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Sessió 9 de la CC

La sessió de la Comissió de Cultura (CC) s’obre a les tres de la tarda i quatre minuts. 

Presideix Lluís Font i Espinós, acompanyat de la vicepresidenta, Concepción Abellán Car-

retero, i de la secretària, Blanca Victoria Navarro Pacheco. Assisteix la Mesa la lletrada Es-

ther Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Héctor Amelló Montiu, Martín Eusebio Barra López, Susana 

Beltrán García, Jorge Feijóo Suñol i Maialen Fernández Cabezas, pel G. P. de Ciutadans; 

Xavier Quinquillà Durich, Mònica Sales de la Cruz i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de Junts 

per Catalunya; Jenn Díaz Ruiz, Josep M. Jové i Lladó, José Rodríguez Fernández, Marta 

Vilalta i Torres, Ruben Wagensberg Ramon, pel G. P. Republicà, i Rafel Bruguera Batalla i 

Esther Niubó Cidoncha, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar.

Assisteix a aquesta sessió la consellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga Vives, 

acompanyada del secretari general, Francesc Vilaró i Casalinas.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Elecció de la vicepresidenta de la comissió (tram. 410-00010/12). Elecció.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cul-

tura sobre els objectius i les actuacions del seu departament (tram. 354-00126/12). Rafel 

Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 

la sol·licitud de sessió informativa.

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cul-

tura sobre les iniciatives polítiques previstes perquè Catalunya torni a liderar la producció 

editorial a l’Estat espanyol (tram. 354-00110/12). Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cul-

tura sobre la creació i els objectius de la Mancomunitat Cultural (tram. 354-00111/12). Rafel 

Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 

la sol·licitud de sessió informativa.

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cul-

tura sobre els criteris per a atorgar subvencions a les universitats estrangeres (tram. 354-

00116/12). Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 

sol·licitud de sessió informativa.

6. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Xarxa de Cases de 

la Música davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre aquest projecte (tram. 356-

00383/12). Francesc Ten i Costa, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Jenn Díaz 

Ruiz, del Grup Parlamentari Republicà; Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans; Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i 

Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i 

votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió: 

7.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la situació de la llei del 

patrimoni immaterial català i de l’associacionisme cultural (tram. 311-00751/12). Elisenda 

Alamany Gutiérrez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació 

(text presentat: BOPC 213, 96).

7.2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els programes i pro-

jectes del pressupost del Departament de Cultura afectats per l’ordre de 5 d’octubre de 

2018 de suspensió de les despeses previstes no contractades amb anterioritat (tram. 311-

00778/12). Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Substanciació (text presentat: BOPC 219, 68).

7.3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures i el ca-

lendari previstos per a donar suport a l’estudi i la restauració del conjunt dels menhirs di-

positats al santuari del Miracle, de Riner (Solsonès) (tram. 311-00785/12). Elisenda Alamany 

Gutiérrez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació (text pre-

sentat: BOPC 219, 68).
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7.4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el diàleg previst amb 

els ens vinculats al projecte d’emplaçament definitiu dels menhirs dipositats al santuari del 

Miracle, de Riner (Solsonès) (tram. 311-00786/12). Elisenda Alamany Gutiérrez, del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substanciació (text presentat: BOPC 219, 69).

7.5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de con-

servació adoptades del 2010 ençà per als monuments de Tarragona amenaçats per l’erosió 

de la costa (tram. 311-00800/12). Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 232, 60).

7.6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de con-

servació previstes per als monuments de Tarragona amenaçats per l’erosió de la costa 

(tram. 311-00801/12). Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Substanciació (text presentat: BOPC 232, 60).

7.7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la inversió feta del 

2010 ençà per a conservar els monuments de Tarragona amenaçats per l’erosió de la cos-

ta (tram. 311-00802/12). Maialen Fernández Cabezas, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Substanciació (text presentat: BOPC 232, 61).

7.8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de fer un 

estudi geològic i patrimonial per a avaluar l’estat de conservació del conjunt arqueològic i 

monumental de la ciutat de Tarragona (tram. 311-00803/12). Maialen Fernández Cabezas, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 232, 62).

7.9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les iniciatives per a as-

solir que la diada de Sant Jordi sigui declarada patrimoni cultural immaterial de la humanitat 

(tram. 311-00927/12). Susana Beltrán García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Subs-

tanciació (text presentat: BOPC 268, 57).

El president

Bona tarda, benvinguts de nou a la Comissió de Cultura. Ja us trobava a faltar, 
perquè feia mesos que no havíem tingut ocasió de reunir-nos en el ple de la comis-
sió, malgrat que amb els portaveus i la Mesa sí que vam fer una reunió per organit-
zar aquestes dues sessions que teníem.

Elecció de la vicepresidenta de la comissió

Si us sembla, comencem amb el primer punt de l’ordre del dia, que és l’elecció 
de la vicepresidenta de la comissió. Jo proposaria que ho féssim per assentiment, a 
no ser que algú hi tingués algun inconvenient: la senyora Concha Abellán, en repre-
sentació dels Comuns.

Algú hi té algun problema o ho podem fer assentiment? (Pausa.)
D’acord, doncs si es vol incorporar al seu lloc com a vicepresidenta... Moltes 

gràcies.
(La vicepresidenta ocupa el seu lloc.)

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera de Cultura sobre els 
objectius i les actuacions del seu departament

354-00126/12

Molt bé, el segon punt: la sol·licitud de sessió informativa de la consellera sobre 
objectius i actuacions del seu departament. Si el diputat Rafel Bruguera ho vol pre-
sentar, en nom del Grup Socialistes i Units per Avançar...

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, president. Bona tarda, diputades i diputats. Brevíssimament. És fre-
qüent, i jo diria que és, en fi, una deferència parlamentària, que, quan hi ha un con-
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seller o una consellera, doncs, nova o nou, presenti el seu pla de treball a la comissió 
que correspongui del Parlament. Nosaltres, al veure que per part de la conselleria 
no es feia a petició pròpia, ens va semblar que havia passat el temps suficient com 
per demanar-ho, i així ho vàrem fer. I, per tant, aquesta n’és purament i simplement 
la raó.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Algun grup vol intervenir sobre aquest punt? (Pausa.) En cas que 
ho aprovéssim, substanciaríem aquesta compareixença després d’aprovar les altres 
compareixences, com a punt número 2.

Podem procedir a la votació? (Pausa.)
Vots a favor d’aquesta sessió informativa?
Per unanimitat dels presents.
Moltes gràcies.

Sol·licituds de sessió informativa acumulades amb la consellera de 
Cultura i de compareixença d’una representació de l’associació Xarxa de 
Cases de la Música

354-00110/12, 354-00111/12, 354-00116/12 i 356-00383/12

Si els sembla, abans de substanciar..., podríem fer les tres sol·licituds que hi ha 
de compareixença de la mateixa consellera –no sé si es poden fer en bloc o cal dis-
tingir-les–, i després també la sol·licitud de compareixença presentada per tots els 
grups de l’associació Xarxa de Cases de la Música.

El mateix diputat Rafel Bruguera, si vol justificar-la...

Rafel Bruguera Batalla

També molt i molt breu. Creiem que es tracta de dos temes prou importants que 
potser avui no es podran debatre amb la suficient profunditat, i, per tant, ens va 
semblar interessant substanciar aquestes dues sol·licituds de sessió informativa amb 
la consellera per tractar el tema de la producció editorial, que n’han sortit algunes 
notícies, des del nostre punt de vista, una mica preocupants, i l’altra respecte a un 
projecte, que és el de la Mancomunitat Cultural, del qual ens sembla que valdria la 
pena que el conjunt de diputats i diputades tinguéssim més informació.

El president

Moltes gràcies. El diputat Héctor Amelló vol...? (Pausa.)
Els sembla que votem les tres sol·licituds en bloc?
Vots a favor?
Bé, per unanimitat dels presents queden aprovades.
Si els sembla, doncs, parem un minut. Vaig a buscar la consellera i... (Francesc 

Ten i Costa demana per parlar.) Digui.

Francesc Ten i Costa

La compareixença de l’associació de xarxes de la música no l’hem votada, em 
sembla... (Veus de fons.) O sí. L’hem votat? (Veus de fons.) Era tot això en bloc. Ah, 
disculpeu.

(Rafel Bruguera Batalla demana per parlar.)

El president

Digui.

Rafel Bruguera Batalla

Simplement a efectes d’organització del debat de les preguntes a respondre oral-
ment, la pregunta...
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Pregunta al Govern sobre els programes i projectes del pressupost del 
Departament de Cultura afectats per l’ordre de 5 d’octubre de 2018 de 
suspensió de les despeses previstes no contractades amb anterioritat 
(retirada)

311-00778/12

El punt número 7.2, que era una pregunta oral nostra, la retiraríem perquè ja ha 
sigut resposta per escrit.

El president

Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a les tres de la tarda i vuit minuts i es reprèn a les tres i onze minuts.

El president

Reprenem la sessió.

Sessió informativa amb la consellera de Cultura sobre els objectius i les 
actuacions del seu departament

355-00072/12

Donem la benvinguda a la consellera de Cultura, la doctora Maria Àngela 
Vilallonga, i a tot el seu equip, el secretari i directors generals. Benvinguda a la 
comissió, que és la seva, és l’espai de diàleg amb el món parlamentari pel tema es-
trictament de cultura. Tindrà un màxim d’una hora per fer una intervenció inicial, 
després hi haurà les intervencions dels grups i procedirem, com és habitual, al dià-
leg corresponent.

Estem substanciant el punt número 2 de l’ordre del dia, que prèviament hem 
aprovat, per tant, aquesta sessió informativa de la Comissió de Cultura sobre ob-
jectius i actuacions del departament de present i de futur. Consellera, té la paraula. 
Moltes gràcies.

La consellera de Cultura (Maria Àngela Vilallonga Vives)

Perfecte, moltes gràcies. Doncs bé, diputats, diputades, amics, amigues, col·la-
boradors, tots els que sou aquí, ben trobats, moltes gràcies per la vostra presència.

Bé, aquesta consellera està contenta de ser avui aquí, perquè fa..., demà farà cent 
dies, avui en fa noranta-nou –que no està malament, noranta-nou, ja sabeu que és  
múltiple de tres, en fi; doncs avui fa noranta-nou dies i demà en farà cent–, que 
aquesta consellera va assumir la conselleria de Cultura: era el 25 de març d’a-
quest any.

No he comparegut abans en aquesta Comissió de Cultura perquè vaig pensar 
que el que em tocava de fer era asseure’m i estudiar, i que, en tot cas, quan pas-
sessin tres mesos, o cent dies, que és allò que s’acostuma a fer, ja demanaria una 
compareixença per explicar què havia fet, i què pensava fer i quines eren les línies 
d’aquesta consellera en aquesta conselleria. En conseqüència, agraeixo molt a l’opo-
sició –a l’oposició o als membres del PSC– que demanessin aquesta compareixença 
de la consellera i que s’escaigui justament en aquest moment tan oportú, em penso. 
Gràcies per haver-me brindat l’oportunitat d’explicar-me en aquest moment de la 
meva gestió.

