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Comissió de Cultura 
Parlament de Catalunya 

Sessió 3. Dimecres, 28 de juliol de 2021. XIII-XIV legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Proposta de resolució sobre la lectura i l'edició. Tram. 250-00047/13 Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 24, 48; esme-
nes: BOPC 83, 3). 

2. Proposta de resolució sobre les indústries culturals, la creació artística i els 
ensenyaments artístics. Tram. 250-00048/13 Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 24, 49; esmenes: BOPC 83, 4). 

3. Proposta de resolució sobre la marginació i invisibilització de la cultura 
catalana en llengua castellana. Tram. 250-00049/13 Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 24, 50). 

4. Proposta de resolució sobre l'encaix del Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona en el marc del futur sistema museístic català. Tram. 250-
00064/13 Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 30, 41; esmenes: BOPC 83, 5). 

5. Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament de 
Cultura davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre els objectius i les 
línies estratègiques del departament. Tram. 356-00029/13 Manuel Jesús 
Acosta Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença. 

6. Compareixença de la presidenta del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts davant la Comissió de Cultura per a presentar l'Informe sobre l'estat de 
la cultura i de les arts del 2020 i per a informar sobre els projectes i les acti-
vitats actuals del Consell. Tram. 359-00002/13 Presidenta del Consell Nacio-
nal de la Cultura i de les Arts. Compareixença 
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la lectura i l'edició 

250-00047/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1207 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Rocio Garcia Pérez, diputada del Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre la lectura i l'edició, per tal que sigui substanciada davant la 
comissió corresponent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

La cultura afronta avui un profund canvi de model que afecta també la gestió 
de les polítiques culturals i obliga els poders públics a repensar els models 
tradicionals d'accessibilitat i promoció cultural. 

A una dècada de retallades pressupostàries, de problemes estructurals sense 
resoldre i de polítiques erràtiques dels successius governs nacionalistes i 
independentistes a Catalunya, que han emprat sovint la cultura com a objec-
tiu polític en favor d'una ideologia, s'hi sumen les greus conseqüències de la 
crisi derivada de la Covid-19 en els sectors culturals i el teixit associatiu i les 
insuficients mesures adoptades pel Govern català. 

Cal tornar a situar la cultura al centre de l'agenda política i fer-ho comptant 
amb la complicitat dels i les representants dels sectors culturals, modulant, 
adaptant i adequant les diferents propostes i polítiques a les noves realitats, i 
fent valer el talent cultural i totes les possibilitats que dona la cultura com a 
eina per millorar la convivència social i la sostenibilitat econòmica de Cata-
lunya. 

La cultura és un servei públic, un dret de la persona, un element fonamental de 
l'Estat del benestar; segurament la millor eina d'integració, cohesió social i 
igualtat d'oportunitats. Una eina de convivència que, durant aquesta pandèmia, 
ha ressorgit més que mai com a necessària i clau en l'Estat del benestar. 

I és també un recurs econòmic d'enorme potencial; una indústria, un motor 
econòmic, un element generador de riquesa i de talent, de creació d'ocupació 
qualificada i de vertebració territorial, que representa el 3,4% del PIB i el 
4,9% de l'ocupació. 

Cal preservar, consolidar i impulsar el sector cultural com a una oportunitat 
essencial de desenvolupament, recuperació, creació de valor afegit i d'ocupa-
ció, així com de modernització del teixit productiu i de l'economia. 
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Recolzar, de forma urgent, el sector editorial català i castellà creant línies 
de crèdit per ajudar a recuperar la força pèrdua i el talent creatiu i literari del 
país. 

2. Adoptar mesures urgents de caràcter fiscal i financer per garantir el soste-
niment i el creixement de la indústria editorial -en català i en castellà- produ-
ïda a Catalunya, afectada per la pandèmia. 

3. Impulsar el Pla de lectura pública de Catalunya, millorant la coordinació i 
la col·laboració de la Generalitat amb les diputacions i els ajuntaments. 

4. Obrir una línia de suport als ajuntaments per actualitzar els fons biblio-
gràfic i documental de les biblioteques municipals, disposant així de més 
recursos per a la compra de llibres destinats a les biblioteques públiques i 
recuperar públic lector en un any de tancament d'aquests equipaments. 

