en cartón, como Bien Cultural de Interés 
Local (BCIL), que prevé la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio 
Cultural Catalán, como primer paso para preservarlo y optar a las ayudas 
públicas que posibiliten el mantenimiento de este edificio de interés histórico 
y también la generación de un nuevo reclamo de turismo cultural. 

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a:  

1. Instar a la colaboración de las administraciones autonómica y local para 
llevar a cabo la tramitación de la declaración de Bien de Interés Local de la 
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Central Hidroeléctrica de Capdella en la Vall Fosca y su posterior inscrip-
ción como tal por parte del Departament de Cultura. 

2. Dotar presupuestariamente con las ayudas económicas suficientes y nece-
sarias para la conservación y el mantenimiento de la Central Hidroeléctrica 
de Capdella en la Vall Fosca. 

Palacio del Parlamento, 18 de diciembre de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs 
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Punt 10 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre la corrupció en el Departament 
de Cultura 

250-01127/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 54916 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Héctor Amelló Montiu, diputat, María 
Francisca Valle Fuentes, diputada del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de 
acuerdo con lo que establecen los artículos 167 y 168 del Reglamento del 
Parlamento, presentan la siguiente Propuesta de resolución contra la corrup-
ción en el Departamento de Cultura, para que sea substanciada delante de la 
Comisión de Cultura, con el texto siguiente:  

Exposición de motivos 

La corrupción y el fraude son uno de los problemas que más siguen preocu-
pando a los españoles. Las noticias continuadas que aparecen en la prensa 
relativas a la presunta corrupción política y administrativa protagonizada en 
Cataluña por personas que han ostentado u ostentan altos cargos en la direc-
ción de partidos o en la dirección de instituciones, contribuyen a que esa 
preocupación aumente por la especial gravedad que este problema sistémico 
ocasiona a la eficiencia de las administraciones públicas, a las arcas públicas 
y, en definitiva, a la democracia. En los últimos días han resurgido noticias 
sobre la que fue Consellera de Cultura del Govern de la Generalitat, Laura 
Borràs, hoy diputada en el Congreso por Junts per Catalunya, relacionadas 
con presuntas irregularidades en contratos adjudicados cuando ostentaba el 
cargo de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), irregulari-
dades que se contabilizan en la cifra de 259.863 euros. 

La Oficina Antifraude ha detectado hasta veintiuna disfuncionalidades en la 
externalización de obras y servicios donde la negociación directa sigue sien-
do mayoritaria. La contratación directa debería ser una medida excepcional, 
pero sin embargo, el Govern de la Generalitat está usando de manera abusiva 
un sistema de adjudicación extraordinario y sin concurrencia pública convir-
tiéndolo en la forma de actuar normal de los diferentes departamentos. 

Las prácticas fraudulentas extendidas tanto en el seno de los partidos políti-
cos como en los organismos públicos han generado el rechazo de los ciuda-
danos y también el desprestigio de nuestras instituciones; el mantenimiento 
de personas imputadas en listas electorales, en cargos públicos e incluso el 
uso clientelar que en ocasiones algunos partidos políticos han hecho de los 
fondos públicos han generado la percepción de que en Cataluña y en el resto 
de España la corrupción goza de cierta impunidad o no se persigue con el 
ahínco que se debiera. En consecuencia, y para no continuar dando a la so-
ciedad esa impresión de carencia de igualdad ante las leyes, principio fun-
damental que establece nuestra Constitución, urge que los poderes públicos 
atajen cualquier posibilidad de práctica corrupta mediante la implementación 
de políticas efectivas que afiancen los principios del Estado de Derecho, 
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tales como la integridad, la transparencia y la responsabilidad, entre otros, 
comenzando por una serie de medidas que ayudarán a los distintos departa-
mentos gubernamentales a conseguir un menor índice de irregularidades en 
la contratación. 

En consecuencia, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a:  

1. Reprobar todas aquellas prácticas dentro del Departamento de Cultura que 
supongan vulneración de la normativa vigente, y que culminen en irregulari-
dades o corruptelas que ponen en entredicho el principio de igualdad. 

2. Supervisar los procedimientos internos de recogida, análisis de datos y 
elaboración documental sobre la necesidad de cubrir el expediente de contra-
tación que se vaya a llevar a cabo, analizar las diversas alternativas para 
cubrirlo, evaluando en cada caso la viabilidad e idoneidad de cada opción, 
supervisando de una forma exhaustiva los encargos externos para garantizar 
la calidad, veracidad y rigor necesarios del contrato. 