Tres mesos pot semblar molt temps i pot semblar molt poc temps. De fet, aquests 
tres mesos..., sembla que he viscut jo ja tot un any, perquè la feina a la conselleria de 
Cultura ja els puc ben assegurar que és intensa, intensíssima; tot el que els pugui dir 
serà poc al costat del dia a dia.
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També els vull fer avinent, i tots vostès ja ho saben, que no soc política, que m’he 
passat quaranta-quatre anys de la meva vida –quaranta-quatre, aviat són dits– fent 
què?, classes de llatí a la Universitat de Girona; creant un centre de patrimoni litera-
ri, també, a la mateixa Universitat de Girona, i essent membre de l’Institut d’Estudis 
Catalans des de l’any 2005, i amb l’ocasió que em va donar el president meu estimat, 
Salvador Giner, de ser vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Catalans just quan va 
morir Joan Solà, que també m’agrada recordar avui aquí, perquè Joan Solà va tenir 
una intervenció brillantíssima en el Parlament sobre la llengua catalana.

Doncs bé, vaig substituir Joan Solà, en aquell moment era l’any 2010, i des del 
2010 al 2019 no he deixat de ser-ne vicepresidenta: primer vaig ser vicepresidenta 
de l’institut tot sencer, després vaig ser vicepresidenta de la filològica i ara torna-
va a ser-ne vicepresidenta de tot sencer, de l’institut. Vol dir que aquesta consellera 
ha dedicat molts anys de la seva vida a allò que són els seus pilars fonamentals: la 
universitat i el llatí, perquè soc professora de llatí, i aguantar la flama del llatí en 
aquests moments, i durant aquests quaranta-quatre anys, ja poden imaginar-se que 
no ha sigut fàcil.

Doncs bé, aquesta consellera té com a puntal de la seva vida haver estat professo-
ra, per vocació, de llatí, però també des del primer moment he sabut que treballava 
per Catalunya, i per la llengua catalana, també. I el fet que arribés a ser membre de 
l’Institut d’Estudis Catalans mostra aquest altre pal de paller d’aquesta consellera, 
que és la llengua. Això sí que els ho volia explicar, encara que pugui semblar que  
no té importància, però, com deia Mercè Rodoreda, les coses importants són les  
que no ho semblen, i per mi realment han estat molt importants totes aquestes,  
perquè han estat els fonaments de la meva vida.

He fet gestió? Sí, és clar. Què ha de ser un conseller de Cultura o una conselle-
ra de Cultura? Una persona que gestiona, oi? Doncs bé, de gestió n’he fet, i és per 
aquest motiu, segurament, que em van demanar..., i ho agraeixo moltíssim, a la con-
sellera Laura Borràs i al president Quim Torra, que em donessin l’oportunitat de ser 
consellera de Cultura.

Però la consellera de Cultura és la consellera de Cultura d’un govern que go-
verna, i el Parlament, és a dir, tots vostès, o la meitat de tots vostès, són els que  
fan les lleis –són els que fan les lleis–, i nosaltres, jo, com a consellera de Cultura, 
he d’executar aquestes lleis, he de portar a terme aquestes lleis, com a consellera 
d’un govern.

Els vull exposar, també, de bon començament allò que en dic jo els «tres eixos» 
entorn dels quals pivota la meva gestió, que una mica s’han de desprendre..., i veu-
ran que no s’allunyen gaire d’aquest recorregut sintètic que els he fet a través de la 
meva carrera professional. Els tres eixos –els anuncio ja de bon començament– són 
la llengua, la cultura integral i el foment de la creació; això penso que és fonamental 
en una conselleria de Cultura.

Diu Carme Junyent que ja pot ser massa tard per a la nostra llengua. No ho vull 
pas pensar, que sigui massa tard per a la nostra llengua, però sí que emplaço aquesta 
cambra a dotar el Govern de mesures fermes i valentes per a la protecció i promoció 
de la llengua catalana. Ens cal, i molt.

El segon punt –després els aniré desenvolupant, però ara, de moment, els anun-
cio amb una petita descripció–, això que en dic jo la «cultura integral». Bé, aquesta 
consellera, com que s’ha dedicat al llatí, no té aquest vocabulari d’«implementar» o 
d’aquestes noves paraules que s’utilitzen en política. No parlo de «territori» gaire, si 
no és per parlar de la relació entre literatura i territori, sinó que parlo de la gent, les 
persones, en fi. Per tant, ja em perdonaran que, si parlo de «cultura integral», potser 
els sona no sé a què, però per mi té un sentit, el que els explicaré ara.

Perquè què vull dir quan parlo de «cultura integral»? Portar la cultura de ma-
nera integral arreu del país, això penso que és fonamental, i aquesta penso que és 
la tasca de coordinació i de lideratge que ha de fer una consellera de Cultura, el 
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Departament de Cultura. Perquè no ho podem pas fer sols: és evident que 7 milions 
i mig de catalans amb una consellera que només té dues mans i 2.400 treballadors, 
els quals després felicitaré, doncs no ho pot pas fer sola –la Generalitat–, sinó que 
hem de tenir la col·laboració de totes les administracions: la conselleria de Cultura 
s’hi posa fins al moll de l’os, però tots els altres departaments del Govern també han 
de col·laborar a portar la cultura arreu.

També hi han de col·laborar els ajuntaments, també hi han de col·laborar les dipu-
tacions, també hi ha de col·laborar el Regne d’Espanya, també han de col·laborar-hi 
els consells comarcals. Hi he dit un ordre que és una mica aleatori, però penso que 
hi són tots, i se me’n deixo algun després a les preguntes vostès em poden dir: «La 
consellera s’ha deixat no-sé-què.»

Bé, que arribés la cultura a tothom seria garantia de mobilitat social i d’ascensor 
social, és a dir, que podríem arribar a ser més del que som quan naixem, que naixem 
petits, i nus i desemparats. Per això penso que hem de dotar tots els pobles, barris i 
ciutats d’equipaments per poder millorar les vides de tots els habitants de Catalunya 
i fer una xarxa d’activitats mancomunada, això vol dir museus, biblioteques, centres 
d’estudis i altres coses que després els aniré anunciant.

El tercer punt que representa això dels tres eixos fonamentals d’aquesta conse-
lleria és el foment de la creació. És a dir, si hem de fer arribar la cultura a tothom 
és perquè, després, totes aquestes persones a les quals ha arribat la cultura puguin 
sobresortir i, del mig d’allò que jo en dic –amb aquesta paraula llatina que m’agrada 
tant– una «caterva», en surtin individualitats que ens puguin fer sentir orgullosos 
com a país. I quan parlo d’individualitats i de fomentar la creació vull dir que hem 
de saber crear creadors –crear creadors–, és a dir, fer que hi hagi gent que sobresurti 
en tots els àmbits de la creació, sigui literària, sigui artística, etcètera, hem de saber 
crear creadors d’elit.

I això no va en detriment, de cap manera, de la via d’accés democràtica a la cul-
tura, eh? És a dir, hem de fer arribar la cultura a tothom perquè a partir d’aquesta 
via d’accés democràtica, nosaltres puguem tornar a gaudir de personalitats que ens 
honoren tant, i que ens donen tant de benefici econòmic, no ens hem pas d’enganyar, 
com són, per exemple, Miró, Dalí, Picasso i Tàpies, per posar exemples dels quatre 
grans que van voler fer el seu propi museu a Barcelona en vida, i un a Figueres. Però 
també Pau Casals, per exemple, o també Gaudí, perquè van poder sortir perquè hi 
havia una gran escola a Catalunya i un accés fàcil a la cultura.

Ara hauríem de poder repetir això. Fomentar aquesta via democràtica ens por-
tarà a identificar l’elit creativa i ens situarà en primera línia mundial. Però això ho 
hem de fer sembrant la llavor, com es va fer al principi, i encara podem viure de 
totes aquestes personalitats, tots aquests creadors que ens identifiquen com a poble, 
també; encara en vivim, de tots ells.

I perquè puguin aparèixer persones d’aquesta categoria creativa, no en fem prou 
amb extraescolars o amb entreteniments culturals per als adults, no –no en fem pas 
prou, amb això–, hem d’apostar fort per la cultura com a eix primordial.

I la cultura s’expressa en una llengua, com he dit abans, que hem de cultivar, 
hem d’ajudar, sense deixar-ne de banda cap altra, perquè penso jo que cap llengua 
no hauria de fer ombra a cap llengua.

(L’exposició de la consellera és acompanyada d’una projecció de xarts, els 
quals poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Bé, entenc que en aquesta compareixença em demanen objectius i actuacions 
concrets. Per això hem elaborat un powerpoint, que tenen vostès aquí a la panta-
lla, que l’hem elaborat des del Departament de Cultura, des del Gabinet Tècnic de 
la Secretaria General, i que serà el secretari general, que m’acompanya, Francesc 
Vilaró, el que anirà reproduint-lo. Vostès, després, també el trobaran a la pàgina 
web del departament a partir d’avui, perquè el puguin veure, el puguin treballar, 
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puguin saber exactament què s’ha fet, i què es fa i quins són els objectius d’aquesta 
conselleria de Cultura.

S’ha elaborat a partir de tots els departaments que formen la conselleria, aquest 
powerpoint. De tot això..., dic «tot això» perquè vull donar les gràcies a les 2.400 
persones que treballen a la conselleria de Cultura –en general, eh?, no només a la 
casa, al Palau Marc, allà no hi som pas tots, no hi cabríem, al Palau Marc, però, 
en tota la conselleria de Cultura som 2.400 persones que hi treballem–, a tots, per 
la dedicació, l’esforç, l’entusiasme, per vetllar per la cultura del país des del sector 
públic. I ho dic, i m’agrada dir-ho i repetir-ho, i dir-ho públicament aquí: aquesta 
consellera només n’és el cap visible, de totes aquestes persones, d’aquest gran equip 
de professionals, tots imprescindibles i necessaris en cadascun dels seus llocs de 
treball. I els vull donar les gràcies, públicament, des d’aquest Parlament, a tots i ca-
dascun d’ells, i ho feia amb relació a aquest powerpoint que tenim aquí.

El primer que va fer aquesta consellera quan va prendre possessió el 25 de març 
passat va ser anar a saludar, un per un, a totes les persones que treballen al depar-
tament, i em va agradar d’anar-los a saludar un per un en els seus llocs de treball. 
Encara no he acabat –tan gran és el Departament de Cultura, eh?–, i a les persones 
que encara no m’han vist en els seus llocs de treball els vull dir que hi aniré, eh?

Aquesta consellera ha volgut escoltar les dificultats i els punts forts dels direc-
tors generals i dels treballadors, de tots els treballadors de Cultura. Ha escoltat, 
també, durant aquests tres mesos, els sectors, les seves demandes i les seves preocu-
pacions, i ha manifestat repetidament que a la conselleria es conjuguen els verbs..., 
i ara escoltin bé, que és una filòloga qui els ho diu, ja sabeu que els filòlegs con-
juguem els verbs. Doncs bé, quins verbs conjuga aquesta filòloga, consellera de 
Cultura? «Facilitar», «intentar trobar solucions» –aquesta és una perífrasi verbal 
una mica llarga, però que em serveix–, «acompanyar» i «connectar». Són aquests 
quatre verbs. El que sí que no puc conjugar és el verb «donar», i em sap greu, perquè 
m’agradaria molt poder donar –però ja s’imaginen que vaig cap al camí de «donar» 
en el sentit del pressupost.

Bé, aquesta consellera està a favor de la col·laboració amb totes aquelles persones 
i totes aquelles entitats que puguin representar un plus per a l’acció cultural, a fi que 
tots –tots– puguem obtenir beneficis de la nostra col·laboració.

Aquesta consellera també està a favor de la interacció entre públic i privat, i amb 
les altres administracions –de la interacció amb les altres administracions–, per tal 
de fer de la cultura un bé sostenible.