5. Dotar els centres educatius d'un programa de suport a les biblioteques 
escolars, amb recursos per digitalitzar-les i dotar-les amb personal bibliote-
cari, comptant amb la participació de les comunitats educatives de les esco-
les i instituts. 

Palau del Parlament, 22 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Rocio Garcia Pérez, diputada, GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9623 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 12.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 
JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9623) 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (1) 
De modificació al punt 1 

1. Continuar el suport al sector editorial de Catalunya i millorant les línies 
de crèdit existents per ajudar a recuperar la força perduda i el talent creatiu 
i literari del país. 

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (2) 
De modificació al punt 2 

2. Requerir a l'Estat Adoptar mesures urgents de caràcter fiscal i financer 
per garantir el sosteniment i el creixement de la industria editorial -en cata-
là i en castellà produïda a Catalunya, afectada per la pandèmia. 
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Esmena 3 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (3) 
De modificació al punt 3 

3. Revisar les bases del projecte actual de Pla Nacional del Llibre i la Lec-
tura de Catalunya per tal d'adaptar-lo al context de represa i transformació 
i a la voluntat de participació i cooperació amb les institucions que formen 
part de la Mancomunitat Cultural. 

Esmena 4 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (4) 
De modificació al punt 4 

4. Continuar reforçant els ajuts als ajuntaments per a la compra de fons 
bibliogràfics per a les biblioteques públiques i, si les disponibilitats pressu-
postàries ho permeten, tornar a dotar amb un 1 M€ addicional els ajuts per 
la compra de novetats en català i occità. 

Esmena 5 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (5) 
De modificació al punt 5 

5. Crear una biblioteca digital per al sistema educatiu de Catalunya i refor-
çar el programa de Plans de Lectura de Centre en col·laboració, si s'escau, 
amb el Departament de Cultura dins del Pla Nacional del Llibre i la Lectura 
de Catalunya. 
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre les indústries culturals, la crea-
ció artística i els ensenyaments artístics 

250-00048/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1208 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Rocio Garcia Pérez, diputada del Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els 
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre les indústries culturals, la creació artística i els ensenyaments 
artístics, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb 
el text següent:  

Exposició de motius 

La cultura afronta avui un profund canvi de model que afecta també la gestió 
de les polítiques culturals i obliga els poders públics a repensar els models 
tradicionals d'accessibilitat i promoció cultural. 

A una dècada de retallades pressupostàries, de problemes estructurals sense 
resoldre i de polítiques erràtiques dels successius governs nacionalistes i 
independentistes a Catalunya, que han emprat sovint la cultura com a objec-
tiu polític en favor d'una ideologia, s'hi sumen les greus conseqüències de la 
crisi derivada de la Covid-19 en els sectors culturals i el teixit associatiu i les 
insuficients mesures adoptades pel Govern català. 

Cal afrontar la situació en què es troba la cultura a Catalunya per mitjà del 
diàleg i el consens entre totes les parts implicades. La cultura, en tant que 
servei públic i eix vertebrador de la nostra societat ha de ser accessible per 
tothom i ha de poder continuar desenvolupant la seva important tasca tot i 
haver patit molt durament les conseqüències de la pandèmia. 

En aquest sentit, és cabdal mobilitzar recursos i aprofitar la força que suposa-
ran els fons europeus per continuar garantint i millorar les activitats cultu-
rals, fent la cultura més atractiva per mitjà de noves iniciatives que puguin 
servir per captar nous públics. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Crear, immediatament, una Taula Mixta de coordinació per abordar un Pla 
de xoc per a la Cultura a Catalunya, comptant amb artistes, els sectors cultu-
rals i les entitats municipalistes i amb la participació del Ministeri de Cultura 
i Esport. 

2. Promoure un Pacte de totes les administracions per abordar mesures per 
pal·liar els efectes de la crisi i de les restriccions sanitàries. 
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3. Garantir l'accés a la Cultura i incentivar el consum cultural, després de 
més d'un any de tancaments i restriccions en els aforaments. 

4. Establir el Bo Cultural català i descomptes en entrades a col·lectius, fent una 
especial incidència per recuperar el públic a les sales de cinema, teatres i d'al-
tres equipaments per reactivar nous públics, com ara gent gran, joves i famílies. 