3. Mejorar la planificación en cuanto al procedimiento de contratación, la 
elaboración técnica de presupuestos contractuales y ejecución, así como los 
criterios de selección. 

4. Incentivar la información y la publicidad en las licitaciones aplicando 
criterios de mejora en la adjudicación y formalización de los contratos. 

5. Controlar de forma exhaustiva y rigurosa la ejecución de los contratos y la 
eficacia y eficiencia en su tramitación. 

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portaveu; Héctor Amelló Montiu, María Francisca 
Valle Fuentes, diputados, GP Cs 
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Punt 11 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre el foment de la música clàssica 
al carrer 

250-01130/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 54931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.01.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada, 
Héctor 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 para el fomento de la mú-
sica clásica en la calle, para que sea sustanciada ante la Comissió de Cultura, 
con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

La cultura en todas sus vertientes ha de ser concebida por la población como 
algo cercano y accesible a todas las capas sociales y no como un elemento 
asociado a la capacidad económica de la misma. 

Desde este punto de vista, la carrera musical es una disciplina que conlleva un 
esfuerzo económico además de disciplinario muy importante, para las familias 
cuyos hijos deciden estudiarla y/o dedicarse a ella de manera profesional. Esta 
circunstancia limita el acceso y el desarrollo de esta disciplina, y por lo tanto, 
limitamos la formación de talento y futuros músicos profesionales 

Actualmente en Cataluña, hay escuelas de música dirigidas a la iniciación y 
formación de los niños en este arte; enseñanzas profesionales que se impar-
ten en conservatorios y centros profesionales y las enseñanzas artísticas su-
periores de música, que ofrecen diferentes especialidades como la composi-
ción, interpretación, musicología. 

Cada vez es más habitual poder disfrutar durante unos minutos de pequeños 
espectáculos a pie de calle en diferentes disciplinas y la música clásica no 
puede ser una excepción y no puede quedarse fuera de este método tan pró-
ximo a la ciudadanía. 

Por esto, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente:  

Propuesta de Resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a:  

1. Impulsar desde los Departamentos de Cultura y de Educación desarrollo 
de un programa de música clásica en las calles. 

2. Garantizar desde los Departamentos de Cultura y de Educación, que estos 
programas se realicen en colaboración con las diferentes escuelas oficiales 
de música clásica. 
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3. Impulsar desde los Departamentos de Cultura y de Educación, la firma de 
convenios con los ayuntamientos para el fomento de este programa de músi-
ca clásica en la calle. 

Palacio del Parlamento, 3 de diciembre de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, Héctor Ame-
lló Montiu, diputados, GP Cs 
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Punt 12 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre l'exercici d'accions judicials ur-
gents per a l'execució íntegra de la sentència del Cas Palau 

250-01148/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 55716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.01.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Hécto Amelló Montiu, diputado del Grupo 
Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolu-
ción solicitando instar las acciones judiciales urgentes para la ejecución ínte-
gra de la Sentencia del Caso Palau, para que se sustanciada ante la Comissió 
de Cultura, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

El partido de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), después 
PDeCAT, hoy Junts per Catalunya, cobró 6,6 millones de euros en comisio-
nes ilegales de la constructora Ferrovial a cambio de adjudicarle obras públi-
cas a través de diversas administraciones públicas. La sentencia de la Au-
diencia Provincial de Barcelona ha acreditado la financiación irregular del 
partido antes hegemónico en Cataluña, cuyo modo de financiación bautizó el 
expresidente socialista Pasqual Maragall con el nombre de 3% en una histó-
rica sesión en el Parlament. Las llamadas mordidas, comisiones ilegales, se 
habrían extendido durante al menos una década, lo que engloba tanto los 
últimos años del expresidente Jordi Pujol al frente de la Generalitat, como la 
etapa del expresidente Artur Mas. 

La Sección Décima de la Audiencia Provincial de Barcelona ordenó el pago 
de esos 6,6 millones a Convergencia i Unió, además de condenar a su exte-
sorero el Sr. Daniel Osácar, el único miembro del partido sentado en el ban-
quillo. Quedó probado en sede judicial que el partido político catalán antes 
hegemónico, a través de sus «altos responsables», participó en la trama de 
presionar a cargos públicos de las administraciones que controlaban para 
garantizar las adjudicaciones a la constructora Ferrovial. 

