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Sessió 13, dimecres 4 de desembre de 2019

Comissió de Cultura

ORDRE DEL D IA

1. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Ateneus de Ca-
talunya davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre l’activitat de suport a la 
tasca de les entitats socioculturals. Tram. 356-00583/12. Francesc Ten i Costa, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Jenn Díaz Ruiz, del Grup Parlamentari Re-
publicà, Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Rafel Bruguera 
Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Concepción Abellán 
Carretero, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Natàlia Sànchez 
Dipp, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Consti-
tuent, Alejandro Fernández Álvarez, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.1

2. Sol·licitud de compareixença de Ramón Mas Espinalt davant la Comissió de Cultura 
perquè informi sobre la situació del sector de les discoteques. Tram. 356-00588/12. 
Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol-
licitud de compareixença.

3. Proposta de resolució sobre la presència efectiva de les dones en la indústria audio-
visual catalana. Tram. 250-00895/12. Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 388, 82; esmenes: 
BOPC 450, 76).

4. Proposta de resolució sobre el compliment de determinats compromisos amb els 
treballadors del Consorci per a la Normalització Lingüística. Tram. 250-00907/12. Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 394, 39; esmenes: BOPC 
450, 77).

5. Proposta de resolució sobre el projecte del Museu del Còmic de Badalona. Tram. 
250-00911/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 
la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 400, 
43; esmenes: BOPC 450, 78).

6. Proposta de resolució sobre el foment i la difusió del ballet. Tram. 250-00936/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 406, 25; esmenes: BOPC 450, 78).

7. Proposta de resolució sobre la inclusió de la sardana a la llista representativa del 
patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Tram. 250-00973/12. Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 428, 41).

1.  Si s’aprova la sol·licitud del punt 1, el president, de conformitat amb l’article 54.4 del RPC, proposarà am-
pliar l’ordre del dia per incloure la substanciació de la compareixença en aquesta mateixa sessió.



CC 13
4 de desembre de 2019

Dossier 2

Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la presència efectiva de les dones en la 
indústria audiovisual catalana
250-00895/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP CATECP

Reg. 42190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019

A la Mesa del Parlament
Rafel Bruguera Batalla, portaveu a la Comissió de Cultura del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, Concepción Abellán Carretero, portaveu a la 
Comissió de Cultura del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Eva 
Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Par-
lament, presenten la Proposta de resolució sobre la presència efectiva de les dones a 
la indústria audiovisual catalana, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Cultura, amb el text següent: 

En el preàmbul de la Llei 17/2015, del 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones 
i homes s’exposa que el dret fonamental de la igualtat de dones i homes constitu-
eix un valor cabdal per a la democràcia i és una necessitat essencial en una societat 
democràtica moderna que vol eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista.

A fi d’assegurar d’una manera efectiva la igualtat de dones i homes la Llei 
17/2015 considera essencial, entre d’altres aspectes: 

– La representació i la participació paritària de dones i homes en tots els àmbits 
de presa de decisions.

– L’eliminació dels estereotips de gènere per a l’aplicació efectiva de la igualtat 
de dones i homes.

– La integració de la dimensió del gènere en totes les activitats i en totes les políti-
ques, en els mètodes i els instruments que afecten la vida quotidiana de la ciutadania.

Malgrat que la Llei 17/2015 en els seus articles 24, 25 i 32 s’ocupa de la presèn-
cia de les dones en l’àmbit cultural, en l’àmbit dels mitjans de comunicació i l’àmbit 
laboral respectivament, la igualtat de dones i homes en aquests terrenys encara no 
és una realitat.

El cas concret del sector audiovisual català segueix estant afectat per una situa-
ció de desigualtat cap a les dones pel que fa a l’accés als càrrecs de responsabilitat, 
actualment només un 16% dels projectes cinematogràfics estan dirigits, escrits o 
produïts per dones, realitat que corrobora l’existència d’un escenari molt desfavo-
rable pel desenvolupament creatiu del talent femení al nostre territori. Pel que fa 
als departaments de producció audiovisual, només un 26% tenen una dona al cap-
davant, en el cas dels càrrecs de difícil accés (fotografia, so, muntatge, composició 
musical i efectes visuals) aquest percentatge és del 9%.