En aquest inici, voldria també mostrar el meu reconeixement a la tasca dels con-
sellers que m’han precedit: a la senyora Laura Borràs, que ja he mencionat, i al se-
nyor Lluís Puig. I anticipo i reconec que la meva línia d’actuació és coherent amb el 
Govern que fa un any que governa i amb el Pla de Govern traçat per al departament 
que avui tinc l’honor i la responsabilitat de dirigir.

És per això que ara passarem a la segona diapositiva. (Veus de fons.) Sí, aquesta, 
exacte. Bé, el document que veuen vostès aquí està estructurat, precisament, com 
veuen en aquesta diapositiva, seguint aquest Pla de Govern –un pla de govern 2018-
2021 que jo ja he atrapat començat– en l’àmbit de les arts, la cultura i la llengua. 
I s’estructura, com veuen, en aquests tres punts, al document: recordar objectius, 
destacar feina feta, fer propostes de futur. Tot això és el que vostès podran trobar 
després a la pàgina web del Departament de Cultura i podran anar estudiant detin-
gudament.

Passem a l’altra diapositiva. (Pausa.)
I aquest document s’estructura, també, seguint aquests eixos, aquests sis eixos 

que tenim aquí, que també provenen d’aquest Pla de Govern: la cultura, eina de co-
hesió social i territorial; oportunitats de l’era digital; un ecosistema sostenible; la 
cultura catalana al món; una eina transversal, i pla normatiu. El document és un do-
cument molt llarg que, en el temps que tinc jo per exposar què hi ha o què hem fet i 
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quines són les línies de futur del Departament de Cultura, no tindrem temps d’anar 
desenvolupant.

Bé, hi ha dos marcs que condicionen aquesta conselleria. Un primer marc és el 
context polític actual. En aquests primers cent dies –noranta-nou, per ser més exac-
tes– no hi ha hagut ni un sol moment en què jo hagi ignorat o invisibilitzat les con-
dicions d’excepció democràtica que representen els presos polítics, els imputats pel 
referèndum de l’U d’Octubre i els polítics a l’exili. La repressió no impedirà que con-
tinuem executant el nostre compromís: treballar per a totes les persones del país des 
de la ferma convicció que la cultura ha de ser orientada en la conquesta i fortificació 
dels drets de les persones, tots els drets de totes les persones, i de l’exercici de la de-
mocràcia dels pobles.

I reforçant aquesta idea de la consellera de Cultura, trobem l’Estatut del 2006, 
la Declaració de Friburg del 2007, la Declaració de Davos del 2018, en els quals es 
parla de la cultura com un dret universal i fonamental, com la salut i com l’educació. 
I aquest és un altre dels elements que m’agrada de destacar en aquesta meva compa-
reixença: la salut, l’educació i la cultura penso que són els eixos primordials de les 
persones, eh? I no hi posarem exemples, però hem de tenir una vida sana, hem de 
poder ser educats des de l’inici de les nostres vides i hem de poder gaudir de la cul-
tura, hem de poder continuar no només a l’escola cultivant el nostre esperit, sinó que 
això ho hem de poder fer al llarg de tota la nostra vida. Jo li deia a la consellera Alba 
Vergés que ella s’ocupava de la salut del cos i que la consellera de Cultura s’ocupa 
de la salut de l’esperit o de la ment. Ja saben aquella frase llatina que tots segur que 
coneixen: mens sana in corpore sano. Bé, doncs, una mica és això: la consellera de 
Cultura s’ocupa de l’esperit, de la ment, i la consellera de Salut s’ocupa de la salut  
de tots nosaltres, però en definitiva ens ocupem de les persones.

La cultura acompanya les persones al llarg de tota la vida i permet, tal com  
va dictaminar Kant, el filòsof, que les persones puguem sortir de la nostra minoria 
d’edat i així tenir una autonomia, una llibertat d’acció i d’elecció que de cap altra 
manera podríem tenir. Tal com és la meva responsabilitat, des d’aquest departament 
vull aplicar una defensa a ultrança de la cultura com un dret inalienable de tots i 
cadascun dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. Això significa entendre que la 
cultura és un patrimoni imprescindible, que la cultura és l’eina de transformació 
més poderosa de totes i que la cultura és i ha de ser un dels factors bàsics de cohesió 
social.

A partir d’aquesta concepció s’esbossen molts nivells d’actuació, que veuran con-
cretats una mica en el que els explicaré, però dels quals destacaria aquests ítems. La 
conselleria de Cultura aposta pel coneixement, per la formació, pel talent i la creati-
vitat; per afavorir una cultura que assumeixi els reptes tècnics i productius que té la 
nostra societat, reptes més movedissos que mai; per cercar i promoure nous models 
i àmbits professionals relacionats amb la cultura; aposta també per ajudar els profes-
sionals que generen riquesa cultural; per promoure i crear centres difusors del patri-
moni cultural de caràcter local al llarg de tot el territori; per adaptar les polítiques 
culturals al gresol de formes de vida que configuren el magma social de Catalunya; 
per impulsar una cultura que en el seu horitzó de funció socialitzadora no defugi els 
aspectes que erosionen el nostre medi comunitari, com ara l’exclusió, la desigualtat 
entre gèneres, l’explotació, la violència, la corrupció; aposta també per propiciar una 
cultura justa, solidària, accessible i inclusiva; per continuar promovent les polítiques 
públiques d’actuació en les zones més desafavorides del territori; per impulsar un 
model cultural marcat per la participació i per la convicció activa que la cultura de-
pèn de tothom –també m’agrada repetir moltes vegades que la cultura som tots, no 
podem pas pensar que només ens ocuparem de la cultura des del Departament de 
Cultura, sinó que som cadascun de nosaltres que ens hem d’ocupar de la cultura, 
també–; promoure una cultura relacionada umbilicalment amb la gent i amb les en-
titats que configuren el tramat cultural del territori; envigorir una cultura que sigui 
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conscient de la seva funció selectiva i fundadora, i que, conseqüentment, tingui com 
a criteris insubornables la igualtat d’oportunitats entre tots els ciutadans.

Els deia que hi havia dos punts de partida condicionants: un ja l’he dit, que és la 
situació política que estem vivint, i l’altre punt de partida condicionant és el pressu-
post. Per tant, els explico amb quatre línies molt breus amb què comptem per dur a 
terme la política cultural del Govern de la Generalitat.

Partim d’uns pressupostos prorrogats de l’any 2017; això tots ho saben: no no-
més parteix d’aquests pressupostos prorrogats el Departament de Cultura, sinó tots 
els departaments del Govern. Aquest pressupost del 2017 tenia una disponibilitat de 
pròrroga de 247 milions d’euros –aquest és el pressupost que es va prorrogar. Hi ha-
via en aquells moments un pressupost que s’havia proposat més elevat, 263 milions 
d’euros, però per la taxa digital en van desaparèixer 16 milions, que en conseqüèn-
cia això ens va condicionar, evidentment. Va passar el 2018, hem arribat al 2019 i el 
pressupost prorrogat continua essent el pressupost del 2017.

Per a aquest 2019 necessitàvem..., el total de necessitats que tenia el departament, 
i això vol dir tota una sèrie d’ajustaments diversos que també els podria explicar si 
calgués..., però partíem d’un total de necessitats aquest 2019 de 269 milions d’euros. 
Davant d’un pressupost de 247, això vol dir que hi havia una diferència de 22 mi-
lions d’euros, que hem pogut anar aconseguint per ajustaments que hem pogut anar 
fent perquè, com els deia, els professionals que treballen al Departament de Cultura 
saben molt bé què han de fer.

Amb aquests diners ja veuen vostès que no podem pas fer grans coses, però tam-
poc no ens hem de queixar: tenim el que tenim, i hem de viure i hem d’intentar fer 
mans i mànigues per poder utilitzar aquests diners d’una manera transparent perquè 
arribin a tothom i intentant assolir els nostres objectius.

Vull remarcar el dèficit de finançament que pateix el país, dèficit que suposa, 
entre moltes altres conseqüències, que la cultura no tingui el tractament pressupos-
tari que mereixeria. Penso que Cultura necessitaria tenir molts més diners –després 
també els ho aniré repetint en algunes altres ocasions–, és per això que voldríem 
més inversió en el territori perquè el Govern de la Generalitat pugui incrementar el 
pressupost de la política cultural, eh? Però de moment tenim 247 milions d’euros, 
més 22 que gairebé hem acabat aconseguint.

Bé, el Departament de Cultura, com tots els departaments de la Generalitat de 
Catalunya, pateix..., pateix o gaudeix, el fet és un fet objectiu, s’ha de reestructurar, 
eh? Tots els departaments han fet un decret de reestructuració i el nostre és a punt 
d’aprovar-se. Aquest decret de reestructuració suposa alguns canvis, la majoria dels 
quals són administratius, però sí que n’hi ha dos o tres que els voldria destacar.

Per exemple, la Biblioteca de Catalunya deixarà de formar part de la Direcció 
General del Patrimoni Cultural per passar a dependre de la Secretaria General. En 
el Gabinet Tècnic estem treballant per crear un observatori cultural. La direcció ge-
neral, que encara ara es diu Direcció General de Cooperació Cultural –i en saludo 
a la directora general, Àngels Ponsa, que és aquí, que ens acompanya–, passarà a 
dir-se –amb molt bon criteri, penso jo– Direcció General de Creació..., fixin-se que 
un dels tres eixos que jo els deia al començament era la creació; doncs serà Direcció 
General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques.

La gestió d’Arts Santa Mònica, aquell edifici que ja coneixen que està al final de 
la Rambla, deixarà de ser part de la Direcció General de Cooperació Cultural per 
ser gestionada per l’Institut Català de les Empreses Culturals –també volia saludar 
el senyor Miquel Curanta, que també ens acompanya avui aquí–; la gestió, pel que 
fa al contingut, serà consensuada entre la direcció general i el mateix ICEC.

La Direcció General de Política Lingüística –i també vull saludar-ne la directora 
general, Ester Franquesa, que és aquí– visibilitzarà el foment de l’occità i de la llen-
gua de signes en aquesta nova estructuració.
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I també hi ha d’altres aspectes. Ja es poden imaginar que un decret d’estructures 
és un decret que conté molt més que tot això, però aquests em semblava que eren 
interessants de ressaltar.

I llavors els volia dir, perquè ens situem tots una mica, que la consellera de 
Cultura té directament depenent d’ella, de la conselleria de Cultura, depenent de la 
consellera de Cultura, la Secretaria General –el senyor Francesc Vilaró–, el senyor 
director de Serveis depèn directament de la Secretaria General –el senyor Mundó és  
aquí i també el saludo. La consellera de Cultura té un gabinet, la cap de gabinet  
és la senyora Maria Rosa Pons, a qui també saludo.

I a continuació venen les quatre direccions generals: la de Patrimoni Cultural 
–la senyora Elsa Ibar també és aquí, no la identifico ara però també la saludo–; la 
directora general, Àngels Ponsa, que ja he saludat; la directora general de Política 
Lingüística, que també he saludat, i finalment encara hi ha una direcció general de 
Cultura Popular i Associacionisme Cultural, dirigida per la senyora Àngels Blasco. 
Aquestes són les direccions generals que hi ha a la conselleria de Cultura.