Los Señores Fèlix Millet y Jordi Montull confesaron haber desviado fondos 
del Palau en beneficio propio, incluidos casi 650.000 euros en viajes de lujo 
por medio mundo. La justicia ha cifrado finalmente el expolio en 23 millones 
de euros a las arcas públicas catalanas. Durante el juicio, y tras años de es-
crupuloso silencio, los saqueadores confesos acabaron admitiendo también 
que el Palau sirvió como tapadera para que la constructora Ferrovial finan-
ciara a CDC. 

Ante estos hechos, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos preguntó a la 
Consejera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, sobre el perjuicio patrimonial 
que sufrió el Consorci del Palau de la Música, recordándole que todavía resta 
pendiente de ejecutar el embargo de 1,2 millones de euros. 
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Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:  

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalitat a:  

1. Instar urgentemente a ejercitar las acciones legales de embargo por impor-
te de 1,2 millones de euros para cubrir la deuda pendiente por el expolio 
contra los bienes suficientes del patrimonio de los condenados y los respon-
sables civiles sobre el patrimonio inmobiliario de la antigua Convergència 
Democràtica de Catalunya, PDeCAT, hoy Junts per Catalunya. 

2. Dar cuenta en sede parlamentaria de las acciones judiciales llevadas a 
cabo para la recuperación íntegra de la deuda acreditada por la sentencia del 
Caso Palau. 

Palacio del Parlamento, 15 de enero de 2020. 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs 
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Punt 13 | Debat i votació 

Proposta de resolució de condemna de les manifestacions 
racistes i supremacistes proferides a l'hemicicle del Parla-
ment 

250-01190/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 58281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.02.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada, Héctor 
Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamen-
to, presentan la Propuesta de resolución de condena a las manifestaciones 
racistas y supremacistas proferidas en el hemiciclo del Parlament, para que 
sea sustanciada ante la Comissió de Cultura, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

En la sesión del control del día 12 de febrero del 2020, la Sra. Anna Erra, 
alcadesa de Vic y diputada de Junts per Catalunya, ha proferido palabras 
racistas y supremacistas al hablar de «catalanes autóctonos» y de las «dife-
rencias físicas entre catalanes y no catalanes». 

En concreto, la Sra. Anna Erra ha expresado lo siguiente:  

«Una de las costumbres y un gran defecto de los catalanoparlantes es el de 
cambiar la lengua, es decir, pasarse directamente al castellano cuando les 
parece que el interlocutor que tienen delante les parece que es extranjero o 
simplemente no habla catalán. 

Hay una confusión existente entre los catalanoparlantes que perjudica gra-
vemente nuestra lengua. Piensan que dirigirse a alguien en castellano es un 
acto de respeto y no es así. 

A menudo, cuando cambiamos de idioma evitamos que los que la quieren 
aprender no puedan hacerlo. El catalán es una lengua de acogida, que her-
mana, que ofrece oportunidades en el país donde vives, ahora bien, si esta no 
consigue seducir a los hablantes y hacerla habitual entre ellos cada vez será 
más difícil que el catalán crezca. 

Tenemos que concienciar a los catalanes autóctonos que hayan nacido fuera 
que hay que aprender el catalán y poner fin a la costumbre muy presente, en 
determinadas zonas del país, de hablar en castellano con cualquier persona 
que por su aspecto físico o su nombre no parece catalana.» 

«Catalanes autóctonos» y «diferencias físicas entre catalanes y no catalanes» 
constituyen expresiones racistas e intolerables, ya que establecen diferencias 
entre catalanes por su lugar de nacimiento, origen de sus familias y aspecto 
físico. No existe ninguna base legal para expresarse de dicha forma y son, en 
realidad, conceptos que entroncan con ideas propias del Antiguo Régimen que 
nuestra primera Constitución Española, la del 1812, felizmente ya abolió. 

Asimismo, supone imponer un concepto de clases entre ciudadanos que va 
en contra del principio de igualdad establecido en el artículo 14 de la Consti-
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tución Española, que no es otro que no imponer ninguna discriminación por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición 
o circunstancia personal o social. 

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

Propuesta de resolución 

El Parlament de Catalunya:  

1. Condena las expresiones expresiones racistas y supremacistas manifesta-
das por la Sra. Erra en la sesión de control del 12 de febrero del 2020 al ha-
blar de «catalanes autóctonos» y de las «diferencias físicas entre catalanes y 
no catalanes» y consecuentemente, reprueba a la Sra. Erra por expresarse de 
dicha forma en el hemiciclo del Parlament. 

