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Comissió de Cultura

ORDRE DEL D IA

1. Elecció de la vicepresidenta. Tram. 410-00010/12. 

2. Proposta de resolució sobre el garantiment de l’harmonia del conjunt històric del 
pont de Besalú. Tram. 250-00458/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat i votació (text presentat: BOPC 200, 74).

3. Proposta de resolució sobre l’impuls del centre Arts Santa Mònica com a centre 
pluridisciplinari de creació contemporània. Tram. 250-00591/12. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 238, 70; esmenes presentades: BOPC 293).

4. Proposta de resolució sobre la potenciació i l’ampliació del projecte «Cases de la 
música» a tot Catalunya. Tram. 250-00603/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 244, 64; esmenes presentades: BOPC 293).

5. Proposta de resolució sobre la figura dels passadors del riu Besòs. Tram. 250-
00613/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 244, 77; 
esmenes presentades: BOPC 293).

6. Proposta de resolució sobre la defensa, el reconeixement, l’estudi, la preservació 
i la difusió de l’arquitectura popular de pedra seca. Tram. 250-00615/12. Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució 
i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 244, 79; esmenes presentades: 
BOPC 293).

7. Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística. Tram. 250-00616/12. Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 244, 81; esmenes presen-
tades: BOPC 293).

8. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Acadèmia Catalana de la 
Música davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre diversos aspectes dels 
programes musicals de matinada de Televisió de Catalunya. Tram. 356-00315/12. Eli-
senda Alamany Gutiérrez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença de representants del festival Primavera Sound davant 
la Comissió de Cultura perquè expliquin l’experiència de feminitzar el cartell d’artistes 
i l’adhesió a la campanya «No callarem». Tram. 356-00367/12. Ruben Wagensberg Ra-
mon, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença.
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Punt 2 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el garantiment de l’harmonia del conjunt 
històric del pont de Besalú
250-00458/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 21048 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 13.11.2018

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, representant, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re
solució per garantir l’harmonia del conjunt històric del Pont de Besalú, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Pont de Besalú es un monument protegit declarat Bé Cultural d’Interès Nacio

nal per part de la Generalitat. També va ser declarat Bé d’Interès Cultural el 1954 
quan va ser reconstruït després que durant la Guerra Civil l’exèrcit republicà dina
mités dos ulls del pont en la seva retirada.

Aquest règim de protecció limita les actuacions que es poden dur a terme en el 
conjunt monumental del Pont de Besalú. Malauradament,, les diferents administra
cions públiques responsables estan sent negligents en la conservació i protecció del 
pont.

Des de fa un temps, s’han instal·lat pancartes de caràcter polític a la torre del 
pont. Aquesta intervenció vulnera clarament la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
Patrimoni Cultural Català que en el seu article 35.1.f) estableix que és prohibit de 
col·locar publicitat, cables, antenes i conduccions aparents en les façanes i cobertes 
del bé i de bastir instal·lacions de serveis públics o privats que n’alterin greument la 
contemplació. I a continuació en el apartat 2.c) del mateix article 35 estableix que és 
prohibit de col·locarhi anuncis i rètols publicitaris. Els rètols que anuncien serveis 
públics, els de senyalització i els comercials han d’ésser harmònics amb el conjunt.

És evident que les pancartes que pengen del pont de Besalú tenen un caràcter 
publicitari partidista i no compleixen cap finalitat de servei públic i molt menys, no 
són harmòniques amb el conjunt, resultant lletges ofensives a la contemplació del 
conjunt monumental i a la intel·ligència dels visitants.

La Generalitat ha de garantir la conservació del Patrimoni Cultural Català, fins 
i tot en el cas que altre administració desisteixi de complir les seves obligacions. La 
normativa de protecció del patrimoni preveu un règim sancionador per aquells que 
realitzin actuacions sobre el patrimoni en contra de les previsions de la llei. I tam
bé la possibilitat de que la Generalitat incoï l’expedient en cas d’inacció per part de 
l’administració local.

Finalment, l’article 77 faculta a la Generalitat a adoptar mesures cautelars per 
suspendre qualsevol actuació contraria a la llei de patrimoni i al comís dels mate
rials utilitzats en l’activitat il·lícita.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Fer complir el règim de protecció del patrimoni cultural català i dels seus mo

numents i fer retirar les pancartes publicitàries de signe partidista que pengen del Bé 
Cultural d’Interès Nacional del Pont de Besalú (Garrotxa) que desmereixen l’entorn 
i l’harmonia del conjunt històric.
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2. Instar a l’Ajuntament de Besalú (Garrotxa) a incoar el corresponent expedient 
per actuacions contraries al patrimoni cultural català en el conjunt monumental del 
Pont de Besalú (Garrotxa) per a determinar les responsabilitats de la infracció i les 
sancions corresponents.