Des de la seva constitució el 2017, l’Associació promotora de dones cineastes i 
de mitjans audiovisuals de Catalunya (Dones Visuals), formada per 239 dones pro-
fessionals, defensa i promou la presència efectiva de les dones a la indústria audio-
visual catalana.

Davant de les xifres exposades, Dones Visuals dissenya un Pla d’acció amb l’ob-
jectiu de revertir aquesta situació de desigualtat històrica, creient fermament que la 
igualtat d’oportunitats només arribarà si actuem de forma decidida i urgent.

Per la implantació del Pla d’acció, Dones Visuals va arribar a un acord amb el 
Govern de la Generalitat de Catalunya el juliol de 2017 amb l’objectiu de dotar dels 
recursos necessaris per dur a terme les activitats proposades durant el període 2017-
2020. Aquest acord no s’ha materialitzat tal com estava previst.
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Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Realitzar un estudi detallat de la situació de les dones professionals de l’audio-

visual català en tots els àmbits el sector: formació, producció i exhibició i un estudi 
detallat dels continguts audiovisuals realitzats amb el suport de fons públics, insti-
tucions i televisions públiques. Aquest estudi continuat ha de permetre fer el segui-
ment de la participació de les dones en el sector, dels continguts i el disseny de les 
mesures d’acció positives per tal de fer complir la Llei 17/2015.

2. Incorporar una persona experta en perspectiva de gènere en la valoració dels 
projectes audiovisuals candidats a tenir suport de fons públics de la Generalitat de 
Catalunya, on s’inclouen també els projectes que es presenten a les comissions de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

3. Complir l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya amb Dones Visuals 
per garantir l’aplicació del Pla d’acció.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2019
Rafel Bruguera Batalla, portaveu a la CC GP PSC-Units; Concepción Abellán 

Carretero, portaveu a la CC GP CatECP; Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-
Units; Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47943 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 23.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47943)

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

Realitzar un estudi detallat Analitzar a través del projecte «Gènere i mitjans de 
comunicació. Eines per visibilitzar les aportacions de les dones», la situació de les do-
nes professionals de l’audiovisual català en tots els àmbits del sector: formació, pro-
ducció i exhibició i un estudi detallat dels continguts audiovisuals realitzats amb el 
suport de fons públics, institucions i televisions públiques. Aquest estudi continuat ha 
de permetre fer el seguiment de la participació de les dones en el sector, dels contin-
guts i el disseny de les mesures d’acció positives per tal de fer complir la Llei 17/2015.

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

Incorporar els mecanismes adients en Perspectiva de Gènere perquè aquesta, es-
tigui present en la valoració dels projectes audiovisuals candidats a tenir suport de 
fons públics de la Generalitat de Catalunya, on s’inclouen també els projectes que es 
presenten a les comissions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Vet-
llar pel compliment del Pla Estratègic d’Igualtat de Gènere 2019-2022, en especial 
de les actuacions 5.1.1.7 i 5.1.18 relatives a augmentar la visibilitat i audibilitat de 
les dones, també en aquestes valoracions.

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

Seguir treballant per millorar la col·laboració entre el Govern de la Generalitat, 
especialment el Departament de Cultura, i Dones Visuals.
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Dossier 4

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

Proposta de resolució sobre el compliment de determinats 
compromisos amb els treballadors del Consorci per a la 
Normalització Lingüística
250-00907/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 43194 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat, Esther Niubó 

Cidoncha, diputada 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 el compliment de determinats compromisos amb els 
treballadors i treballadores del Consorci per a la Normalització Lingüística, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CpNL) no ha restat al marge de 

les retallades pressupostàries dels darrers anys. I els que les han patit més han estat 
els seus treballadors i treballadores en forma de precarietat laboral, pèrdua de llocs 
de treball, increment d’hores lectives del personal docent, congelació de places, etc.