Però després hi ha quatre ens, que també m’agradaria assenyalar perquè depe-
nen directament de la consellera, que són els següents: la Institució de les Lletres 
Catalanes, que és una entitat autònoma; l’ICEC, que és l’Institut Català de les 
Empreses Culturals, que és un ens públic; l’Institut Ramon Llull, que és un consor-
ci amb altres administracions autonòmiques, i el Conca. I volia saludar el senyor 
Carles Duarte, que és avui aquí i és el president del Conca, que és un ens públic que 
depèn directament, també, de la conselleria de Cultura.

També volia fer notar que en aquests tres mesos tots els càrrecs s’han mantingut 
–tots–, no hi he fet cap canvi, excepte el que vindrà a partir de ja, del dia 10, que 
serà el del Conca i que després els explicaré, o que potser ja els podria explicar ara 
perquè és una de les qüestions que m’han ocupat força intensament durant aquests 
tres mesos.

Bé, els ho explico ara perquè ha sortit i perquè no voldria deixar d’explicar el 
Conca. El Conca és aquesta entitat, aquest ens públic que vetlla pel desenvolupa-
ment de l’activitat cultural i artística a Catalunya, assessora el Govern en el conjunt 
de la política cultural i organitza i avalua la política de suport i de promoció de la 
creació artística. És a dir, és una feina important, la del Conca, és una mica com una 
entitat que ha de vigilar quina és la feina que fa el Govern en cultura i ens ha d’ava-
luar d’alguna manera, ha de veure quines són les nostres mancances, quins són els 
nostres punts forts, i ens ha d’informar sobre com resoldre algunes de les llacunes 
que el Departament de Cultura pugui tenir.

Doncs bé, el Conca, que és aquest organisme que el senyor Carles Duarte ha 
presidit amb gran encert..., i que el vull felicitar, i que serveixi com a felicita-
ció vehement perquè ja sabem que això està acabant; en conseqüència, el felicito  
molt vehementment perquè penso que ha fet una feina de dignificació del Conca molt  
important, de dignificació i de presència del Conca. Els altres membres del Conca 
també, però ja sabem que sempre hi ha un cap visible, i en Carles Duarte ha estat a 
tot arreu, hem vist que el Conca hi era sempre i, a més a més, amb aquesta dignitat 
que el caracteritza. Per tant, el felicito molt vehementment.

Però tots saben que el Conca era un ens, un organisme que havia ja tingut les 
pròrrogues que havien de tenir els set membres que el conformem, i ben encerta-
dament també el Grup Socialista va presentar una proposició de llei per endreçar 
aquests mesos en els quals el Conca va estar..., bé, fent feina, perquè no han dei-
xat mai de fer la feina, però la feien una mica amb l’ai al cor perquè hi havia una 
certa distorsió: un dels membres havia deixat el Conca molt a l’inici, d’altres eren  
prorrogables però no havien estat prorrogats i d’altres ja no podien ni tan sols  
ser prorrogats.

Bé, doncs, aquesta situació vam començar a endreçar-la quan el Parlament va vo-
tar a favor d’aquesta proposició de llei que endreçava els mesos endarrere. Era això 
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el que fèiem i això va ser molt ben acollit. El que faltava era crear un nou Conca 
endreçant aquesta situació, i els puc anunciar que aquest matí –i potser ja ho saben, 
perquè segueixen la informació de les rodes de premsa de Govern– a Manresa hem 
fet el Govern i he informat de la proposta que la consellera de Cultura ha fet arribar 
al president de la Generalitat i que el president de la Generalitat ja va fer arribar a 
la Junta de Portaveus –em sembla que es diu– del Parlament, perquè ja tenim una 
proposta de set membres del Conca.

Bé, això vol dir que, com que avui s’ha informat a Govern, amb aquella propo-
sició de llei teníem deu dies per aprovar al Parlament aquesta nova composició del 
Conca. En conseqüència, el dia 10, la setmana que ve, just d’aquí vuit dies, el presi-
dent de la Generalitat presentarà davant del Parlament aquest grup de set persones 
consensuat que han de ser, espero, el nou Conca.

Els diré els noms d’aquestes... (Veus de fons.) Ah, d’acord, gràcies. Em diuen els 
minuts que porto. Bé, jo estic acostumada a fer conferències d’una hora i mitja i 
classes d’una hora i mitja. Per tant, com que només en puc fer d’una hora, em que-
daré una mica curta però és igual. La feina està tota explicada aquí, eh?

Són els set membres, per ordre alfabètic: Salvador Casals, que representa què?, 
l’associacionisme, ve de la Federació d’Ateneus de Catalunya, i és en aquest sentit 
d’aquesta cultura integral que jo els volia dir, eh?, i que els explicava al comença-
ment. Són la xarxa territorial de base, els ateneus, i no només els ateneus, però en 
aquest cas Salvador Casals cobreix aquest aspecte. Edmon Colomer, que és direc-
tor d’orquestra; Jordi Font, que havia estat director general de l’Institut del Teatre; 
Núria Iceta, que és editora i presidenta dels editors independents Llegir en Català; 
Vinyet Panyella, escriptora, gestora cultural, directora de la Biblioteca nacional de 
Catalunya, ho va ser del Museus de Sitges; Miriam Porté, productora cinematogrà-
fica i, a més a més, cobreix la qüestió del gènere, i, finalment, Margarida Troguet, 
gestora cultural que havia estat directora del Teatre Municipal de l’Escorxador de 
Lleida.

Hem mirat que sigui un Conca paritari –hi ha quatre dones i tres homes–, que 
sigui un Conca que l’abast territorial el tingui present. No hi són representades les 
terres de Girona i em sap greu. En fi, no em podran dir (la consellera riu) que la 
consellera pensa més en les terres de Girona que no pas en les Terres de l’Ebre –que 
no és veritat–, però sí que estan representats molts territoris, i també penso que sec-
torialment també molts sectors estan representats –no hi poden ser mai tots, però 
molts hi estan representats. Doncs bé, aquesta és una de les feines que han ocupat a 
la consellera de Cultura durant aquests tres mesos, parlant amb uns i els altres per 
arribar a poder fer aquesta endreça.

Bé, aviam, anem..., sí, anem cap aquí. Parlem d’aquesta cultura integral, per 
exemple. I podríem passar a veure aquella diapositiva... (Pausa.) Aviam, aquella di-
apositiva que té el Vibra, sí? Ara no me’n recordo quin número és. La busques tu? 
(Pausa.) Sí? Doncs d’acord. (Pausa.) Bé, aquesta cultura integral. Aquesta conselle-
ra pensa que hi hauria d’haver a cada unitat de població –poble, barri de ciutat de no 
més de deu mil habitants, i hi he posat deu mil habitants però em penso que ho abai-
xaré a menys, perquè la cultura ha de ser molt accessible– tot això que els diré ara, 
com a mínim; tot això que els diré ara deixant de banda, ja, l’escola i el CAP, que 
això és imprescindible. Però a més d’una escola i un CAP, i un institut, si pot ser, és 
clar, hi hauria d’haver un centre de normalització lingüística, un arxiu, un ateneu 
o un casino –un centre d’aquest tipus–, un centre d’estudis locals –centre d’estudis 
locals–, una biblioteca, un museu, un teatre o una sala de cinema. Això penso que 
seria fonamental o que és fonamental de tenir en aquests nuclis de població que jo 
dic de deu mil habitants.

I hem fet un estudi per veure en quina situació estàvem i els puc dir que, per 
exemple d’arxius, no arribem a tenir un arxiu per deu mil habitants, sinó que en te-
nim 0,71; de biblioteques estem una mica més ben servits, en tenim dues, però si ens 
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n’anem a, per exemple, cinemes, tenim 0,68 cinemes, i si anem a galeries d’art en 
tenim 0,09, molt poc. Bé, que necessitem tenir un entramat perquè totes les persones 
puguin, a través d’aquesta via democràtica que els dic, tenir la cultura de proximitat.

Això està relacionat amb aquesta diapositiva que tenen vostès aquí, que mostra 
aquesta aplicació que crea el Departament de Cultura i que ben aviat presentarem, 
que n’hem dit Vibra. Bé, en podríem haver dit qualsevol altre nom però, en fi, Vibra. 
Ja està bé, no? Vibrarà a la butxaca, deixem-ho que vibrarà a la butxaca, eh? Vibrarà 
a la butxaca (la consellera riu) quan hi hagi què? Què hi haurà aquí dintre? Doncs 
bé, aquí dintre el que pretenem és que hi hagi tots aquells esdeveniments i centres 
que cada persona pot trobar al seu voltant quan tingui necessitat o d’anar a veure 
una pel·lícula o d’anar a teatre, que l’avisi quan es fa un esdeveniment d’aquestes ca-
racterístiques, però també que pugui fer-se.... Saben que hi ha La Meva Salut, aquell 
aplicatiu de La Meva Salut als CAPs, no? Doncs bé, «La Meva Cultura». Per què no, 
«La Meva Cultura», eh?, que sigui aquest aplicatiu de mòbil que ens pugui ajudar a 
tenir tots aquells elements amb els quals nosaltres ens sentim més propers controlats 
dintre d’aquesta aplicació.

I això és per aquest motiu, per fer la cultura de proximitat, perquè pensem que 
les persones han de ser el centre de les polítiques i volem la cultura per a tothom. 
Si no hi ha cultura de proximitat, què podem fer i què fem des del Departament de 
Cultura? Doncs bé, és allò de «si la muntanya no va a Mahoma, Mahoma va a la mun-
tanya»: si tenim un TNC, un Teatre Nacional de Catalunya, amb unes produccions  
boníssimes que ens agradaria portar al territori, doncs aquesta és una activitat i és 
un projecte que ja podem anunciar que des del Departament de Cultura promocio-
nem; és a dir, fer anar al territori... És clar que no podrem anar a tots els teatres de 
tots els pobles, però sí que podrem fer anar al territori amb una gira algunes de les 
produccions del Teatre Nacional de Catalunya, que per això és un Teatre Nacional 
de Catalunya, no només perquè sigui a Barcelona i s’hagi de venir a Barcelona a 
veure’n les obres, sinó que aquestes obres puguin anar al territori.

Però després, també, aquesta cultura de proximitat es fa present quan es fan tots 
aquells programes que estan, per exemple, dintre d’allò que es diu Apropa Cultura, 
o aquells programes que fan des del Teatre del Liceu de promoure que des dels po-
bles es puguin fer autocars amb gent que d’altra manera no podria anar a l’òpera. 
És a dir, tot això, d’un cantó a l’altre, eh?, és el que pensem nosaltres que ha de ser 
aquesta cultura de proximitat.

Bé, el que sí que els volia dir també és que els centres d’estudis locals –i ahir 
celebraven els quinze anys d’existència i no vaig poder-hi ser– estan tots associats 
en aquell Institut Ramon Muntaner que voldria fer palès que existeix aquí, eh? En 
aquest país necessitem que tothom s’associï, i d’associacions jo crec que som..., i 
encara aquesta comparativa no me l’han donada, però jo crec que si comparem 
Catalunya amb qualsevol altre país del voltant –i «del voltant» vull dir d’Europa, 
eh?– em fa l’efecte que sortiríem per persona..., que ens associem per tot i que som 
un país, una gent que ens agrada associar-nos, ens associem.