3. Adoptar les mesures cautelars immediates per tal de restaurar la legalitat en el 
Bé Cultural d’Interès Nacional del Pont de Besalú (Garrotxa).

4. Vetllar per que actuacions similars no es produeixin en altres béns del patri
moni cultural català.

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2018
Xavier García Albiol, representant; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, SP PPC
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre l’impuls del centre Arts Santa Mònica 
com a centre pluridisciplinari de creació contemporània
250-00591/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 25540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, 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 mantener 
e impulsar el Arts Santa Mónica como un centro pluridisciplinar de creación con
temporánea, para que sea sustanciada ante la Comissió de Cultura, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
El Arts Santa Mónica es un centro de arte de Barcelona que desde su inaugura

ción ha sufrido constantes cambios de denominación fruto de las erráticas y arbitra
rias políticas culturales para fijar un proyecto a largo plazo.

Muestra de esta falta de continuidad en 2017, el exconseller Lluis Puig anunció 
el cierre temporal de sus puertas para convertir el Arts Santa Mònica en un centro 
de arquitectura provocando una intensa campaña de movilización a favor de la con
tinuidad del espacio como centro de arte pluridisciplinar donde dar cabida a pro
puestas experimentales y alternativas especialmente vinculadas al arte emergente y 
las nuevas tecnologías.

Por otra parte, en septiembre de 2017 fue cesado el director del Arts Santa Mò
nica, sin que en la actualidad se haya vuelto a convocar un concurso público para 
dotar al centro de una nueva dirección.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Mantener e impulsar el Arts Santa Mònica como centro de arte pluridiscipli

nar dedicado a impulsar la creación contemporánea de calidad, principalmente de 
artistas emergentes en Cataluña y con especial atención a la cultura digital.

2. Descartar definitivamente la transformación del Arts Santa Mònica en un 
centro de arquitectura, comprometiéndose a la búsqueda de un equipamiento alter
nativo más adecuado a los requerimientos técnicos que un centro de arquitectura 
precisa.

3. Redactar las bases de un concurso público para proveer la plaza de dirección 
del Proyecto Arts Santa Mònica, Centre de Creativitat de Barcelona y convocar la 
plaza de director durante el año 2019.

4. Solicitar al CoNCA la realización de una evaluación estratégica del Arts San
ta Mònica para señalar las posibilidades de mejora de este equipamiento cultural.

Palacio del Parlamento, 11 de diciembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 30536 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 21.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30536)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 2

2. Descartar definitivament la transformació de l’Arts Santa Mónica en un centre 
d’arquitectura, i treballar per convertir-lo en un equipament cultural transdiscipli-
nar que assumeixi les funcions de plataforma de projecció de la creativitat d’excel-
lència a Catalunya.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 3

3. Treballar en la definició del model de l’Arts Santa Mònica com a servei públic 
i aquesta premissa ha de marcar el model de direcció i de programació d’un equipa-
ment cultural transdisciplinar que assumeixi les funcions de plataforma de projecció 
de la creativitat d’excel·lència a Catalunya.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 4

4. Treballar amb els sectors creatius implicats per connectar actors i recursos 
dels àmbits artístic, tècnic, científic, educatiu i econòmic amb esdeveniments i expo-
sicions que consolidin els lligams d’una xarxa creativa.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la potenciació i l’ampliació del projecte 
«Cases de la música» a tot Catalunya
250-00603/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 25980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, 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 sobre la poten
ciación y ampliación del proyecto «Cases de la Música» en toda Cataluña, para que 
sea sustanciada ante la Comissió de Cultura, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El proyecto «Cases de la Música» nace en el año 2005 con el objetivo de impul

sar mediante la colaboración públicoprivada la música en vivo. Actualmente la red 
de «Cases de la Música» cuenta con 5 sedes en L’Hospitalet de Llobregat, Manresa, 
Mataró, Salt y Terrassa, y para su estabilidad se han establecido convenios trienales 
con una dotación de 250.000 euros para el año 2016.

Esta iniciativa implica a empresas gestoras de los equipamientos, a los ayuntami
entos y al Departament de Cultura de la Generalitat en la búsqueda por hacer crecer 
la escena musical en Cataluña desde el punto de vista de la formación, la creación, 
la exhibición, la participación ciudadana y dinamización.