5. Treballar en una aliança entre les polítiques culturals i les de foment de la 
promoció turística per començar a dissenyar una estratègia cultural per la 
recuperació econòmica de Catalunya. 

6. Promoure la mobilització dels recursos dels fons europeus per donar accés 
immediat al finançament i el crèdit per al sector creatiu, artístic i cultural i 
així com impulsar nous projectes i coproduccions amb recolzament de fons 
públics del Departament de Cultura. 

7. Posar en marxa nous convenis amb els ajuntaments i els centres d'iniciati-
va privada, amb escoles d'arts i ensenyaments artístics que durant aquesta 
darrera dècada han hagut de tancar els seus equipaments culturals per manca 
d'ajudes públiques o han hagut de sufragar en solitari les despeses de soste-
niment i de funcionament dels mateixos. 

8. Fer efectius els convenis amb els ajuntaments per les escoles municipals 
de música, amb una dotació de 650 euros plaça/alumne. 

Palau del Parlament, 22 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Rocio Garcia Pérez, diputada, GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9625 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 12.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 
JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9625) 

Esmena 1  
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (1) 
De modificació al punt 1 

1. Convocar la Taula interdepartamental de les Arts en Viu. 

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (2) 
De supressió al punt 2 

2. Promoure un Pacte de totes les administracions per abordar mesures per 
pal·liar els efectes de la crisi i de les restriccions sanitàries. 

Esmena 3 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (3) 
De modificació al punt 3 

3. Continuar garantint l'accés a la Cultura i incentivar el consum cultural, 
després de més d'un any de tancaments i restriccions en els aforaments. 
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Esmena 4 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (4) 
De modificació al punt 4 

4. Estudiar l'establiment del Bo Cultural català i descomptes en entrades a 
col·lectius, fent una especial incidència per recuperar el públic a les sales de 
cinema, teatres i d'altres equipaments per reactivar nous públics, com ara 
gent gran, joves i famílies. 

Esmena 5 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (5) 
De modificació al punt 5 

5. Treballar en una aliança entre les polítiques culturals, les de foment de la 
promoció turística i l'àmbit educatiu, per començar a dissenyar una estratè-
gia cultural per la recuperació econòmica de Catalunya. 

Esmena 6 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (6) 
D'addició al punt 7 

7. Continuar donant suport a centres d'ensenyaments artístics i posar en 
marxa nous convenis amb els ajuntaments i els centres d'iniciativa privada, 
amb escoles d'arts i ensenyaments artístics que durant aquesta darrera dècada 
han hagut de tancar els seus equipaments culturals per manca d'ajudes públi-
ques o han hagut de sufragar en solitari les despeses de sosteniment i de 
funcionament dels mateixos. 

Esmena 7 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (7) 
De modificació al punt 8 

8. Fer efectius els convenis amb els ajuntaments per les escoles municipals 
de música, d'acord amb els criteris socials que marquen les bases de la sub-
venció pactats en el marc de la comissió mixta entre municipis i Generalitat, 
amb l'objectiu d'anar incrementant aquesta partida. 
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Punt 3 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre la marginació i invisibilització 
de la cultura catalana en llengua castellana 

250-00049/13 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 1373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021 

A la Mesa del Parlamento 

Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grupo Parlamentario de Ciutadans, 
Anna Grau Arias, diputada del Grupo Parlamentario de Ciutadans, de acuer-
do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parla-
mento, presentan la Propuesta de resolución contra la marginación e invisibi-
lización de la cultura catalana en lengua castellana y a favor del 
reconocimiento a los autores y escritores catalanes en lengua castellana, para 
que sea sustanciada en comisión, con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

La sociedad catalana es bilingüe y goza de una envidiable diversidad y plu-
ralidad que durante mucho tiempo han sido la clave de su dinamismo y de su 
liderazgo en muchas manifestaciones de la cultura, singularmente en la edi-
torial. Ese dinamismo se ve ahora no sólo comprometido, sino bajo la ame-
naza de convertirse en decadencia, después de que durante años, los sucesi-
vos gobiernos nacionalistas y separatistas de la Generalitat hayan utilizado y 
utilicen sus competencias para marginar, excluir e invisibilizar la lengua 
castellana en el ámbito de la literatura y la cultura catalana. Esta política es 
un instrumento de discriminación deliberada y directa de todos aquellos 
catalanes que se niegan a renunciar a su plena condición de españoles y eu-
ropeos. 