Tanmateix, aquest any s’han aprovat uns nous estatuts del CpNL que represen-
ten una sèrie de compromisos pressupostaris, especialment pel que fa a l’assumpció 
progressiva del capítol I de personal fins a arribar al 100% del mateix l’any 2022. 
A més, la situació de pròrroga pressupostària aixeca dubtes sobre el compliment 
efectiu d’aquests compromisos.

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 a: 
1. Dur a terme les gestions necessàries i prendre els acord que calguin per fer 

efectiu que el Consorci per a la Normalització Lingüística disposi dels recursos 
pressupostaris suficients aquest any 2019 com a primer pas per assumir, l’any 2022, 
la totalitat del capítol I.

2. Garantir que abans de finalitzar l’exercici del 2019, els treballadors i treballa-
dores del Consorci per a la Normalització Lingüística que tenen jornades laborals 
de 20 i 25 hores passin a tenir jornada completa.

3. Crear les places necessàries, entre 2019 i 2020, per a resoldre la situació del 
personal indefinit no fix, un centenar aproximadament.

4. Negociar amb el comitè d’empresa del Consorci per a la Normalització Lin-
güística la reversió esglaonada de l’increment d’hores lectives dels ensenyants que 
va decretar unilateralment el CpNL l’any 2013.

5. Recuperar les places creades en l’organigrama del Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística però que des de fa temps resten congelades; és a dir, no cobertes 
ni pressupostades.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, Esther Niubó Cidoncha, 

diputats, GP PSC-Units
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 47944 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 23.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47944)

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

Dur a terme les gestions necessàries i prendre els acords que calguin per fer efec-
tiu que el Consorci per a la Normalització Lingüística disposi dels recursos pressu-
postaris suficients aquest any 2019 com a primer pas per assumir, l’any 2022, per a 
l’exercici 2020 i posteriors, que en permetin assumir la totalitat del capítol I, d’acord 
amb la previsió dels seus Estatuts.

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

Extendre el procés pel qual els treballadors i treballadores del Consorci per a la 
Normalització Lingüística que tenen jornades laborals de 20 i 25 hores, que així ho 
sol·licitin, puguin passar a tenir durant el 2020 jornada completa sempre que les 
activitats del Consorci ho justifiquin i la disponibilitat pressupostària ho permeti.

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

Impulsar el 2020 la convocatòria dels processos selectius corresponents per co-
brir places ja existents com a mesura per resoldre la situació del personal indefinit 
no fix, un centenar aproximadament d’acord amb les necessitats d’activitat del Con-
sorci per a la Normalització lingüística i la disponibilitat pressupostària.

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

Continuar negociant amb el comitè d’empresa del Consorci per a la Normalit-
zació Língüística la progressiva reversió esglaonada de l’increment d’hores lectives 
establerta l’any 2013, d’acord amb les necessitats d’activitat del mateix Consorci i la 
disponibilitat pressupostària.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació del punt 5

Recuperar en els propers exercicis pressupostaris les places previstes en l’orga-
nigrama del Consorci per a la Normalització Lingüística però que des de fa temps 
resten congelades; és a dir, no cobertes ni pressupostades.
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Dossier 6

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

Proposta de resolució sobre el projecte del Museu del Còmic  
de Badalona
250-00911/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 43523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Concepción Abellán Carretero, diputada, Susanna Segovia Sánchez, portaveu 

del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que establei-
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre el projecte del Museu del Còmic de Badalona, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
Fa 13 anys que està sobre la taula el projecte de Museu del Còmic a Badalona 

a l’antiga fàbrica CACI. El 2006 Ferran Mascarell, llavors conseller de Cultura del 
Govern, va encarregar a Ficomic (Federació d’Institucions Professionals del Cò-
mic) un avantprojecte.