El proyecto «Cases de la Música» busca dar apoyo a la práctica musical amateur 
o profesionalizadora, así como realizar una formación integral complementaria de 
técnicos y músicos (no reglada), ofertar becas para impulsar la creación y talentos 
emergentes, generar públicos mediante la creación de circuitos y actuar como com
plemento a las infraestructuras culturales municipales donde la música es la colum
na vertebral del proyecto.

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. Ampliar la red de «Cases de la Música» mediante nuevas sedes o sedes satéli

te intensificando los contactos con aquellas ciudades o agentes privados que se han 
mostrado interesados en incorporarse a la red.

2. Dar a conocer mediante una campaña informativa el proyecto «Cases de la 
Música» en todas las ciudades de Cataluña con más de 10.000 habitantes y de la 
misma forma hacerlo con todos los Consells Comarcals para que sean estos los que 
informen al resto de municipios.

3. Diseñar un mapa estratégico de nuevas sedes y sedes satélite que equilibre la 
desproporción actual territorio/capital, entre la provincia de Barcelona y resto de 
Cataluña, con criterios de valoración positiva en términos de territorio y descentra
lización de actividades.

4. Cumplir con la previsión presupuestaria para las «Cases de la Música» en 
2019 estimada en 400.000 euros y a aumentar esta partida presupuestaria proporci
onalmente en años posteriores a medida que se amplíe el número de sedes o sedes 
satélite.

Palacio del Parlamento, 9 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 30537 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 21.03.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 30537)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició al punt 1

1. Ampliar la xarxa «Cases de la Música» mitjançant noves seus o seus satèl·lit 
intensificant els contactes amb aquelles ciutats o agents privats que s’han mostrat 
interessats a incorporarse a la xarxa, sempre que l’entitat municipal i l’agent privat 
hi estiguin implicats econòmicament i es compti amb l’acord de la Xarxa Cases de 
la Música.

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

2. Donar a conèixer mitjançant una campanya informativa el projecte «Cases 
de la Música» a les àrees d’influència de cadascuna de les Cases, dins el marc del 
conveni signat l’abril de 2018 entre l’Institut Català de les Empreses Culturals, la 
Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona, els Ajuntaments de Mataró, L’Hos-
pitalet de Llobregat, Manresa i Terrassa i l’Associació Xarxa Cases de la Música, 
per al projecte Cases de la Música.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició al punt 3

3. Proposar el disseny, dins conveni marc establert i d’acord amb l’Associació 
Xarxa Cases de la Música, d’un mapa estratègic de noves seus i seus satèl·lit que 
equilibri la desproporció actual territori/capital, entre la província de Barcelona i la 
resta de Catalunya, amb criteris de valoració positiva en termes de territori i des
centralització d’activitats.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició del punt 4

4. L’ICEC farà efectiva l’aportació pressupostària per a les «Cases de la Música» 
el 2019 per un import de 400.000 euros i augmentarà aquesta partida pressupostària 
proporcionalment en anys posteriors en el cas que s’ampliï el nombre de seus o seus 
satèl·lit i d’acord amb la seva disponibilitat pressupostària.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la figura dels passadors del riu Besòs
250-00613/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 26474 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat, Raúl More

no Montaña, diputat del Grup Parlamentari 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 figura dels passadors del riu Besós, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
La figura dels passadors del riu Besós és una de les singularitats històriques de ca

ràcter tradicional de Sant Adrià de Besós i de la petita vila nascuda al costat del riu al 
voltant de l’antic camí ral. Aquesta figura fou una professió que durant molts segles, 
des de l’edat mitjana, ha vingut vinculada al que fou la vila originària de Sant Adrià 
i el riu Besós i a les seves periòdiques besossades, les ocasionals avingudes d’aigua 
pròpies del riu. De la figura dels passadors hi ha referències escrites des del segle xvii.

La ciutat de Sant Adrià ha demostrat en els darrers anys el reconeixement a la 
figura dels passadors, com el fet de donar el nom del Pont dels passadors a l’actual 
pont de la carretera NII, o que els gegants de la ciutat portin el seu nom.

El 25 de juny de 2018, el ple de l’Ajuntament de Sant Adià de Besós va acordar 
la declaració de la figura dels passadors com a bé d’interès etnològic d’àmbit local.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 

oportunes per tal que la figura dels passadors, reconeguda com a bé d’interès etno
lògic local, pugui incloure’s en l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, en 
el qual s’han de recollir tots els béns integrants d’aquest patrimoni.