Asistimos a una escalada sistemática discriminación de los artistas, autores y 
escritores catalanes en lengua castellana. Sin ir más lejos, el Plan Nacional 
(sic) del Libro y la Lectura impulsado por el Govern sólo destina esfuerzos y 
recursos a promover las obras en lengua catalana y occitana, dejando fuera 
del radar y del presupuesto el fomento del hábito lector y de la competencia 
lectora en lengua castellana o el más elemental apoyo a la industria editorial 
en esta lengua, parte fundamental e irrenunciable de la cultura catalana y de 
su universal prestigio. A ello hay que sumar las preocupantes y crecientes 
campañas de señalamiento de escritores en lengua castellana promovidas 
desde determinados círculos políticos como la que recientemente ha sufrido 
el autor Javier Cercas, a quien se intenta escarnecer por sus opiniones favo-
rables a nuestro Estado Democrático y de Derecho.  

Esta política cultural supremacista, inconstitucional e indigna de un país 
democrático, es espantosamente replicada por otras instituciones públicas en 
Cataluña. Recientes estudios apuntan que el 70% de los premios literarios 
organizados por los Ayuntamientos de Cataluña excluyen toda posibilidad de 
presentación de obras realizadas en lengua castellana.  

Es una auténtica aberración que un Govern autonómico que se debe a los 
valores de la Carta Magna de 1978 y al marco de libertades de la Unión Eu-
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ropea, lejos de promover y garantizar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos de los ciudadanos, se dedique a discriminar a estos últimos y a 
destruir el pluralismo, valor y principio sobre el que se asientan las democra-
cias liberales más plenas, y que se encuentra reconocido en los artículos 1, 6 
y 20 de la Constitución Española. 

Es esencial poner fin a esta situación y conseguir que los poderes públicos 
autonómicos y locales dejen de destinar cuantiosos recursos a la discrimina-
ción lingüística y/o identitaria para emplearlos en cambio en cumplir su 
obligación: promover y garantizar el respeto de todos los ciudadanos en con-
diciones de igualdad y salvaguardar la pluralidad lingüística y cultural de la 
sociedad catalana, auténtico pilar de una convivencia pacífica y democrática. 

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. Promover y garantizar el respeto en condiciones de igualdad de la literatu-
ra y la cultura catalana, con independencia de la lengua o lenguas en las que 
se exterioricen sus manifestaciones. 

2. Incluir el prestigio, el fomento, su presencia y la visibilidad de la lengua 
castellana en todos los ejes y ámbitos de trabajo Plan Nacional (sic) del Li-
bro y la Lectura de Cataluña, así como el de los autores catalanes en lengua 
castellana y el apoyo a la industria editorial en lengua castellana. 

3. Incluir el fomento del hábito lector, la competencia lectora y el libro en 
lengua castellana en el ámbito docente. 

4. Reconocer y respetar como cultura catalana la literatura y, en general, la 
cultura catalana expresada en lengua castellana. 

5. Condenar las campañas de señalamiento y desprestigio contra autores 
catalanes que se expresan en lengua castellana. 

6. Garantizar que fiestas culturales como la Diada de Sant Jordi y Dia Inter-
nacional del Libro sean un fiel reflejo de la diversidad y la pluralidad de la 
literatura y la cultura catalana, incluidas las exteriorizadas en lengua caste-
llana. 

Palacio del Parlamento, 21 de abril de 2021 

Ignacio Martín Blanco, portavoz; Anna Grau Arias, diputada, GP Cs 
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l'encaix del Museu Nacional Ar-
queològic de Tarragona en el marc del futur sistema museís-
tic català 

250-00064/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1600 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, Rubén 
Viñuales Elías, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l'encaix del Museu Na-
cional Arqueològic de Tarragona en el marc del futur sistema museístic cata-
là, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el 
text següent:  

Exposició de motius 

El proposat 6 d'octubre de 2020 el Consell Executiu de la Generalitat de 
Catalunya aprovava el Pla de Museus de Catalunya (denominat «Museus 
2030. Pla de museus de Catalunya»). 

Aquest pla va ser elaborat els anys 2016 i 2017 i va ser publicat i presentat el 
22 de setembre de 2017. En una mostra d'eficiència i celeritat, el Govern de 
Catalunya l'aprova tres anys després. 