El 2009 la Generalitat tria com a seu del futur museu, entre tres candidatures 
més, l’antiga i emblemàtica fàbrica Companyia Auxiliar del Comerç i la Indústria 
(CACI), de 1899, situada a Badalona davant el mar, de 4.000 metres quadrats útils.

El conseller Joan Manuel Tresserras dóna un gran impuls al projecte al firmar un 
acord amb Badalona i presentar el pla director del que llavors havia de ser el Museu 
del Còmic i la il·lustració de Catalunya (MCIC). El pacte estipula que la Generali-
tat ha de destinar-hi vuit milions d’euros i  l’Ajuntament de Badalona 3,4 milions 
d’euros per rehabilitar l’edifici de la CACI, que ha d’allotjar el centre. El consistori 
va complir la seva part en el projecte participen Ficomic i l’Associació Professional 
d’Il·lustradors de Catalunya (APIC).

Ferran Mascarell, de nou conseller de Cultura, aquesta vegada amb el Govern 
d’Artur Mas, anuncia el 2011 que el museu queda pendent d’estudi. Fa dos anys que 
les obres estan congelades i Ficomic, l’APIC i l’Ajuntament de Badalona promouen 
una reunió amb el Departament de Cultura per desbloquejar la situació. Proposen 
crear una fórmula jurídica per al CACI, que podria ser una fundació.

A l’abril de 2015 el conseller Mascarell admet que no disposen dels 8 milions 
d’euros que la Generalitat s’havia compromès a aportar el 2010. Però puntualitza 
que el projecte segueix en marxa. El museu es diria Centre de les Arts del Còmic i 
la Il·lustració a Badalona (CACI), sigles que coincideixen amb les de l’antiga fàbrica 
de Badalona.

El mes de setembre del 2017, el llavors conseller de Cultura Lluís Puig i Jo-
sep Boya, director general d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, presenten el 
nou pla de museus de la Generalitat fins al 2030. S’hi descarta crear un museu del 
còmic. A falta d’un mes per a les eleccions municipals, el 2019, en l’últim ple de 
l’Ajuntament de Badalona s’aprova una moció per recuperar el projecte del museu 
del còmic a la CACI.

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. Reprendre les converses amb l’Ajuntament de Badalona per a que es concretin 

les mesures que es van acordar mitjançant el conveni signat el 20 de gener de 2010.
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2. Preveure en el nou exercici pressupostari els 8 milions d’euros compromesos 
per conveni, tenint en compte que l’Ajuntament ha complert la part que li correspo-
nia de consolidació de les estructures de l’edifici, adequació de façanes i cobertes 
per valor de 3,4 milions d’euros.

3. Donar trasllat d’aquesta resolució als estaments culturals ciutadans i especial-
ment als sectors més directament implicats com les associacions FICOMIC i APIC.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Concepción Abellán Carretero, diputat  

GP CatECP

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47945 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 23.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47945)

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

Reprendre les converses amb l’Ajuntament de Badalona per a que es concreti, 
dins els objectius específics del Pla de Museus, l’adaptació i adequació a la situació 
actual d’allò previst al conveni signat el 20 de gener de 2010.

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

Continuar la política d’adquisicions dirigida a constituir una base patrimonial 
per al futur Centre de les Arts del Còmic i de la Il·lustració, estudiar la possibilitat 
d’un cofinançament futur amb l’Ajuntament de Badalona i la Diputació de Barcelo-
na i, de manera conjunta, redimensionar la hipòtesi de recursos humans i econòmics 
plantejats en el Pla director del 2010 en funció de la disponibilitat d’aportacions 
anuals de les institucions que finalment romanguin implicades en el projecte.