Palau del Parlament, 10 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, Raúl Moreno Mon

taña, diputats, GP PSCUnits

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30538 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 21.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30538)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer les gestions 
oportunes per tal que la figura dels passadors, reconeguda com a bé d’interès etno-
lògic local, sigui objecte d’un especial reconeixement encaminat a posar en valor 
l’ofici i tots aquells que van desenvolupar-lo.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la defensa, el reconeixement, l’estudi, la 
preservació i la difusió de l’arquitectura popular de pedra seca
250-00615/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 26529 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada 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 resolu
ció en defensa del reconeixement, l’estudi, la preservació i la difusió de l’Arquitecta 
Popular de Pedra Seca a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comis
sió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
Bona part del paisatge de Catalunya, com el de tantes altres contrades de la con

ca mediterrània, està solcat per construccions de pedra seca. Se’n calculen, reparti
des arreu del territori català, prop de 19.000.

Des de fa més de vintisis segles, els homes i les dones del camp, en la lluita per 
adaptarse al difícil entorn pedregós, han transformat el medi a partir de les matè
ries primeres que trobava al seu voltant: la pedra, la terra i la fusta. Així, cercant 
el màxim aprofitament per a l’explotació agrícola i ramadera, partint d’uns mitjans 
naturals aparentment escassos i hostils, dones i homes de pagès han esdevingut au
tèntics arquitectes i enginyers.

La pedra, ordenada per una hàbil mà, encaixada sense argamassa i estintolada 
una amb l’altra gràcies al seu propi pes, és la protagonista de l’esforç d’adaptació de 
les persones a la terra que les acull. Els antics turons, boscos i erms es transformen 
amb la proliferació de murs, bancals, escales i altres obres pètries que guanyen ter
reny a pastures i camps, frenen l’erosió i retenen la humitat al sòl. Cabanes, pletes, 
corrals i tot tipus de coberts són aixopluc d’homes, dones i bestiar, elements auxili
ars imprescindibles en les feines rurals, en pasturatges i transhumàncies. Ginebre
res, arneres, carboneres, forns, molins i altres construccions son construïdes pedra 
a pedra per transformar els recursos naturals en matèries cobejables, constructives 
o alimentàries. Les basses, ponts, aljubs, peixeres, pous, canals i altres enginyeries 
pètries s’alcen per aprofitar el preuadíssim recurs hídric, imprescindible per la vida 
quotidiana, pels regs i pel bestiar, seguint una lògica ancestral, que avui en diem 
«sostenible».

Tota aquesta feina silenciosa feta per mans anònimes ha definit bon part del pai
satge rural que ha arribat als nostres dies. No obstant això, tot aquest llegat a dia 
d’avui està en perill. La pràctica omnipresència d’aquest patrimoni és, per si matei
xa, una de les principals dificultats per a conservarlo. L’oblit de les antigues tècni
ques constructives, la mecanització dels treballs del camp, la transformació latifun
dista dels conreus i les concentracions parcel·làries, l’abandonament de les petites 
explotacions i la falta de comprensió d’aquells qui ho han integrat en la seva realitat 
quotidiana són altres factors que provoquen la lenta decadència de tots aquests ele
ments.

A tot plegat s’hi suma una més que injusta i desencertada reforma de la reforma 
de l’Impost Sobre Béns Immobles, coneguda popularment com a «catastrazo» que 
ha vingut a penalitzar la supervivència de moltes d’aquestes estructures, sobrevalo
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rades a efectes tributaris, cosa que motiva en alguns casos que, afegit a la seva man
ca d’ús, siguin destruïdes.

No obstant això, des de fa gairebé dues dècades, l’interès per aquest patrimoni 
és cada cop més vigorós al nostre país. Tasques d’estudi, divulgació, inventari, man
teniment i restauració estan rebent cada cop més interès i compromís des d’entitats 
i administracions locals: els Amics de l’Arquitectura Popular (a la Segarra, l’Urgell 
i les Garrigues), la Coordinadora d’Entitats de la Pedra Seca o la Fundació El Solà 
(a la Fatarella, Terra Alta), el Grup de Pedra Seca del Centre Excursionista de Cas
tellar del Vallès, treballen activament en la reivindicació de l’arquitectura de pedra 
seca. Publicacions com els inventaris de patrimoni de la Fundació Jordi Cases i Lle
bot (a la Segarra) o la Wikipedra, catàleg interactiu de l’Observatori de Paisatge de 
Catalunya, rutes turístiques com la dels Amics de la pedra seca de Torrebesses (al 
Segrià) o dels Amics de Sant Martí de Tous (a l’Anoia), cursos i mostres de cons
trucció i restauració com els de l’Associació Pedra Tosca (a la Garrotxa) o del celler 
Albet i Noya (a l’Alt Penedès), són només algunes de les moltes manifestacions de 
l’interès creixent per aquest patrimoni.