Entre d'altres mesures, el Pla proposa la creació, com a Museu Nacional, del 
Museu Nacional d'Arqueologia i Història, fruit de la fusió dels ja existents 
Museu d'Arqueologia de Catalunya (que ja és museu nacional per llei), amb 
seus a Barcelona, Empúries i Girona (entre d'altres) i del Museu d'Història 
de Catalunya, ubicat a Barcelona. 

El Pla de Museus (ni al 2017 ni ara) no diu una paraula de l'encaix i del pa-
per que ha de jugar el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) 
en el marc del futur sistema museístic català, i en concret, en el marc de la 
organització dels museus d'arqueologia del país. 

El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) és el més antic de 
Catalunya en la seva especialitat. Es va formar a partir de la primera meitat 
del segle XIX, sumant col·leccions dels segles anteriors i del segles XIX i 
XX, procedents del creixement urbanístic de la ciutat, i corresponents la 
majoria als orígens romans de Tarragona i del seu territori. El museu allotja 
peces arqueològiques del passat romà de Tàrraco i de començaments del 
cristianisme, així com una biblioteca especialitzada en arqueologia clàssica, 
història antiga i museologia, què dóna suport a la tasca d'investigació, edu-
cació i difusió que es porta a terme des del Museu. 

El MNAT, que també és un museu nacional, té la vocació d'assumir un paper 
cabdal en l'univers de l'Arqueologia Catalana i concretament, ha de assumir 
el lideratge indiscutible, a nivell museístic, en el camp de la romanitat. S'ha 
de reconèixer Tarragona, a tots els efectes, com a referent a Catalunya en tot 
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el que té a veure amb el Món Clàssic, des de la interpretació i difusió fins a 
la investigació, passant per la innovació i la convivència amb el patrimoni 
històric. Per tant, Tarragona ha d'esdevenir la capital del Món Clàssic a Cata-
lunya i per tant s'ha de considerar el MNAT com l'únic museu referent de 
país en la seva especialitat, amb extensions arreu de Catalunya. Aquesta 
aspiració del MNAT segueix vigent i no pot quedar diluïda en un museu 
nacional català com un component més. 

D'altra banda, la seva dependència d'altres organismes (durant un temps es 
va intentar la seva dependència del MAC i actualment, des de 2014, forma 
part de l'Agencia Catalana del Patrimoni Cultural com un museu més, al 
costat del MAC), limita greument la seva autonomia i les seves possibilitats 
de desenvolupament. 

Al llarg dels darrers anys, l'Ajuntament de Tarragona ha anat avançant en un 
important full de ruta acordat amb el Departament de Cultura de la Generali-
tat per tal de dotar dignament la ciutat de les infraestructures adequades que 
es mereix com a patrimoni mundial de la Humanitat i capital de la Romani-
tat. Les tasques iniciades i parcialment executades són notables: els treballs 
per tal de constituir un òrgan cooperatiu interinstitucional per gestionar l'ar-
queologia de la ciutat (Pla Director de 2017, anomenat Pla de Gestió del 
Patrimoni Cultural de Tarragona); els acords per tal de fer confluir els mo-
numents romans que gestiona el Museu d'Història de Tarragona amb els que 
gestiona la Generalitat i el MNAT, tot habilitant un espai de síntesi compar-
tit; les accions concertades per tirar endavant la recuperació del Teatre romà 
de Tarragona i ordenar el seu entorn; els treballs per a dur a bon por el Pla 
Director de  Tabacalera (Pla Funcional i Arquitectònic, presentat el 2019), 
etc. Sense oblidar la reforma del MNAT, tant la rehabilitació, actualment en 
marxa, per part de l'Estat, de la vella seu de Plaça del Rei, com el repte que 
suposa afermar la seva futura seu a Tabacalera, un projecte en el que l'ajun-
tament (tot i que el MNAT no es de la seva titularitat) no pot restar al marge. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Crear una comissió de treball amb l'Ajuntament de Tarragona per tal de 
modificar, actualitzar i ampliar el Pla de Museus de Catalunya amb l'objectiu 
d'abordar l'encaix i el paper que ha de jugar el Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona (MNAT) en el marc del futur sistema museístic català, i en 
concret, en el marc de la organització dels museus d'arqueologia del país, 
garantint la seva autonomia i l'indiscutible capitalitat i lideratge que a nivell 
museístic ha de jugar en el camp de la romanitat i com a referent a Catalunya 
en tot el que té a veure amb el Món Clàssic. 

