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Sessió 13, dimecres 19 de juliol de 2017

Comissió de Cultura

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença d’una representació del Projecte Geoparc Conca de Tremp - Montsec  
davant la Comissió de Cultura per a informar sobre aquest projecte i la seva candida-
tura davant la UNESCO. Tram. 357-00422/11. Comissió de Cultura. Compareixença.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el conseller de 
Cultu ra sobre la previsió del contingut de les «Bases per a la concessió de subven-
cions a la producció de llargmetratges cinematogràfics, llargmetratges i minisèries 
televisius de ficció, i sèries d’animació per a televisió». Tram. 354-00185/11. Rafel Bru-
guera Batalla, del Grup Parlamentari Socialista, Sonia Sierra Infante, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans, Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

3. Sol·licitud de compareixença de Paul Bilbao, president de Kontseilua, davant la 
Comissió de Cultura perquè presenti el Protocol de Donostia. Tram. 356-00732/11. 
Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença.

4. Proposta de resolució sobre els museus de Barcelona i el millorament de l’oferta 
d’exposicions d’art. Tram. 250-00982/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-
tació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 
395, 41; esmenes: BOPC 436, 18).

5. Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona 
en l’àmbit de la cultura. Tram. 250-01001/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 406, 28; esmenes: BOPC 446, 106).

6. Proposta de resolució sobre el foment de les orquestres privades. Tram. 250-
01019/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 413, 37; esmenes: BOPC 
446, 109).

7. Proposta de resolució sobre la creació d’un museu de la Tàrraco romana. Tram. 
250-01047/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 
419, 40).



CC 13
19 de juliol de 2017

Dossier 2

Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els museus de Barcelona i el 
millorament de l’oferta d’exposicions d’art
250-00982/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 57518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els museus de 
Barcelona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Barcelona és la quarta ciutat europea més visitada i la dotzena del món però això 

no es correspon amb el posicionament dels seus museus artístics. Segons la classi-
ficació que fa la revista The Art Newspaper no té cap museu al Top Ten. El Museu 
Picasso ocupa el lloc 71, el MNAC, el 85 i el Caixa Fòrum, el 98. El MACBA, que 
va arribar a estar entre els cent primers, ha quedat fora d’aquesta classificació. Si 
comparem la situació amb Madrid, amb menys visitants que Barcelona, veiem que 
si tenen un museu al Top Ten, el Reina Sofía i el Museu del Prado ocupa la cator-
zena posició. El Guggenheim de Bilbao i el Thyssen-Bornemisza (Madrid) també 
superen en nombre de visitants els museus catalans.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, i en concret al De-

partament de Cultura, a 
1. Elaborar i implementar un pla per tal de millorar l’oferta d’exposicions artís-

tiques a tota Catalunya.
2. Elaborar i implementar un pla per tal de potenciar els museus de Barcelona i 

que puguin estar en el Top Ten de visitants com li correspon per la seva afluència 
de visitants.

Palau del Parlament, 19 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 61470 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 02.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 61470)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació, de refosa dels punts 1 i 2 en un únic punt

El Parlament de Catalunya denuncia l’incompliment de l’Estat en relació amb 
les obligacions pressupostàries contretes amb els equipaments culturals museístics 
de Barcelona, en els òrgans rectors dels quals participa sovint el ministeri d’Educa-
ció i Cultura, fent prevaler en tot cas l’autonomia i competències que en matèria de 
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política cultural tenen la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments, de tal manera 
que es puguin elaborar i implementar plans de millora de l’oferta d’exposicions ar-
tístiques a tot Catalunya i la seva situació al Top Ten de visitants.
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Dossier 4

Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit de la cultura
250-01001/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Matías Alonso Ruiz, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les actua-
cions del Govern a la província de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a refermar el seu com-

promís amb la promoció de la cultura i la història de Tarragona, única ciutat catalana 
declarada en el seu conjunt Ciutat Patrimoni de la Humanitat per la  UNESCO, lide-
rant la participació de les administracions local, autonòmica i central en la realització 
de les activitats i projectes destinats a potenciar el turisme cultural relacionat amb la 
Tàrraco romana, molt especialment amb els següents: 

a) Festival Tàrraco Viva, un dels esdeveniments més importats a nivell interna-
cional de recreació històrica i pioner pel que fa al format, en què ha augmentat any 
rere any el nombre de participants i visitants.

b) Nou Museu Romà, que estigui a l’altura de la importància del patrimoni his-
tòric i arqueològic de la que va ser capital de la Hispania Citerior. Un nou museu  
de nova planta que esdevingui un referent cultural digne de la importància històrica de  
la ciutat.

c) Ruta dels Primers Cristians, que ha de servir per fer valer i posar a l’abast de  
la ciutadania la Necròpolis Paleocristiana i altres punts d’interès a la província per a la  
difusió de la història i la cultura del Cristianisme a Catalunya.

d) Fòrum Colònia, amb la recreació viva de la vida quotidiana d’una vila romana 
del Segle I amb les vestimentes, les olors, els menjars, la música i les petites histò-
ries del dia a dia a la Tàrraco Romana.

e) Recuperar i fer valer els diferents monuments i les restes arqueològiques de 
Tàrraco al terme municipal de Tarragona i a tota la província i posar a l’abast del 
públic en general el seu coneixement mitjançant rutes turístiques amb guies espe-
cialitzats.