CC 13
4 de desembre de 2019

Dossier 8

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

Proposta de resolució sobre el foment i la difusió del ballet
250-00936/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 44310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 03.09.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada, Héctor 

Amelló Montiu, diputado, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de 
Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento 
del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para el fomento y la difusión 
del Ballet, para que sea sustanciada ante la Comissió de Cultura, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
La amplia mayoría de ciudadanos atribuyen un alto grado de importancia a la 

cultura; este alto valor no se ve reflejado en las prácticas culturales que realizan. 
La participación cultural se ve condicionada por diversos factores pero tres son de-
terminantes como vertebradores del acceso de la ciudadanía a la cultura: la edad, 
el capital educativo y la clase social. Es necesario que desde las administraciones 
pongamos en marcha políticas para impulsar que los ciudadanos puedan elegir li-
bremente las prácticas culturales y que la influencia de esos factores sea mínima.

La cultura en todas sus vertientes, si lo que queremos es una sociedad igualita-
ria y diversa, debe ser inclusiva, facilitando el acceso a la mayoría de los ciudadanos 
y promocionando todas las manifestaciones culturales incrementando el repertorio 
común.

El Ballet es una disciplina que, como muchas otras, conlleva un esfuerzo econó-
mico y disciplinario muy importante para las familias cuyos hijos deciden estudiar-
lo o dedicarse a él de manera profesional. Las importantes barreras de acceso y de-
sarrollo a esta disciplina, en el sentido amplio de estos términos, limitan su práctica, 
su conocimiento, la formación de talento y futuros bailarines.

Actualmente en Cataluña, hay escuelas de danza dirigidas a la iniciación y for-
mación de los niños. Las enseñanzas profesionales, únicamente se imparten en un 
centro público de la Diputación de Barcelona y dos centros privados en el Maresme 
y Tarragona. Por otra parte, las enseñanzas artísticas superiores de danza, cuyo ob-
jetivo es la formación de profesionales y a todos los efectos, son equivalentes a los 
grados universitarios.

Es imprescindible profundizar en medidas de impulso de la danza que amplíen 
el acceso, la práctica y el conocimiento de esta expresión cultural. Cada vez es más 
habitual poder disfrutar de pequeños espectáculos a pie de calle de diferentes disci-
plinas; el ballet no puede ser ajeno a estos métodos de acceso y difusión tan próxi-
mos a la ciudadanía y que supone ampliar el número de espacios desde donde poder 
mostrar todo el talento que atesoramos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Governs de la Generalitat a: 
1. Impulsar y desarrollar un programa de difusión del Ballet para ser exhibido 

en el espacio público.
2. Habilitar todas las herramientas de colaboración necesaria con las diferentes 

escuelas de danza de Cataluña para diseñar, desarrollar y poner en funcionamiento 
el programa de difusión y fomento del Ballet en el espacio público.
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3. Habililtat los mecanismos colaboración pertinentes, con las diferentes admi-
nistraciones para implementar un programa de difusión y fomento del Ballet en el 
espacio público.

Palacio del Parlamento, 29 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, Héctor Amelló 

Montiu, Sonia Sierra Infante, diputados, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47946 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 23.10.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 47946)

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

Continuar impulsant i desenvolupant un programa de difusió del Ballet per a ser 
exhibit en l’espai públic.

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

Continuar habilitant totes les eines de col·laboració necessàries amb les diferents 
escoles de dansa de Catalunya per dissenyar, desenvolupar i posar en funcionament 
el programa de difusió i foment del Ballet en l’espai públic.

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

Continuar habilitant els mecanismes de col·laboració pertinents, amb les dife-
rents administracions per implementar un programa de difusió i foment del Ballet 
en l’espai públic.
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Punt 7 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la inclusió de la sardana a la llista 
representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat
250-00973/12

PRESENTACIÓ: GP JXCAT, GP ERC

Reg. 46234 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019

A la Mesa del Parlament
Albert Batet i Canadell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la pro-
posta de resolució següent sobre la Sardana, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Cultura.