Motius com la preservació de la identitat, rural i de secà, i la memòria històrica, 
se sumen a les oportunitats de desenvolupament econòmic que brinda l’arquitectu
ra popular. La seva condició d’element sostenible i essencialment rural són un im
millorable recurs de base per definir senders i parcs, pol d’atracció de senderistes 
i ciclistes i element clau per a l’educació mediambiental de les noves generacions. 
També, recuperant la seva essència, són un element que frena l’erosió del terreny, 
ajuda a la regulació hídrica i és d’allò més adient per a polítiques de reforestació o 
d’arrelament d’agricultures ecològiques, aromàtiques o medicinals.

Un gran pas endavant pel reconeixement de l’arquitectura de la pedra seca ha 
estat la seva recent inclusió dins la llista de Patrimoni Cultural Immaterial de la 
Humanitat de la Unesco on s’afirma que «els murs de pedra seca desenvolupen un 
paper essencial en la prevenció de corriments de terres, inundacions i allaus». Amb 
aquesta resolució, que aprova una candidatura transnacional presentada per vuit 
països, inclòs l’Estat espanyol (el quart més ric del món en quantitat d’aquests ele
ments), reben el major reconeixement els paisatges de la pedra seca en conjunt i la 
tècnica de l’arquitectura de la pedra seca en particular, als quals se’ls atribueixen 
valors estètics, històrics, simbòlics i ecològics que van més enllà de la seva funció 
pràctica original.

És en motiu de posar en valor aquesta declaració i de donar suport a totes les 
iniciatives que treballen per salvaguardar aquest patrimoni que el grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Emetre una declaració institucional on reconegui la rellevància de l’arquitectu

ra i el patrimoni de la pedra seca a Catalunya, així com el seu valor històric, artístic, 
tipològic, estètic, paisatgístic i identitari, i afirmi la conveniència de posarla en va
lor i comprometre’s amb la seva preservació, estudi, catalogació i difusió.

2. Fomentar i doni suport als municipis i consells comarcals que tinguin aquest 
patrimoni dins del seu territori perquè n’endeguin treballs d’inventari i catalogació, 
i faciliti la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) les seves manifesta
cions més notables.

3. Dissenyar i publiqui un pla d’ajudes a les entitats sense ànim de lucre que de
senvolupin tasques centrades en la preservació, conservació, restauració i difusió del 
patrimoni arquitectònic de la pedra seca, tals com iniciatives de restauració, cursos 
de construcció, traçat de rutes, inventaris i estudis i altres.

4. Fer les gestions oportunes davant del Govern de l’Estat perquè revisi la re
gulació dels valors cadastrals de les construccions rústiques establint l’exempció a 
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l’IBI de construccions auxiliars, no residencials, de les explotacions agràries i rama
deres que acreditin més de cent anys d’antiguitat i/o que estiguin construïdes amb 
la tècnica de la pedra seca.

Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada,  

GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30539 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 21.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30539)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 2

2. Continuar fomentant i donant suport als municipis i consells comarcals que 
tinguin aquest patrimoni dins del seu territori perquè n’endeguin treballs d’inventari 
i catalogació, i faciliti la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) les seves 
manifestacions més notables.
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la discriminació lingüística
250-00616/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 26530 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.01.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Elisenda Alamany Gutiérrez, diputada, 

Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po
dem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parla
ment, presenten la Proposta de resolució sobre discriminació lingüística, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la ciutadania que té el dret de parlar i ser atesa en català i que no pot ser discrimi
nada per raó de llengua.

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

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

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

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

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

Palau del Parlament, 17 de gener de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Elisenda Alamany Gutiérrez, Joan Josep 

Nuet i Pujals, diputats, GP CatECP
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 30540; 30627 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 21.03.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30540)

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

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

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

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

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
D’addició al punt 5

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

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

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

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 30627)

Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
De modificació i addició del punt 1

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

Esmena 2
GP de Ciutadans (2)
De modificació i addició del punt 2

2. Oferir assistència gratuïta i completa a aquelles persones que hagin estat víc
times de discriminació lingüística en català, castellà o aranès.
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Esmena 3
GP de Ciutadans (3)
De modificació i addició del punt 3

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

Esmena 4
GP de Ciutadans (4)
De supressió i addició del punt 6

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