2. Renovar i actualitzar els seus compromisos amb l'Ajuntament de Tarrago-
na  i amb els tarragonins i tarragonines en relació amb:  

a) El Pla Director o Pla de Gestió del Patrimoni Cultural de Tarragona, de 
2017, acordat amb la Generalitat, i les seves derivades, com són la creació 
d'un òrgan cooperatiu interinstitucional per gestionar l'arqueologia de la 
ciutat o la confluència dels monuments romans municipals i els que gestiona 
la Generalitat i el MNAT per unificar la gestió i el discurs museogràfic i 
monumental a nivell de ciutat. 
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b) El projecte de recuperació i museïtzació del Teatre romà de Tarragona i 
de l'ordenació del seu entorn i dels accessos. 

c) El Pla Director de Tabacalera (Pla Funcional i Arquitectònic de 2019), a 
efectes de desenvolupament i finançament, espai estratègic que ha de conver-
tir-se en el nou pol d'activitat i d'atractivitat de la ciutat, i que entre altres 
equipaments, ha d'acollir les noves seus del Museu Nacional Arqueològic de 
Tarragona (MNAT) i de la Biblioteca Provincial de Tarragona, ambdós 
gestionats per la Generalitat. 

d) La reforma a curt i a mig termini de la seu del Museu Nacional Arqueolò-
gic de Tarragona (MNAT), de manera que el Departament de Cultura garan-
teixi el finançament del Projecte Museogràfic que s'ha d'implementar a la seu 
de la Plaça del Rei un cop acabades les obres del Ministeri, tot configurant-
se com un centre d'interpretació dels monuments romans de la part baixa de 
la ciutat sense que hipotequi el futur gran museu de la Romanitat al recinte 
de la Tabacalera. 

Palau del Parlament, 16 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, Rubén Viñuales 
Elías, diputats,  GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9624 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 12.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI DE 
JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9624) 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (1) 
De modificació al punt 1 

1. Mantenir sessions de treball amb l'Ajuntament de Tarragona en relació al 
desenvolupament del proper Pla d'Actuació 2022-2025 emmarcat dins el Pla 
de Museus de Catalunya, aprovat el 6 d'octubre de 2020, que abordi l'encaix i 
el paper que de jugar el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) 
en el marc del futur sistema museístic català i, en concret, en el marc de l'or-
ganització dels museus d'arqueologia del país, garantint la seva autonomia i 
l'indiscutible capitalitat i lideratge que a nivell museístic ha de jugar en el 
camp de la romanitat i com a referent a Catalunya en tot el que té a veure 
amb el món clàssic. 

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (2) 
De modificació al subpunt a del punt 2 

a. La revisió i actualització del Pla de Gestió del Patrimoni Cultural de 
Tarragona elaborat el 2014 als efectes de poder-lo aprovar i implementar al 
llarg de 2021, la implementació del Pla Director de les Muralles de Tarra-
gona de 2017 que ja s'està executant progressivament en funció de les dis-
ponibilitats pressupostàries existents, i la creació d'òrgans o acords de coo-
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peració interinstitucional per coordinar les accions de les Administracions 
públiques amb competències sobre la matèria. 

Esmena 3 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (3) 
De modificació al subpunt c del punt 2 

c. La recuperació de la cooperació interinstitucional per a la definició del 
Pla funcional de l'antiga Fàbrica de Tabacs «La Tabacalera», als efectes 
que l'espai resultant pugui convertir-se en un nou pol d'activitat i d'atractivi-
tat de la ciutat. 

Esmena 4 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (4) 
De modificació al subpunt d del punt 2 

d. La reforma a curt i a mig termini de la seu del Museu Nacional Arqueolò-
gic de Tarragona (MNAT), de manera que el Departament de Cultura garan-
teixi el finançament del Projecte Museogràfic que s'ha d'implementar a la seu 
de la Plaça del Rei un cop acabades les obres del Ministeri, tot configurant la 
presentació de la capital de la província tarraconensis sense que hipotequi 
el futur gran museu de la Romanitat al recinte de la Tabacalera. 
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