Exposició de motius
Segons la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, 

s’entén per «patrimoni cultural immaterial» els usos, les representacions, les expres-
sions, els coneixements i les tècniques –juntament amb els instruments, els objec-
tes, els artefactes i els espais culturals que els són inherents– que les comunitats, els 
grups i en alguns casos els individus reconeguin com a part integrant del seu patri-
moni cultural. Aquest patrimoni cultural immaterial, que es transmet d’una genera-
ció a l’altra, és recreat constantment per les comunitats i els grups en funció del seu 
entorn, la seva interacció amb la naturalesa i la seva història, la qual cosa els infon 
un sentiment d’identitat i continuïtat i contribueix, per tant, a promoure el respec-
te de la diversitat cultural i la creativitat humana. Als efectes d’aquesta Convenció, 
només es té en compte el patrimoni cultural immaterial que sigui compatible amb 
els instruments internacionals de drets humans existents i amb els imperatius de 
respecte mutu entre les comunitats, els grups i els individus i de desenvolupament 
sostenible. 

La sardana encaixaria perfectament dins d’aquesta definició i satisfà els diver-
sos aspectes que conté. En primer lloc, la sardana, com a música i dansa que és, es 
pot considerar un ús i una expressió, i al mateix temps és també un coneixement i 
una tècnica, i forma part dels àmbits en què es manifesta en particular el patrimoni 
cultural immaterial d’acord amb la pròpia Convenció, concretament els àmbits de 
les «arts de l’espectacle» i dels «usos socials, rituals i actes festius».

La sardana, que ja forma part del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i 
està declarada element festiu patrimonial d’interès nacional, és reconeguda com a 
part del seu patrimoni cultural per la pròpia comunitat sardanista, que és qui a tra-
vés de la Confederació Sardanista de Catalunya està impulsant incloure la Sardana 
en la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat i tre-
ballant per la protecció, la promoció, la valoració, la transmissió –sobretot a través 
de l’ensenyament oficial i no oficial– i la revitalització del fet sardanístic.

La candidatura en la llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de 
la Humanitat és especialment oportuna perquè s’insereix dins d’un procés de més 
abast, dins d’una dinàmica més àmplia d’evolució del moviment sardanista. Després 
d’aconseguir sobreviure a la repressió franquista sobre la cultura catalana, la sarda-
na es va trobar en un context totalment nou i va haver d’afrontar crítiques per ser 
conservadora o antiga. No sense dificultats va adaptar-se als nous temps i va mante-
nir la seva capacitat simbòlica de la cultura catalana. Tanmateix, el declivi general 
de les manifestacions de la cultura popular i tradicional, molt lligat al fenomen de 
la globalització, la van situar en una dinàmica de relatiu estancament a la qual va 
saber reaccionar adequadament. Així, el 2014 el moviment sardanista, després d’un 
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període de reflexió, es va reorganitzar al voltant de la Confederació Sardanista de 
Catalunya, que des de llavors està duent una tasca de consolidació, dinamització, 
difusió i revitalització. És en aquest context on s’emmarca la iniciativa per aconse-
guir la inscripció a la Llista Representativa, un nou estímul per continuar en aquesta 
línia ascendent.

Des del punt de vista de la cultura catalana, aquesta candidatura també represen-
ta una gran oportunitat. Per una banda la globalització, tan enriquidora en alguns 
aspectes, ens exposa constantment a altres manifestacions culturals que podrien 
minvar el patrimoni cultural immaterial català. La inscripció de la sardana en la 
Llista Representativa, significa un reconeixement internacional de la cultura catala-
na i un reforçament de les garanties per a la seva supervivència. Per altra banda, la 
sardana, com a símbol compartit i com a dansa nacional de Catalunya, té al darrere 
un moviment associatiu extraordinàriament potent.