2. Reprueba a la consellera de Cultura por hablar de «raza catalana» y por 
impulsar desde su consellería una campaña que tiene como objetivo señalar a 
los ciudadanos por su acento o aspecto físico, (No em canviïs la llengua) 

Palacio del Parlamento, 12 de febrero de 2020 

Lorena Roldán Suárez, Sonia Sierra Infante, Héctor Amelló Montiu, dipu-
tados, GP Cs 
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Punt 14 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre la declaració de la Diada de Sant 
Jordi com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat 

250-01205/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 59726 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.03.2020 

A la Mesa del Parlament 

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Susana Beltrán García, diputada, Héctor 
Amelló Montiu, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d'acord amb el 
que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució per prendre les mesures necessàries per declarar la 
Diada de Sant Jordi Patrimomi Cultural Immaterial de la Humanitat, per tal 
que sigui substanciada 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 
Catalunya que la senten pròpia. És una festivitat cultural lligada als llibres, 
alhora que expressa sentiments mitjançant el regal d'una rosa i d'un llibre. És 
innegable que aquestes expressions són compartides per bona part de la soci-
etat catalana. 

Des de fa uns anys hi ha hagut diferents iniciatives, moltes d'elles provinents 
de la societat catalana, encaminades a que la festivitat de Sant Jordi sigui 
reconeguda pel seu valor a nivell internacional. 

Així, a iniciativa de Ciutadans, es va aprovar pel Parlament de Catalunya la 
Resolució 534/XI amb l'objectiu de donar suport a i coordinar totes les inici-
atives que cerquen declarar la festa de Sant Jordi com a Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat en el marc de la UNESCO. 

Posteriorment, i a preguntes d'aquest Grup parlamentari, el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya va respondre que la candidatura de 
Sant Jordi com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat va ser avaluada fa-
vorablement pel Consell Assessor del Patrimoni Cultural Català, en la seva 
sessió del dia 21 de juny de 2017. No obstant això, la competència per elevar 
a la UNESCO les propostes de candidatures catalanes correspon al Ministeri 
de Cultura d'Espanya. 

El 17 de juliol de 2019 es va aprovar en la Comissió de Cultura la resolució 
sobre la Diada de Sant Jordi tot i que, des d'aquella data, no hem apreciat 
grans avenços. 

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. Intensificar el suport a la coordinació de totes les iniciatives que tenen per 
objecte que la UNESCO declari la Diada de Sant Jordi Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat. 
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2. Fer una campanya informativa i promocional, d'acord amb les disponibili-
tats i els mitjans de què disposa el Departament de Cultura, per a assolir el 
màxim suport institucional i ciutadà a la candidatura de la Diada de Sant 
Jordi com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO i 
per a difondre aquesta candidatura. 

3. Comparèixer en seu parlamentària durant aquest 2020 per explicar què 
s'està fent en relació a la candidatura de la Diada de Sant Jordi com a Patri-
moni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. 

4. Fer les gestions necessàries amb el Govern d'Espanya perquè aquesta ini-
ciativa pugui cloure tots els passos necessaris perquè la UNESCO consideri 
la candidatura. 

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portaveu; Susana Beltrán García, Héctor Amelló 
Montiu, diputats, GP Cs 
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Punt 15 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l'impuls de mesures per al sector 
de les fires d'atraccions 

250-01279/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 64316 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.05.2020 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Dimas Gragera Velaz, 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 resolu-
ción sobre el impulso de medidas para el sector feriante, para que sea sustan-
ciada ante la Comissió de Cultura, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

La crisis del Covid-19 está afectando de forma muy directa a muchos secto-
res, amenazando incluso la supervivencia de muchos de ellos debido a que el 
desempeño de la actividad no es posible como consecuencia de las medidas 
de distanciamiento social y verse afectados por no estar incluidos en las pri-
meras fases de desconfinamiento. 

En el caso de las ferias de atracciones, situaciones anteriores a la crisis, co-
mo trabas administrativas, elevados costes de mantenimiento o cambios en la 
forma de consumo hacían complicado el desempeño de las personas dedica-
das a estas actividades, una situación que se ha visto altamente agravada por 
la situación provocada por el coronavirus. 