f) Assegurar la millora i el manteniment sostingut en el temps d’una inversió 
adequada en els monuments Patrimoni Mundial de la Humanitat declarades com a 
tals per la UNESCO, que quedin reflectits en partides en els pressupostos de la Ge-
neralitat de cada exercici.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 63073 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 20.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63073)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició

b) Nou Museu Romà, que estigui a l’altura de la importància del patrimoni his-
tòric i arqueològic de la que va ser capital de la Hispania Citerior. Un nou museu de  
nova planta que esdevingui un referent cultural digne de la importància històrica  
de la ciutat, ubicat definitivament a l’antiga Tabacalera.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació

c) Ruta dels Primers Cristians, que ha de servir per fer valer i posar a l’abast de 
la ciutadania la Necròpolis Paleocristiana i altres punts d’interès a la demarcació per 
a la difusió de la història i la cultura del Cristianisme a Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació

e) Recuperar i fer valer els diferents monuments i les restes arqueològiques de 
Tàrraco al terme municipal de Tarragona i a tota la demarcació i posar a l’abast del 
públic en general el seu coneixement mitjançant rutes turístiques amb guies espe-
cialitzats.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el foment de les orquestres privades
250-01019/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 59133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Sonia Sierra Infante, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de foment de 
les orquestres privades, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultu-
ra, amb el text següent: 

Exposició de motius
Un dels reptes de Catalunya pel que fa a l’àmbit de la Cultura és fomentar la 

música clàssica perquè pugui arribar a tots els indrets i a totes les classes socials. 
D’altra banda, cada cop tenim més joves amb talents i preparats que no troben sor-
tides per la manca d’orquestres a Catalunya. Una de les maneres de poder incentivar 
aquests aspectes és la col·laboració pública i privada.

El 95% del pressupost de Cultura recau sobre Barcelona i això deixa infrafinan-
çat la resta del territori o és més difícil trobar públic per els espectacles de música 
clàssica sinó és a preus molt competitius.

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. Mitjançant el Departament de Cultura, fomentar la col·laboració pública i pri-

vada de les orquestres i facilitar que puguin programar actuacions a grans equipa-
ments com ara l’Auditori de Barcelona.

2. Mitjançant mesures de coordinació entre el Departament de Cultura i el De-
partament d’Economia, incentivar l’aportació d’empreses privades a les orquestres 
apujant progressivament la desgravació.

3. Mitjançant el Departament de Cultura, destinar més recursos a les orquestres 
de Catalunya als pressupostos 2018.

4. Mitjançant les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, destinar 
més recursos a les orquestres de Catalunya.

5. Mitjançant les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, coordi-
nar-se per tal realitzar una acció conjunta de foment de la música clàssica a tot el 
territori.

Palau del Parlament, 9 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Sonia Sierra Infante, diputada, 

GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 63076 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 20.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63076)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició

3. Mitjançant el Departament de Cultura, i en funció de la disponibilitat pressu-
postària, destinar més recursos a les orquestres de Catalunya als pressupostos 2018.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació

4. Afavorir, intermediar i intentar fer possible, amb els mitjans de què disposa el 
Departament de Cultura, que les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Gi-
rona, destinar més recursos a les orquestres de Catalunya.
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Punt 7 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la creació d’un museu de la Tàrraco 
romana
250-01047/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 60190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Sonia Sierra Infante, diputada, 

Matías Alonso Ruiz, diputat, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, Lore-
na Roldán Suárez, diputada, Carlos Sánchez Martín, diputat del Grup Parlamentari 
de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el Museu de la Tàrraco Ro-
mana, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
Tarragona posseeix un actiu únic i incomparable el pas del temps del qual reva-

lora de manera automàtica: el seu Patrimoni Històric. Tarragona, com a antiga capi-
tal d’Hispània, i fruit de les vicissituds històriques de la nostra ciutat, manté un dels 
exemples arquitectònics de l’Imperi Romà millor conservat i posseeix, fins i tot, el 
circ millor conservat del món.

Ciutadans Tarragona promourà la creació d’un nou Museu de la Tàrraco Roma-
na, modern, interactiu i intuïtiu i que envolti el turista en la Tàrraco Romana per 
viure l’experiència d’una forma propera i càlida, allunyada de la fredor dels actuals 
museus clàssics A la ciutat de Mèrida tenim un viu exemple d’un Museu Romà mo-
dern i interactiu que visiten 200.000 persones cada any. Cal destacar al respecte que 
la nostra ciutat té més patrimoni però, com en moltes altres coses, pitjor explotat.

La inversió en l’esmentat Museu produirà beneficis a relativament curt termini i 
la nova obra del qual, al pur estil arquitectònic romà, seria en si mateixa un reclam 
turístic de primer ordre, que crearia llocs de treball tant directes com indirectes.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Donar major projecció a Tarragona com una destinació turística de primer ni-

vell cultural.
2. Mitjançant el Departament de Cultura, realitzar les inversions necessàries per 

albergar el Museu Nacional Arqueològic de la Tarraco Romana, atès el seu patrimo-
ni i la importància de la ciutat.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Sonia Sierra Infante, Matías 

Alonso Ruiz, Francisco Javier Domínguez Serrano, Lorena Roldán Suárez, Carlos 
Sánchez Martín, diputats, GP Cs
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