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Sessió 3, dimarts 26 de setembre de 2018

Comissió de Cultura

ORDRE DEL D IA

1. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de 
Cultura sobre el nomenament de Lluís Puig i Gordi com a director del Programa per 
al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional del Departament de 
Cultura. Tram. 354-00013/12 Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

2. Sol·licitud de compareixença de Narcís Garolera, catedràtic de llengua i literatura 
de la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre 
la necessitat de recuperar el nom tradicional i documentat del cenobi de Sant Pere 
de Roda. Tram. 356-00056/12 Magda Casamitjana i Aguilà, del Grup Parlamentari 
Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença de Lluís Puig i Gordi, director del Programa per al 
desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional, davant la Comissió de 
Cultura perquè informi sobre les funcions del seu càrrec. Tram. 356-00193/12 Sub-
grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

4. Proposta de resolució de suport a la candidatura de la Vall d’Aran a patrimoni de 
la humanitat natural i cultural. Tram. 250-00019/12 Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 23, 23; esmenes: BOPC 125, 7).

5. Proposta de resolució sobre el Museu de la Tàrraco Romana. Tram. 250-00020/12 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 23, 23; esmenes: BOPC 125, 7).

6. Proposta de resolució sobre la protecció i el foment de l’aranès. Tram. 250-00145/12 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 63, 13; esmenes: BOPC 
125, 8).
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Dossier 2

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

Proposta de resolució de suport a la candidatura de la Vall d’Aran a 
patrimoni de la humanitat natural i cultural
250-00019/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 889 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Héctor Amelló Montiu, diputat, Javier Rivas 

Escamilla, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució de suport a la candidatura de la Vall d’Aran a Patrimoni de la Humanitat 
natural i cultural, per tal que sigui substanciada davant la comissió que correspon
gui, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Conselh Generau d’Aran està treballant en el desenvolupament i preparació de 

l’expedient de la candidatura de Patrimoni Natural i Cultural com a Patrimoni de la 
Humanitat per part de la UNESCO. Aquesta candidatura té com a eixos centrals les 
seves infraestructures esportives, lúdiques i hoteleres i la seva restauració i gastro
nomia tradicional. També serà clau per a la candidatura la declaració de Patrimoni 
de la Humanitat, de la que formarà part el conjunt d’esglésies araneses. Amb aques
ta candidatura també es vol potenciar la festa dels Barbacans al carnestoltes, que és 
l’escenificació de l’anomenat «Bal der Os».

La Vall d’Aran té una espectacular barreja de patrimoni natural i cultural amb 
els seus pobles, les seves esglésies, la seva història i la seva cultura, envoltats de pai
satges de gran bellesa paisatgística i riquesa mediambiental.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a donar suport a la 

candidatura de declaració de la Vall d’Aran com a Patrimoni natural i cultural per 
part de la UNESCO.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Héctor Amelló Montiu, Javier Rivas Esca

milla, diputats, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8299 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 06.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8299)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a donar suport a la 
iniciativa del Conselh Generau dera Val d’Aran d’impulsar la candidatura de de-
claració de la Val d’Aran per a la seva inscripció a la Llista del Patrimoni Mundial, 
cultural i natural, per part de la UNESCO.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el Museu de la Tàrraco Romana
250-00020/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 890 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.02.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Héctor Amelló Montiu, diputat, Matías Alon

so Ruiz, diputat, Lorena Roldán Suárez, diputada, Carlos Sánchez Martín, diputat, 
Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, Maialen Fernández Cabezas, diputa
da 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 Romana, per tal que sigui substanciada davant la comissió que 
correspongui, amb el text següent: 

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 al 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 

tal de construir a Tarragona un nou Museu Nacional Arqueològic de la Tàrraco Ro
mana, atès el seu patrimoni i la importància de la ciutat.

Palau del Parlament, 14 de febrer de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Héctor Amelló Montiu, Matías Alonso Ruiz, 

Lorena Roldán Suárez, Carlos Sánchez Martín, Francisco Javier Domínguez Serra
no, Maialen Fernández Cabezas, diputats, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 8300 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 06.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8300)

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

1. Seguir treballant des de la Generalitat de Catalunya conjuntament amb els 
ajuntaments implicats situats a l’àrea de Tarragona per tal de donar la major pro-
jecció a l’àrea a com a destinació turística cultural de primer nivell.