Però això és molt bo, que ens associem, perquè això forma un teixit impressio-
nant, que és la base de tot plegat. I quan dic «ens associem» vull dir no només creant 
associacions, com per exemple el centre d’estudis locals del Baix Empordà, per dir-
ho d’alguna manera, o un altre nom, sinó que a més a més creem colles sardanistes, 
colles geganteres, colles de castellers –ara sortint d’aquí he d’anar al Palau de la 
Generalitat, si és que tinc temps, a veure els cinquanta anys dels castellers. És a dir, 
ens associem a tots els nivells –ens associem a tots els nivells– i això és bo, i des del 
Departament de Cultura afavorim aquesta associació i aquesta federació d’associa-
cions, i volem que estiguin presents en aquest Vibra i en qualsevol altre d’aquests 
projectes que els he dit.

Bé, ens associem i ens associem per fer, també, què? (Se sent un telèfon mòbil.) 
Per protegir i per promoure la llengua catalana, i ara m’estic referint a Òmnium, per 
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exemple, i a Plataforma per la Llengua, que són dues institucions, per dir-ho d’al-
guna manera... M’està trucant un telèfon però ja sabem que no el podem pas agafar. 
Això vibrava (la consellera riu), era el Vibra, ho exemplificàvem.

Bé, i ara parlo d’associacions per la llengua, eh? Necessitem que existeixi 
Òmnium –necessitem que existeixi Òmnium–, que va acollir, i ja ho sabem –i jo, 
que n’era part implicada–, l’Institut d’Estudis Catalans en èpoques clandestines. 
Per tant, necessitem Òmnium encara; l’hem necessitat abans, el necessitem encara. 
Necessitem Plataforma per la Llengua, sí, perquè vetllen també perquè a l’ICEC la 
quota de català augmenti a l’hora de posar bases per demanar subvencions, per sub-
titular pel·lícules o per produir festivals.

Necessitem aquestes dues, però qui ha de fer la política de lingüística és el 
Departament de Cultura. I el Departament de Cultura fa la política lingüística, i 
molt ben feta, però aquest dematí ho he demanat a Govern i els he avançat que de-
manaria més diners per dedicar a la llengua, perquè necessitem protegir, encara, i 
promoure la llengua catalana, i aquesta és una realitat d’avui. A través de què el de-
partament de Política Lingüística protegeix i promou la llengua? Ho fa a través de 
molts programes, però sobretot ho fa a través del Consorci per a la Normalització 
Lingüística, i aquest és un gran element, bàsic, que tots tenim molt present i que 
hem de promocionar –hem de promocionar–, és a dir, necessitem més pressupost 
per poder dotar de més centres per a la normalització lingüística a tot arreu del país: 
no pot ser que en un poble de vuit mil habitants no tinguem un centre per a la nor-
malització lingüística.

És a dir que aquesta serà una de les preocupacions d’aquesta consellera de 
Cultura: endreçar ben endreçat. Ja s’està estudiant la situació del consorci, perquè 
pensin que, al Consorci per a la Normalització Lingüística, estem parlant de set-cen-
tes persones que hi treballen, set-centes persones vol dir moltes persones, vol dir 
problemàtiques diverses, i des de la Direcció General de Política Lingüística es tre-
balla estretament amb el consorci per poder anar resolent totes les qüestions que van 
sortint, que no són poques i que és evident que han de solucionar-se.

(Veus de fons.)
Un quart d’hora, d’acord. Què triarem en un quart d’hora? Perquè, bé, tenim 

moltes coses per explicar, encara. Això només demostra que Cultura som tots, que 
Cultura és molt gran.

Sí, parlem una mica dels museus, per exemple, de l’edició. És a dir, durant 
aquests tres mesos hi ha hagut moments en els quals s’ha demanat l’actuació de la 
conselleria de Cultura en moments tan puntuals, per exemple, com el Macba. El 
dia 25 de març prenia possessió i el 28 de març, tres dies després –és a dir, enca-
ra no havia tingut ni un moment per asseure’m i veure l’organigrama del departa-
ment, com aquell qui diu–, ja va aparèixer la qüestió del Macba, que hem intentat 
de resoldre tan bé com hem sabut. Penso que també ens podem sentir prou contents 
d’allà on hem arribat; encara queda molta feina a fer, molta feina a fer també de 
parlar amb les altres administracions, i això ho hem de continuar fent. Des del 25 
de març a avui hi ha hagut canvis a l’ajuntament, hi haurà canvis a les diputacions, 
i és amb l’Ajuntament i amb la Diputació de Barcelona que haurem de continuar 
parlant de totes aquelles solucions que vam deixar ja fixades i que n’arreglaven for-
ça la situació.

El Macba va requerir la meva atenció però també va requerir la meva atenció el 
MNAC, perquè vam aprovar el Pla estratègic del MNAC, el que passa, que el vam 
aprovar sense pressupost. Ara falta que l’administració que no he mencionat pel 
Macba, però que sí que menciono ara pel MNAC, que és el Govern de Madrid, es situï  
ja i puguem parlar del pressupost del MNAC.

Si continuem amb museus..., museus és un capítol importantíssim del 
Departament de Cultura. D’equipaments museístics n’hi ha 626, de museus regis-
trats en tenim 114, que és un 23 per cent, i això vol dir que necessiten molts diners 
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i tenir-ne molta cura, també. Cal ajudar els museus a reflexionar el seu futur i a re-
definir la missió i les funcions, per això hi ha un pla de museus que té un horitzó a 
l’any 2030, però la primera fase, del 2018 al 2021, sí que ja s’ha començat a desple-
gar fins al punt que ja tenim un 75 per cent d’actuacions desplegades, i això penso 
que és important. Hi ha diners d’uns ajuts Feder per als museus.

Ja he parlat del MNAC i el Macba, que són els dos grans equipaments museís-
tics d’aquest país, però no hem de deixar de banda el Museu de Lleida, pel qual te-
nim també unes propostes que estem estudiant. I no hem de deixar de banda que 
hem de crear un nou museu nacional que serà el nou museu nacional d’història i 
d’arqueologia, que són dos museus que actualment existeixen: el Museu d’Arqueo-
logia de Catalunya, que és a Montjuïc, i el Museu d’Història de Catalunya que és al 
port. Doncs bé, aquests dos museus han de passar a ser el gran museu nacional de 
Catalunya d’història i d’arqueologia.

Per arribar a fer això hem de fer un gran projecte, que ja hi estem treballant. És 
un projecte molt il·lusionant perquè a més a més va cap a allò que abans es parlava 
que és l’illa dels museus. És a dir, la muntanya de Montjuïc és una muntanya, un 
patrimoni natural impressionant, però també és un patrimoni cultural impressio-
nant, la muntanya de Montjuïc: hi tenim la Fundació Miró, hi tenim el Mercat de les 
Flors, hi tenim el MNAC, hi tenim tants altres equipaments, el Museu Olímpic; en 
fi, en tenim molts, d’equipaments, a dalt a Montjuïc. Doncs bé, el MNAC ampliarà 
cap a la Fira, i això ja està aprovat en el pla estratègic, i pensem que en aquell re-
cinte hi hauria d’anar també aquest gran museu nacional d’arqueologia i d’història.

El Pla de museus no contempla la creació de cap museu més –no ho contem-
pla–, però ara jo els llegiré una llista de persones que han estat al meu despatx i 
que m’han vingut a proposar de crear un nou museu, i en quedaran sorpresos, com 
a mínim sorpresos: el museu del circ de Besalú, un projecte molt ben fet; el museu 
Thyssen a Sant Feliu de Guíxols, el museu de la Patum de Berga; què els diré del 
museu del còmic que no sàpiguen?; el museu de l’Hermitage, que saben que també 
és un altre projecte; el museu d’arquitectura... Quantes vegades no han sentit a parlar 
del museu d’arquitectura? Doncs bé, sembla que tenim una proposta prou interes-
sant perquè puguem tenir ben aviat un museu d’arquitectura, que no els dic com serà 
perquè hi ha coses que s’han de deixar pendents, ja les explicarem quan toqui, però 
em sembla que pot ser una gran proposta. Però també m’han proposat un museu de 
la SEAT i m’han proposat de fer un museu tèxtil a Sabadell, n’hi ha un a Terrassa, 
però ja saben que Terrassa i Sabadell... Però és que tenim..., a Sabadell hi ha un ins-
titut astronòmic, un museu de paleontologia, els amics de l’òpera i l’Orquestra del 
Vallès; estaríem contentíssims que poguessin fer un museu tèxtil a Sabadell i, si ho 
poguéssim quadrar, ja els asseguro jo que seria fantàstic.

Però a més què tenim? El Museu de Ciències Naturals, que serà nacional –ara és 
de Barcelona, serà de Catalunya–, i aquest sí que està previst en el Pla de museus. 
Tenim un museu del pessebre amb problemes de finançament. Tenim la necròpolis 
paleocristiana de Tarragona, que és una meravella i que no la podem ensenyar tota 
sencera.

Tenim –i ara ja em perdonaran però vaig al meu poble– un museu que es diu 
Museu Vilà, a Llagostera, que és un museu extraordinari i que d’alguna manera 
l’hauríem de fer tirar endavant, i això sí que ja és ben bé de les arrels d’aquesta con-
sellera, eh? Perquè aquesta consellera és de Llagostera, que treballa i prospera, de-
ien; quan jo era petita l’eslògan de Llagostera era «Llagostera treballa i prospera», i 
a mi m’agradava tant aquest rodolí que em va quedar fixat al cap i, en fi, m’ha sortit 
avui, que ja veuen que lluny que estic de Llagostera.

Estem fent també –i això penso que també és molt important que ho expliquem–, 
un pla d’accessibilitat no només dels museus, sinó també de tots els centres d’arts 
visuals i d’arts de tot Catalunya, però un pla d’accessibilitat que no vol dir només un 
pla d’accessibilitat perquè totes les persones amb problemes físics hi puguin entrar, 
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no; és un pla d’accessibilitat que contempla tots els aspectes en els quals ens hem 
de fixar perquè tothom pugui entrar a un museu. És el pla d’accessibilitat que segu-
rament ara els ensenya el secretari general, que té aquesta bona voluntat d’anar-me 
seguint quan és una mica difícil de fer-ho, però ens entenem bé; sempre ens hem 
entès bé i no ho farem avui?

Bé, què més? Els llegats, i una consultoria, i són dues coses... (Veus de fons.)  
Ja em passo?

El president

No.

La consellera de Cultura

No encara, doncs dues coses només, eh? Encara que n’hi hauria moltíssimes 
més. Ens hi podríem passar tota la tarda i tota la nit i encara no els explicaria tot  
el Departament de Cultura, però fixin-se que em fa molta il·lusió de poder explicar el 
Departament de Cultura, eh? Perquè totes les persones que estem en el Departament 
de Cultura ens creiem la cultura i la vivim, i ho fem amb entusiasme, i això pen-
so que ho hem de dir, també. Doncs bé, dues coses més, tractaré breument, i prou.

Què és aquesta qüestió dels llegats?, que vostès saben que ha sortit ara perquè el 
senyor Arnau Puig, il·lustre conciutadà català, pensava que les administracions l’ha-
víem deixat de banda. No l’havíem deixat de banda, però bé, està bé que algú ens 
recordi que també tenim el llegat d’Arnau Puig per acabar d’endreçar, perquè hem 
d’endreçar coses, a la conselleria, i això és el que intentem.

Doncs bé, també, si han seguit una mica el recorregut dels diaris sobre el senyor 
Arnau Puig, el que fa la Generalitat és el següent, dit molt breument: si tenim llegats 
literaris, la Biblioteca de Catalunya se n’encarrega; si tenim llegats de polítics, per 
exemple, ja que som en un marc polític, ara, és l’Arxiu Nacional de Catalunya, que 
se n’encarrega. Això ho tenim distribuït d’aquesta manera. És clar que hi ha polítics 
escriptors i escriptors polítics, i, per tant, llavors tenim algunes..., ja ho sabeu. (Veus 
de fons.) Sí, exacte, però ho solucionarem.