La naturaleza de estas actividades concentra la mayoría de su actividad en 
los meses de primavera y verano y, dada la situación actual es posible que 
muchos feriantes no puedan retomar la actividad como mínimo hasta la pri-
mavera del año 2021 (suponiendo que las condiciones epidemiológicas lo 
permitan). 

Durante estos meses además deberán mantener licencias, permisos e incurrir 
en gastos derivados de su negocio como alquileres o el mantenimiento de las 
atracciones que conllevarán costes para las personas que desarrollan la acti-
vidad en momentos en los que no están obteniendo ningún ingreso. Todo 
ello sumado a sus gastos familiares, en una situación complicada para toda la 
sociedad. 

El esfuerzo y el trabajo de los feriantes, si la administración no colabora, 
quizá no sea suficiente para la supervivencia de una actividad necesaria para 
nuestros municipios, dinamizadora de eventos y fiestas populares, que con-
tribuye a generar también actividad comercial y aumento de facturación y 
ventas a muchos negocios de los municipios durante el periodo de instala-
ción de la feria, y que sin duda está ligada y relacionada a la cultura popular 
de nuestra tierra. Por ello va a ser necesaria la implicación de la administra-
ción. 

La reivindicación de esta actividad como actividad cultural es unitaria en 
todo el sector y, por parte de muchas voces de la sociedad, no en vano las 
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ferias de atracciones son uno de los principales reclamos que ofrecen los 
municipios para hacer que sus habitantes y vecinos disfruten de las fiestas 
patronales, ferias comerciales y ferias agrícolas y ganaderas, por ello, parece 
lógico pensar que forman parte de la cultura y tradición de todos los munici-
pios y comunidades de nuestro país. 

Desde diferentes gremios y asociaciones de ferias y feriantes de Cataluña se 
lleva años defendiendo este reconocimiento como actividad cultural para las 
actividades relacionadas con los diversos establecimientos que conforman 
las ferias de atracciones; por su innegable vinculación a eventos culturales y 
por su tradición histórica, estando documentada este tipo de actividad en 
nuestro país desde hace varios siglos. 

Parece lógico estimar este reconocimiento teniendo en cuenta que, de forma 
habitual, se ha gestionado lo relativo a esta actividad desde el área de cultura 
de muchos municipios, y también que a la hora de tributar el impuesto de 
IVA se les ha aplicado a las atracciones y servicios que forman el conjunto 
de la feria el tipo correspondiente al IVA cultural. En la situación actual, la 
declaración de esta actividad como cultural puede ser una medida eficaz para 
paliar los efectos que la crisis del Covid-19 está provocando. 

En diversos países europeos, el sector de la feria de atracciones persigue y ha 
iniciado trámites, resueltos con éxito en varios casos, para conseguir este 
reconocimiento cultural por parte de las respectivas administraciones y go-
biernos. 

En debates anteriores, grupos del Parlament de Cataluña han dado apoyo al 
reconocimiento de estas actividades como actividad cultural, aunque sin 
lograr el apoyo mayoritario. 

La situación actual, ante la emergencia del Covid-19, requiere altura de mi-
ras hacia el sector y voluntad política para conseguir que el Parlament de 
Cataluña sea el primer parlamento español que otorga esta categorización tan 
reclamada por las personas que durante años y de generación en generación 
han mantenido esta actividad en nuestra tierra. 

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

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a:  

1. Destinar una línea de ayudas económicas extraordinarias a los profesiona-
les del sector de la feria de atracciones que tengan registrada su actividad en 
Cataluña. 

2. Reconocer la contribución de la actividad del sector de las ferias de atrac-
ciones a la dinamización cultural y económica de los municipios y del con-
junto de Cataluña. 

3. Realizar los estudios y trámites necesarios para que las actividades reali-
zadas en el marco de las ferias de atracciones tengan la consideración de 
actividad cultural en la tipificación que considere el Departamento compe-
tente de la Generalitat de Cataluña. 

Palacio del Parlamento, 4 de mayo de 2020 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Dimas Gragera Velaz, diputado, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES 

Reg. 71783 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 16.07.2020 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE-
PUBLICÀ (REG. 71783) 

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

1. Estudiar una línia d'ajudes econòmiques extraordinàries als professionals 
del sector de la fira d'atraccions que tinguin registrada la seva activitat a 
Catalunya, sempre que les disponibilitats pressupostàries de la generalitat 
ho permetin. 
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