Des del punt de vista social, la sardana, com a dansa col·lectiva, integradora de 
sexes, edats, orígens culturals, condicions socials, etc., és una gran oportunitat, que 
la candidatura pot contribuir decisivament a fer realitat. Enfront de l’individualisme 
creixent fomentat per una competitivitat omnipresent, la sardana reforça els vincles 
socials i humans, i la candidatura potencia aquest efecte i el deixa sentir ja entre la 
comunitat sardanista. La sardana té una immensa repercussió social, tant pel que fa 
al nombre de persones que la practiquen i d’entitats que la promouen, com pel que 
fa al nombre d’activitats que genera i a la seva presència pública.

Probablement no hi ha cap altra manifestació a Catalunya que tingui un volum 
d’activitat tant gran, tant si ho mirem amb perspectiva històrica com des del present. 
La sardana destaca d’altres músiques, balls i manifestacions festives, sobretot per la 
seva magnitud (més 30.000 sardanes catalogades; coneixem 2.538 compositors de 
sardanes, 747 lletristes, 721 intèrprets i 238 autors de llibres i s’han escrit almenys 
438 llibres relacionats amb la sardana; al llarg de la història hi ha hagut 771 cobles, 
de les quals 123 estan en actiu; cada any s’organitzen més de 3.000 activitats sarda-
nistes en forma de ballades, concursos, aplecs, concerts, etc.; prop de 250.000 per-
sones participen cada any en activitats sardanistes; a Catalunya hi ha més de 300 
entitats sardanistes; a tall d’exemple, el 15 de setembre de 1996, 225.000 persones 
van ballar alhora La Santa Espina a Santa Coloma de Gramenet i el 4 de juliol de 
1998, 14.131 persones es van unir en la sardana més gran que s’ha vist mai, que està 
inscrita en el Llibre Guinness dels Rècords, una sardana va envoltar completament 
l’estany de Banyoles); s’han editat més de 2.500 títols d’enregistraments de sardanes 
i música per a cobla: 600 discos de pedra, 400 discos EP, 600 discos LP, 300 cintes 
de cassette (la majoria són còpies de vinils), 900 discos compactes).

Federico Mayor Zaragoza ja afirmava, quan era director general de la UNES-
CO (entre 1987 i 1999), que «la sardana és una de les manifestacions vives de cultu-
ra popular més notables de l’occident europeu».

La comunitat sardanista és especialment forta i activa a Catalunya i també és 
present, especialment, al Rosselló, on la sardana està documentada igualment des 
de ben antic. També a Andorra hi ha un moviment sardanista, agrupat al voltant de 
dues entitats. Totes aquestes associacions sardanistes es troben dins del paraigües 
de la Confederació Sardanista de Catalunya i per això la voluntat d’aquesta entitat 
és que la inscripció a la Llista Representativa reflecteixi aquesta realitat territorial.

Per a l’Estat espanyol, i així ho va mostrar el suport del Congrés de Diputats, que 
és qui formalment ha de presentar la candidatura és una oportunitat per reconèixer 
la riquesa cultural i musical de l’Estat, per reconèixer la riquesa de la formació de 
cobla, els intèrprets i els seus autors així com la riquesa coreogràfica i de dansa. 
Concretament la moció, que es va aprovar en la Comissió de Cultura, per unanimi-
tat, el 28 d’abril de 2015, diu: 

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, previa aprobación por 
el Consejo de Patrimonio Histórico y su Grupo de Trabajo de Patrimonio Mundial 
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e Inmaterial, apoye y defienda en las instancias internacionales oportunas, la ins-
cripción de la candidatura de la cultura de la sardana en la Lista Representativa del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, sin que implique 
coste adicional alguno presupuestario.»

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Par-
lamentari Republicà presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Insta el Govern de la Generalitat a seguir fent els treballs i els tràmits necessa-

ris davant del Govern de l’Estat per a incloure decididament la Sardana en la llista 
representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

2. Dóna suport a la candidatura de la Sardana a la llista representativa del Patri-
moni Cultural Immaterial de la Humanitat.

Palau del Parlament, 19 de setembre de 2019
Albert Batet i Canadell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus
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