Però fixin-se que tots els llegats sencers no els podem pas assumir, és impossible. 
A l’Institut d’Estudis Catalans també tenim llegats –no els podem assumir tots–, a 
la Universitat de Girona també tenim llegats. En fi, què hem de fer amb els llegats? 
Doncs la política del Departament de Cultura penso que és clara i em sembla que és 
efectiva al segle xxi podem tenir els llegats sencers des d’un punt de vista virtual. 
És a dir, el senyor Arnau Puig té tres mil llibres, quatre mil, deu mil, no sé quants 
en té. Els catalogarem tots, els inventariarem tots; els que no tinguem ens els que-
darem, els altres no ens els quedarem, perquè no podem tenir llibres repetits a les 
biblioteques. Potser els podem oferir a alguna biblioteca que no els tingui o a algun 
lloc que vegin molt bé que poden ampliar el seu fons amb aquell llegat bibliogràfic, 
però el que ens interessa és tenir llistats des d’un punt de vista virtual tots i cadas-
cun dels llibres de la biblioteca del senyor Arnau Puig i que tinguem una pàgina web 
en la qual puguem veure quina era la biblioteca d’Arnau Puig.

És a dir, reproduïm l’arxiu, el fons d’Arnau Puig –i ara estic posant-me el seu 
nom a la boca moltes vegades però és perquè n’és l’últim cas–, el podem tenir repro-
duït virtualment, i això penso que és molt bo –és molt bo–, perquè sabrem en cada 
moment quins llibres de filosofia havia llegit Arnau Puig per crear no sé quina seva 
teoria, o quins llibres d’estètica, eh? Encara que físicament no tinguem el seu llibre, 
que si està dedicat sí que ens el quedarem perquè és una peça singular, però si ja el 
teníem repetit no ens el quedarem, però sabrem que qui vulgui pot anar a consultar 
aquell llibre perquè ja el tenim.

La documentació si és singular sí que ens la quedem, però la documentació i la 
singularitat, a vegades, d’un fons és un 10 per cent de la totalitat del fons, eh? És a 
dir, ens hem d’oblidar que els fons els hem de poder tenir tots sencers, no, perquè 
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ocupen massa espai, no en tenim, d’espai –no en tenim. Virtualment sí que ho po-
dem fer i em penso que aquesta és una bona política.

I l’última cosa. He d’acabar, oi? (Pausa.) Molt ràpid. Que igual que hi ha l’Optimot..., 
saben? Tothom ha consultat l’Optimot, perquè a vegades tenim dubtes lingüístics, con-
sultem a l’Optimot, que té milions, i milions i milions de visites, i que és una col·labo-
ració, i m’agrada dir-ho, del departament de Política Lingüística i l’Institut d’Estudis 
Catalans, que és qui fa la normativa, l’IEC. Igual que tenim l’Optimot, crearem també 
una consultoria de cultura popular, perquè estem una mica cansats de tantes fires me-
dievals que no sabem per què serveixen, perquè són fires medievals que s’ha inventat 
algú perquè vol vendre formatges, i pernils i no sé quina altra cosa, que sempre venen 
les mateixes coses, a totes les fires de totes les ciutats i pobles de Catalunya.

És a dir, cada poble té una idiosincràsia, té aquelles festes que el caracterit-
zen, i si no ho sap, doncs podrà consultar al Departament de Cultura, a la Direcció 
General de Cultura Popular, en la qual tindrem un aplicatiu que servirà justament 
per a això: per consultar-ho, com si consultessin l’Amades. L’Alcover-Moll és el nos-
tre tresor de la llengua catalana, a part del DIEC, que és la nostra normativa; l’Ama-
des és el nostre tresor de la cultura popular, i és d’allà que buidarem totes les festes 
petites i grans de tots els pobles de Catalunya i promocionarem aquesta consultoria.

Bé, jo tenia moltíssimes més coses per explicar, eh?, però...
I l’edició, havia de parlar de l’edició, però, bé, ja parlaré de l’edició quan em to-

qui o quan m’ho demanin, perquè si ara parlo de l’edició m’hi estaré molta estona. 
Sí que diré que estem vetllant perquè Sant Jordi sigui patrimoni immaterial de la 
humanitat, eh?, i això està relacionat, és clar, amb el suport a l’edició, els editors i 
el llibre, la lectura. No he parlat del llibre ni de la lectura, però com que ja sé que 
tots pensaven que parlaria de llibres, i d’escriptors i de lectura, doncs mira, no n’he 
parlat. (La consellera riu.) És broma.

Moltes gràcies per la seva atenció, i ha estat un plaer dirigir-me a tots vostès en 
aquesta sala, que és així, una mica, un amfiteatre. M’ha fet molt feliç d’estar aquí 
amb vostès.

Bé, què toca ara, senyor president?

El president

Moltes gràcies, consellera. Farem una cosa, que és una pausa de cinc mi-
nuts, perquè els grups parlamentaris puguin acabar d’estructurar la seva interven-
ció. Recordin que tindran deu minuts, començant pel senyor Héctor Amelló, de 
Ciutadans, i anirem fent... (Veus de fons.) Ah, començant –perdó, té raó, l’expe-
riència és un grau– pel diputat Rafel Bruguera; si no li importa al diputat Héctor 
Amelló, començarà el diputat, perquè és qui va presentar la sol·licitud. I després la 
consellera tindrà un màxim de mitja hora per poder respondre o ampliar qüestions, 
i després una intervenció final, si els grups hi volen fer alguna última aportació.

Fem ara una pausa de cinc minuts.

La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i dos minuts i es reprèn a un quart de 

cinc i deu minuts.

El president

Començarem amb la intervenció del diputat Rafel Bruguera.
(Pausa llarga. Remor de veus.)
Quan comenci la gent callarà, no es preocupi.

Rafel Bruguera Batalla

Gràcies, president. Bona tarda, president de la comissió, honorable consellera, 
diputades i diputats, directors i directores generals, el conjunt de l’equip que acom-
panya la consellera, membres del Conca, col·lectiu de Dones Visuals, Comitè d’Em-
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presa del Consorci per a la Normalització Lingüística –em sembla que no em deixo 
ningú. Molt bona tarda, i agraïts d’aquesta compareixença.

En primer lloc, consellera, la volem felicitar –ho hem fet privadament, però tam-
bé ho vull fer públicament– pel seu nomenament i, evidentment, li desitgem sort i 
encert. Vostè és la quarta consellera des del gener del 2016, és a dir, en tres anys, 
quatre consellers/conselleres; evidentment, bona notícia no ho és, eh?, per a una ges-
tió cultural que duri, perduri en el temps, doncs, crec que no és bo que hagin passat 
quatre consellers o conselleres en només tres anys.

A nosaltres, com a grup parlamentari, ens correspon, com a oposició, la tasca 
de control i la tasca d’impuls al Govern, això és evident i és el que hem de fer; però 
també, l’hi dic clarament, d’oposició constructiva i d’oposició propositiva, i a més a 
més em sembla que ens avala l’activitat parlamentària tant en aquesta comissió com 
en el Ple del Parlament, sense anar més lluny, per exemple, amb la moció sobre el 
sistema d’arxius.

Jo li plantejaré, si tinc temps, set qüestions amb algunes subqüestions.
Primera, pressupost. Vostè també n’ha parlat. Tenim un problema estructural, 

consellera. Miri, l’any 2010 el conjunt del pressupost de la Generalitat era de 39.000 
milions; el nonat del 2019, 42.000, és a dir, ja s’havia superat..., el 2019 s’havia de 
superar el pressupost del 2010. Això significa, per tant, un increment de 3.000 mi-
lions d’euros al conjunt del pressupost de la Generalitat, un increment del 7,7 per 
cent.

Cultura. A Cultura, any 2010, 337 milions d’euros, el 0,86 per cent del conjunt 
del pressupost. Al nonat –permetin-me aquesta expressió– del 2019, 268, és a dir, 
menys 69 milions d’euros que l’any 2010. És a dir, la Generalitat augmenta, supera-
da la crisi, entre el 2010 i el 2019, el pressupost, i l’incrementa en 3.000 milions, i el 
de Cultura disminueix un 20 per cent des del 2010 fins al 2019.

Consellera, això, francament, em sembla que no és de rebut. A cada bugada per-
dem un llençol, aquesta és la pura realitat, i, per tant, li preguntem, més enllà de les 
bones paraules, de les bones intencions... Miri, jo subscric el 90 per cent del que ha 
dit, eh?, des del punt de vista global, de plantejament filosòfic, del paper de la cultura 
en aquest món, però, és clar, s’han de concretar les coses, no? I, per tant, li pregunto, 
consellera, què pensa fer. Vostè ens ha dit –i ho comparteixo, també– salut, educa-
ció i cultura com els tres grans eixos. Escolti, la cultura no està aquí; per a vostè i 
per a mi sí, però per a aquest Govern no. Estem..., diguem-ne, una «maria», si se’m 
permet l’expressió, eh? Per tant, què pensa fer? –què pensa fer?

Vostè va dir, si no ho recordo malament, fa noranta-vuit dies, o noranta-nou dies, 
que va dir en unes declaracions «voler és poder». Jo li pregunto, consellera: vol 
realment donar la batalla perquè d’una vegada es compleixi el que s’ha aprovat en  
aquest Parlament –s’ha aprovat en aquest Parlament– de que Cultura ha d’arribar  
en un termini de quatre anys com a mínim a l’1 i mig per cent del pressupost, etcè-
tera? –ho vol? Si ho vol, ens té a nosaltres al seu costat per ser els primers que em-
penyem. Si no, més enllà de bones intencions, consellera, no es podran fer polítiques 
culturals reals, d’aquestes que la gent les nota, perquè quan comença l’1 de gener 
d’un any tenim més del 90 per cent del pressupost de Cultura hipotecat per despesa 
corrent, despesa ordinària, despesa compromesa, etcètera; per tant, el marge de ma-
niobra que ens queda és molt petit.

Pregunta: què pensa fer, consellera, per no només complir els acords d’aquest 
Parlament, sinó també, en general i globalment, per millorar el finançament del 
Departament de Cultura.

Segona qüestió, el Conca. Celebrem, absolutament, la renovació del plenari del 
Conca, i també la felicitem, consellera, perquè aquest és un tema que fa tres anys 
que dura i vostè l’ha desencallat. Es pot discutir més o menys, però vostè l’ha des-
encallat i, per tant, no nos duelen prendas, la felicitem, i la felicitem sincerament 
i vostè ho sap. De la mateixa manera que volem felicitar al senyor Carles Duarte, 
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aquí present, i a la resta de membres del Conca sortint, que em sembla que en uns 
moments molt difícils, en uns moments molt complicats, han sabut mantenir viva la 
flama d’un organisme en el que, també l’hi dic, el nostre grup parlamentari hi creu, 
el nostre partit polític hi creu, i que valorem com a necessari i imprescindible no no-
més per a la cultura del país, que ja seria prou, sinó per al conjunt del país.