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

2. Exigir al Govern de l’Estat, que com a titular del futur nou Museu Romà de 
Tarragona, faci efectives les inversions necessàries per a la seva construcció.
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5 Dossier

Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la protecció i el foment de l’aranès
250-00145/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 2906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.04.2018

A la Mesa del Parlament
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució per protegir i fomentar l’Aranès, 
per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
La llengua occitana o aranesa, és un element fonamental de la identitat pròpia 

de la Val d’Aran. Les institucions de Catalunya han volgut reforçar aquest element 
principal de la identitat aranesa, per això l’Estatut d’Autonomia reconeix l’oficiali
tat de l’occità i es va aprovar la Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a 
l’Aran que busca reconèixer, protegir i promoure l’occità d’acord amb la seva varie
tat aranesa en tots els àmbits i sectors. Aquesta llei regula l’ús oficial de la llengua 
pròpia de l’Aran, i estableix mesures d’empara i promoció del seu ús per aconseguir 
la normalització, i mesures de foment per garantir la seva presència en tots els seus 
àmbits.

En l’àmbit institucional, aquesta llei estableix que les administracions i les ins
titucions araneses han d’usar normalment l’aranès i que els serveis i els organismes 
de la Generalitat a l’Aran també han d’utilitzar aquesta llengua en les seves relacions 
administratives i en la difusió d’informació a la ciutadania, sense perjudici del dret 
dels ciutadans a escollir una altra llengua oficial.

Però, malgrat els esforços realitzats durant els darrers anys, l’occità continua sent 
una llengua molt minoritària.

Aquesta llei va ser recorreguda l’any 2011 per part del govern de l’Estat espanyol 
davant el Tribunal Constitucional. El ple d’aquest Tribunal ha declarat, recentment, 
inconstitucionals i, per tant, nul·les les expressions «preferent» i «ha d’atorgar-li po-
sició preferent» referent a l’ús de l’aranès.

Aquesta resolució del Tribunal Constitucional és una mostra més del tarannà 
d’aquest i suposa una vulneració de l’article 22 de la Carta de Drets Fonamentals 
de la UE on es fixa l’obligació de respectar la diversitat lingüística, i de l’article 3 
del Tractat de Lisboa on es dictamina que la «Unió respectarà la riquesa de la seva 
diversitat cultural i lingüística i vetllarà per la conservació i desenvolupament del 
patrimoni cultural europeu».

Així mateix la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, confir
mada per l’Estat espanyol, alerta de la situació de vulnerabilitat de l’occità, aranès 
en Aran, respecte a les altres llengües i promou la necessitat d’assegurar la seva pro
moció i ús per preservar la diversitat lingüística en la UE.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig als constants recursos pre

sentats pel govern de Mariano Rajoy contra lleis que emanen d’aquesta cambra.
2. El Parlament de Catalunya ratifica que seguirà treballant, utilitzant totes les 

eines al seu abast, per assegurar la protecció i el foment de l’aranès com a llengua 
oficial de l’Aran.
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3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al go
vern de l’Estat que respecti la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea en el 
seu article 22, el Tractat de Lisboa en el seu article 3 sobre la necessitat de respectar 
la riquesa lingüística, i la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, 
i a promoure les mesures necessàries perquè la llengua occitana, aranesa a la Val 
d’Aran, sigui reconeguda amb la mateixa categoria que les altres llengües oficials, i 
utilitzada de forma preferent, per part de l’Administració de l’Estat a la Val d’Aran.

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2018
Elisenda Alamany Gutiérrez, portaveu GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8311 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 06.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8311)

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

1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig als constants recursos pre
sentats pel govern de l’Estat contra lleis, resolucions i mocions que emanen d’aques-
ta cambra, i especialment aquelles que tenen a veure amb el reconeixement, respecte 
i protecció de les llengües pròpies de Catalunya, per les quals també l’Estat ha de 
vetllar d’acord amb la Constitució vigent (art. 3.3).

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

2. El Parlament de Catalunya ratifica que seguirà treballant, utilitzant totes les 
eines al seu abast, per assegurar la protecció i el foment de la llengua pròpia de 
l’Aran.

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

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reclamar al go
vern de l’Estat que respecti la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea en el 
seu article 22, el Tractat de Lisboa en el seu article 3 sobre la necessitat de respectar 
la riquesa lingüística, i la Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries, 
i a promoure les mesures necessàries perquè la llengua occitana, aranès a l’Aran, 
sigui utilitzada com a llengua d’ús normal, per part de l’Administració de l’Estat a 
la Val d’Aran.
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