Per això la renovació només és, consellera, des del nostre punt de vista, l’inici 
d’un procés, que li demanem que lideri –li demanem que lideri–, de modificació de 
la Llei del Conca, per revertir, com a mínim, algunes de les retallades que hi va in-
fligir el conseller Mascarell. El nostre full de ruta és claríssim: més autonomia per 
al Conca, menys dependència del Govern, i més d’aquest Parlament. I en segon lloc, 
recuperar competències. En aquest camí ens trobarà, consellera –en aquest camí ens 
trobarà. Per què? Perquè creiem, efectivament, que el Conca és una estructura –com 
se li vulgui dir– de país, una estructura d’estat –com se li vulgui dir–, i, per tant, 
creiem que com a estructura d’estat no ha d’estar –o com a estructura de país– al 
servei del Govern, sinó que ha d’estar al servei del país i, per tant, dels seus repre-
sentants legítims, que és el Parlament de Catalunya.

Pla normatiu de cultura, tercera qüestió que li volia plantejar. És un pla poc am-
biciós, consellera. Des del nostre punt de vista, li manca visió de conjunt, estratè-
gica, li falta ambició. Sembla més aviat un calaix de sastre sobre temes pendents 
d’altres legislatures. Hi manquen propostes de caràcter transversal amb altres depar-
taments, com ensenyament, Economia, etcètera.

Li pregunto: com està el desenvolupament, que va aprovar el Govern a mitjans de 
desembre passat i que es va anunciar a bombo i plateret, del pla normatiu?

Sobre la llei de mecenatge. Miri, s’hi poden fer coses. És veritat que hi ha un 
marc estatal, i, per tant, li pregunto si hi ha contactes en aquest sentit amb el minis-
tre de Cultura, però podem començar a avançar amb coses respecte a la llei de me-
cenatge, per exemple en el tram autonòmic de l’IRPF. Com està, consellera, el tema 
de la llei de mecenatge?

Llei del cinema. És imprescindible, des del nostre punt de vista, la seva modi-
ficació, especialment per donar compliment a una sentència europea. Creiem que  
és inadmissible deixar-ho per a l’any vinent, com preveu el pla normatiu. Creiem 
que és absolutament necessari. Ens pot venir l’inici d’un expedient sancionador per 
part de la Unió Europea en qualsevol moment; no ho desitjo, però ens pot passar, i 
fa temps que estem en aquest risc.

Llei de patrimoni cultural immaterial, vostès han anunciat. Creiem, sincerament, 
que és un error. Caldria modificar i actualitzar la Llei del patrimoni de l’any 93, això 
sí, i dins de la Llei del patrimoni incorporar-hi, evidentment, el patrimoni imma-
terial. Però no som partidaris, en absolut, i ja l’hi avancem d’entrada, de dues lleis 
separades: nosaltres el que creiem és que hauria de ser una de sola. Li demano que 
reflexioni, que ens atrevim a plantejar i a replantejar una llei en molts aspectes ca-
duca com és la Llei del patrimoni del 93, i, efectivament, aquí, incorporar-hi, com 
no podria ser d’una altra manera, tot el tema de patrimoni immaterial. De fet, és el 
model del País Basc, que l’han aprovat fa dies, si no estic equivocat, que creiem que 
és l’encertat.

Decret d’accés, avaluació i d’arxius. Miri, només li demanem una cosa: que se-
gueixin el full de ruta que va representar la moció que es va aprovar al Parlament fa 
poc a proposta del nostre grup parlamentari, i que va ser aprovada per àmplia ma-
joria dels grups parlamentaris. Per tant, creiem que aquest ha de ser el full de ruta 
que s’ha de seguir.

Accessibilitat a la cultura. Des del nostre punt de vista, consellera, la proposta ens 
queda curta, només circumscrita a l’accessibilitat física als espais culturals. Caldria 
ampliar-ho a aspectes socials de més abast, com l’accés a la societat de la cultu-
ra, l’apropament de la cultura a la societat i la participació social en la cultura. La  
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llei hauria de permetre abordar l’àmbit de la cultura sense afany de lucre, també.  
La proposta, ho repeteixo, es queda curta i, creiem, és poc ambiciosa.

Sobre l’estructura del departament, que vostè n’ha parlat. Quin és el model? Quins 
són els objectius que es pretenen? Tindrem dotada la Sub-direcció General d’Ar-
xius en els propers pressupostos, que està creada però no està dotada? La tindrem,  
aquesta sub-direcció general, o no la tindrem? Coses concretes que em sembla que, 
en definitiva, és el paper que ens toca jugar. Quan tindrem, consellera –vostè ha dit 
que el tindrem, però quan el tindrem–, aquest esperat decret?

Qüestions que des del nostre punt de vista caldria afegir al pla normatiu per ser 
realment un pla ambiciós. Pel que fa als equipaments culturals... (Veus de fons.) Vaig 
acabant, president. En tot cas, això del pla normatiu ho deixaré per a la segona inter-
venció, i li demano només un minut, un minut i mig, per acabar altres qüestions, tot 
i que em sembla important el que volia comentar ara sobre el pla normatiu.

Consorci per a la Normalització Lingüística. Miri, vostè ha parlat de més cen-
tres. Bé, però i els que tenim? Com en tenim el personal?, com tenim els funciona-
ris? Malament. Vostè sap que hi ha tota una sèrie de demandes que fa el col·lectiu, i 
que no està clar. Tenim els 19 milions d’euros perquè es pugui complir l’objectiu que 
el cent per cent del capítol I es pugui assolir? Disposem d’aquests 19 milions? Hi ha 
treballadors amb jornades de vint o vint-i-cinc hores que haurien de passar a jorna-
da completa, compromís d’un centenar de places per cobrir el personal indefinit no 
fix –hi ha un compromís. Es complirà aquest compromís, consellera? M’agradaria 
una precisió en aquest sentit. Es varen incrementar el nombre d’hores lectives dels 
ensenyants com a conseqüència de la crisi. Es complirà la demanda de retornar a la 
situació del 2013, prèvia a la crisi?

Respecte als llegats, l’adquisició de fons privats i donacions. Miri, és un campi 
qui pugui, l’hi dic sincerament. En aquest sentit som molt..., en aquest aspecte som 
crítics, consellera: no hi ha criteri ni transparència. Podríem parlar d’Anagrama, del 
fons Balcells, Nazario, Arnau Puig, que vostè ha citat. Cal definir clarament el pa-
per de la Biblioteca de Catalunya i de l’Arxiu Nacional de Catalunya, perquè no hi 
ha arxius d’una manera o d’una altra. Tots són..., hi ha una cosa i hi ha l’altra, hi ha 
llibres però també hi ha documents. I, per tant, aquí el que està passant a la pràctica 
és que la biblioteca i l’arxiu, entre cometes, «es barallen entre ells», i això no pot ser. 
I, per tant, demanem que això s’aclareixi.

Sobre l’audiovisual i les demandes de les Dones Visuals, dues preguntes molt 
concretes: per què el Govern no ha impulsat un estudi sobre la situació i presència 
de la dona en el sector de l’audiovisual? I la segona: per què el Govern no està com-
plint amb l’acord triennal del Pla d’acció de Dones Visuals acordat el juny del 2017 
i que donaria, creiem, estabilitat i una estratègia transformadora?

I, per acabar, si ens pot parlar de com té les relacions amb el Govern estatal.  
Hi ha molts temes pendents que depenen de Madrid, i, per tant, en aquest sentit, 
si vostè ha parlat amb el ministre sobre el document de demandes de la consellera 
Borràs, que nosaltres, ja ho vaig anunciar en aquell moment, subscrivim en un 90 
o 95 per cent. Per tant, si ens pot informar una mica de com està aquest tema, per-
què realment hi ha qüestions, allà, que són importants per a la cultura de Catalunya.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat Bruguera. Té la paraula el diputat Héctor Amelló, en nom del 
Grup de Ciutadans.

Héctor Amelló Montiu

Gracias, presidente. Señora Vilallonga, señor Vilaró, diputados, diputadas, pre-
sidentes y presidentas de las diferentes entidades que hoy nos acompañan y resto 
del personal que hoy también está aquí con nosotros, buenas tardes a todos. Mire, 
primeramente tengo que empezar por quizá lo más obvio, y es que en los últimos 
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años parece ser que el criterio del Gobierno para elegir el titular de la conselleria 
de Cultura es precisamente su militancia con el procés. Y es que usted es una dig-
na sucesora de la señora Borràs: comparten fe en la religión «procesista», tienen un 
marcado perfil nacionalista, tiene una larga tradición de relación directa o indirec-
ta con entidades cuya finalidad es impulsar las tesis nacionalistas, pero sobre todo 
–¿eh?, sobre todo– algo que comparten es que ustedes comparten haber firmado, 
precisamente, el manifiesto Koiné. Y que, por cierto, el señor Albert Sáez hace ya 
bastantes meses escribía en El Periódico que –y cito textualmente– «el núcleo duro 
del Gobierno actual, con descaro, es seguidor de las tesis del manifiesto Koiné», y 
parece que continuamos en la misma línea.

Por otra parte, usted ha hablado de Òmnium Cultural y Plataforma per la 
Llengua, que son, precisamente, entidades que con la excusa de la lengua sostie-
nen las tesis independentistas y las difunden. Y le tengo que recordar que Òmnium 
Cultural tiene una multa de doscientos mil euros por vulnerar la protección de datos 
de todos los catalanes, que es una infracción muy grave, o que su expresidente está 
acusado de graves delitos en el juicio del Uno de Octubre. Pues mire, nosotros pen-
samos que, chiringuitos nacionalistas, los catalanes no necesitamos absolutamente 
ninguno.

Y es que parece que no se llega a ser consellera de Cultura del peor Gobierno de 
la historia sin firmar, pues, un manifiesto que por diferentes entidades ha sido cali-
ficado de sectario y supremacista, y un documento que es una muestra de la graví-
sima anomalía democrática que viene perpetrando el nacionalismo catalán durante 
los últimos años en Cataluña.

Un manifiesto que obvia la realidad social de Cataluña en que somos una socie-
dad bilingüe y trilingüe en el Valle de Arán. El manifiesto Koiné ofende a cientos de  
catalanes, cuya lengua materna es el español, y que ustedes tildan de lengua  
de dominación o lengua de inmigración. Y lo que todavía es peor –si cabe, porque 
el manifiesto en sí mismo es un esperpento– es que en ese manifiesto se califica a 
las personas que vienen a Cataluña de otras comunidades autónomas como «instru-
mento involuntario de colonización lingüística». Eso, además de una falacia, es una 
falta absoluta de respeto: una falta de respecto a las personas, una falta de respeto a 
los catalanes y una falta de respeto a la propia inteligencia. ¿Usted ratifica su adhe-
sión a ese manifiesto, calificado por algunas entidades de sectario y supremacista, 
que llama «instrumentos involuntarios de colonización lingüística» a catalanes cuya 
lengua es el español?

Pero mire, ese manifiesto no es la única muestra de la injerencia del naciona-
lismo en la cultura o de cómo el nacionalismo excluyente quiere apropiarse de la 
cultura de todos los catalanes. Durante los últimos años hemos visto como cientos 
de actos culturales, de fiestas populares, de nuestro patrimonio arquitectónico y 
cultural, pregones de fiestas, entregas de premios institucionales, instituciones cul-
turales públicas, exposiciones han sido puestos al servicio interesado de la ideología 
separatista.

Ustedes han usado los recursos de todos los catalanes para hacer publicidad de 
su ideología y de su causa, y han excluido, sin ningún tipo de miramiento ni de au-
tocrítica a cientos de catalanes en muchos eventos culturales. Es que han usado el 
patrimonio arquitectónico en muchas ocasiones, que ha sido patrimonio de la huma-
nidad, o bienes culturales de interés nacional como soporte publicitario de su pro-
paganda separatista, aun sabiendo que la propia Ley de patrimonio cultural catalán  
prohíbe colocar publicidad de cualquier tipo en estos edificios que están cataloga-
dos. Pero es que, además, ustedes han colocado publicidad de su ideología separatis-
ta desde las murallas de Tarragona hasta el puente de Besalú, pasando por torreones, 
almenas, edificios públicos, castillos... Allí donde han tenido oportunidad han colo-
cado su publicidad, sus pancartas, sus banderas, sus símbolos, que solo representan 
su opción política, excluyendo a aquellas personas que no compartimos su ideolo-
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gía independentista. ¿Van ustedes a solicitar la retirada de toda esta propaganda del 
patrimonio que vulnera la Ley del patrimonio y vulnera que el patrimonio sea de 
todos?

Pero es que también han puesto al servicio de su ideología nuestro patrimonio 
cultural inmaterial, como por ejemplo la Patum de Berga o cientos de fiestas po-
pulares, que las han usado como escaparate publicitario para hacer ideología de la 
independencia. Ustedes no tienen ningún miramiento para expulsar, para excluir y 
silenciar socialmente a todos aquellos disidentes que no comulgamos con su ideolo-
gía nacionalista e independentista.

Miles de ciudadanos se ven excluidos de estos actos culturales porque ustedes 
han convertido las inauguraciones, los pregones y el propio evento en actos de apo-
logía independentista. ¿Qué van a hacer para que los ciudadanos que no comparti-
mos su ideología nacionalista independentista podamos participar libremente en los 
actos culturales sin ser excluidos por motivos ideológicos?

Pero es que si, con todo, esto les parece poco, una muestra más de que la conse-
lleria de Cultura está al servicio de la ideología independentista, es que ya hace un 
tiempo nombraron ustedes a un fugado de la justicia, al señor Lluís Puig i Gordi, 
director del Programa para el desarrollo de proyectos culturales de ámbito interna-
cional. Ustedes crearon un puesto a medida para un fugado de la justicia, para man-
tenerlo con un sueldo de más de 87.000 euros anuales, un cargo del que no sabemos 
lo que hace, que las respuestas a nuestras peticiones de solicitud de información que 
hemos realizado son altamente imprecisas, un cargo que no está sometido a control 
parlamentario, un cargo que sirve para colocar a su amigo, que es un fugado de la 
justicia, y por eso ya le avanzo que pediremos el cese del director del Programa para 
el desarrollo de proyectos culturales de ámbito internacional, el señor Lluís Puig i 
Gordi, por tratarse, precisamente, de un fugado de la justicia.

Pero mire, como hemos empezado hablando precisamente de lengua, me gus-
taría retomar el tema. Y es que Barcelona es y ha sido capital cultural de referen-
cia en España y en el resto del mundo de la edición desde hace muchísimos años. 
Barcelona representa más del 50 por ciento de la producción y facturación de la in-
dustria editorial en España, donde tienen sede casi trescientas editoriales. El creci-
miento y consolidación de la edición y la capacidad de Barcelona son absolutamente 
innegables, y lo son entre otras cosas gracias al enorme mercado latinoamericano 
y también de Norteamérica, donde aumenta día a día el volumen de personas cas-
tellanoparlantes.

Esta característica ha hecho que, gracias a este mercado de habla en castellano, 
se produzca el crecimiento del sector editorial en España. Es cierto que las ayu-
das a traducciones del catalán a otras lenguas, incluido el castellano, por parte del 
Institut Ramon Llull han propiciado que títulos escritos en catalán sean editados en 
castellano y así se pueda realizar una gran divulgación de nuestra cultura española 
de Cataluña. Hay que considerar que de algún modo este hecho hace que la traduc-
ción de otros idiomas al castellano no tenga las mismas oportunidades de ayuda, 
situación que puede estar provocando una cierta disminución de las ediciones y una 
cierta bajada de las producciones procedentes de otros idiomas diferentes al catalán. 
Esta falta de oportunidades no beneficia en absoluto a la cultura en general y por 
supuesto no beneficia el crecimiento del sector editorial en Barcelona.

¿Nos puede decir las estrategias y la inversión que realizará su departamento 
para fomentar el sector editorial en español y las traducciones a este idioma? Para 
nosotros la cultura catalana es toda la cultura que se hace en Cataluña, sin importar 
el idioma en la que se haga. ¿Van a invertir en industrias culturales, especialmente 
editoriales, que publiquen en español?

Y es que, al margen también de todas estas cuestiones, me gustaría formularle 
algunas preguntas más. Y de la preocupación por sus políticas de corte nacionalis-
ta, existe una cuestión de fondo todavía más preocupante si cabe, que es la evidente 
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parálisis de las políticas culturales y el estancamiento de todo el sistema cultural en 
Cataluña. Y es que en este caso tengo que coincidir con algo que apuntaba el señor 
Bruguera: es usted la cuarta consellera en apenas tres años y medio. Ninguno de sus 
antecesores ha realizado una de las tareas pendientes de las políticas culturales, que 
es desarrollar un plan estratégico de la cultura a largo plazo.

Creemos que la política cultural en Cataluña no tiene actualmente ningún rum-
bo, y ustedes fijan unos objetivos arbitrarios y aleatoriamente, sin responder abso-
lutamente a ningún tipo de plan prefijado. Tenemos la sensación, y no somos los 
únicos, que los gobiernos separatistas piensan más en la cultura al servicio del pro-
ceso que en crear políticas dirigidas a la democratización de la cultura y a la demo-
cracia cultural. Varias son las voces –y así se desprende por ejemplo del Informe del 
estado de la cultura y de las artes 2018– que advierten de un estancamiento cultural 
por falta de auténticas políticas culturales y de una evidente falta de inversión. Cada 
vez más ciudadanos tienen un sentimiento de pérdida de la capacidad de acceso a la 
cultura, un 10 por ciento más en el último año, pero es que además un 50 por ciento 
de la población dice no vivir la cultura de forma habitual, algo que nos parece su-
mamente preocupante.

Y nosotros le preguntamos: ¿es consciente de estos datos? ¿Se han puesto en 
práctica políticas correctoras de esta situación? ¿Nos puede explicar qué políticas se 
han puesto en marcha?

Y en la misma línea, un alto número de ciudadanos dicen estar insatisfechos 
actualmente con la oferta cultural disponible, pero ¿qué hace el Departamento de 
Cultura para revertir esta situación actualmente? ¿Qué políticas estratégicas pone 
en marcha para mejorar la oferta cultural? A nosotros este distanciamiento de los 
ciudadanos y la cultura nos parece sumamente preocupante. Esta situación de insa-
tisfacción con la oferta, de desapego de los equipamientos, la falta de inversión del 
departamento, la crisis económica, pero además esa crisis política, la inseguridad y 
la inestabilidad generada por los partidos independentistas han generado la reduc-
ción del gasto medio en ocio, en cultura y en comunicación.

Pero la cuestión que nosotros planteamos es: ¿qué políticas van a poner en prác-
tica para poder revertir esta situación de estancamiento y qué medidas pondrán en 
práctica para revertir la situación actual de precariedad cultural?

El estancamiento también afecta a la industria cultural. ¿Acaso creen ustedes 
que la inestabilidad jurídica, la crisis política, la reducción de inversión pública en 
cultura, la falta de estrategias y objetivos de las políticas culturales que están reali-
zando ustedes durante los últimos ocho años no afectan a las industrias culturales? 
¿Qué medidas tomarán para revertir la situación de inestabilidad jurídica, la crisis 
política, la reducción de la inversión y la falta de estrategia en materia de políticas 
culturales?

Y ya para terminar –dejaré una serie de cuestiones para el segundo turno–, por 
último: ¿cuándo aumentaran la inversión en cultura? Porque ustedes han hablado de 
presupuesto. Lo ideal sería alcanzar ese 2 por ciento del presupuesto, que eso su-
pondría unos 65 euros por habitante, pero es que nos encontramos actualmente en 
aproximadamente en un 0,7 por ciento del presupuesto.

El presupuesto del departamento ronda actualmente los 250 millones y el mo-
tivo del reducido presupuesto no es precisamente la crisis. Si nos fijamos en los 
diferentes departamentos, vemos como el Departament d’Interior, el Departament 
de Territori i Sostenibilitat, Justícia y Agricultura tienen más inversión hoy que en 
2011, pero es que, además, todos aquellos departamentos que se pueden comparar 
temporalmente con el actual, por ejemplo ensenyament, Salut, Justícia, Agricultura 
–todos– tienen mayor inversión hoy que en 2012, todos excepto Cultura. Todos recu-
peran la inversión, pero para Cultura parece ser que no tenemos más capacidad pre-
supuestaria. Con este nivel presupuestario no nos sorprende el estancamiento actual.
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¿Me puede decir los plazos y las fechas, y el compromiso presupuestario que 
puede haber durante los próximos años? ¿Cómo vamos a aumentar esa inversión en 
Cultura, totalmente necesaria para revertir este estancamiento?

Luego continuaré con otra serie de cuestiones que dejaré en este momento enci-
ma de la mesa.

El president

Gràcies, diputat Amelló. Té la paraula la diputada Concha Abellán, en nom de 
Catalunya en Comú Podem.

Concepción Abellán Carretero

Muchísimas gracias. Lo primero, sí que, consellera, en su explicación, cuando ha 
comentado las personas que estaban en la propuesta del Conca, cuando hablaba de  
Miriam Porté se ha referido a ella como productora de cine y para cubrir la parte  
de género. Entonces sí que..., bueno, da lugar a malentendidos y le pediría una recti-
ficación o aclaración sobre este tema, porque ha quedado un poco raro.

Senyora consellera, no deixo de pensar que aquest Govern parla més de la im-
portància de la cultura del que després privadament hi dedica esforços. Els darrers 
governs de la Generalitat han reduït al mínim els pressupostos en Cultura, que no 
arriben al 0,7 per cent i estan molt lluny de les mitjanes d’altres països de la Unió 
Europea.

La seva activitat legislativa en cultura ha estat força absent i ha relegat el Conca 
a un òrgan consultiu, desproveït de recursos i fins i tot de consell. Entre el 2010 i el 
2014 les subvencions per al foment de la cultura de la Generalitat han caigut més 
del 50 per cent i s’ha reduït enormement el pes del sector cultural: n’hem perdut el 
22 per cent de treballadors i treballadores. Hi ha un nexe al sector cultural, senyora 
consellera: la cultura és sense dubte fonamental per a la construcció del país, però 
no ha sabut prioritzar gens. El model cultural ha canviat, som davant de l’esgota-
ment de l’antic i no hem debatut quin ha de ser l’actual model cultural català. Hem 
invertit en equipaments, és cert, però no hem treballat l’accés a la cultura i el gaudi 
cultural. No hem considerat la cultura com un bé comú i no hem posat la gent al 
centre de les polítiques culturals.

Nosaltres, com sabeu, tenim diverses propostes i preguntes a fer-li en aquest sen-
tit. Seguim sense un pacte nacional de la cultura, consellera. Seguim sense un pro-
jecte de consens amb els sectors culturals que permeti actualitzar el model cultural 
i anar amb un de compartit amb la ciutadania, independent del Govern i transparent, 
que democratitzi l’accés als bens culturals.

Seguim amb una franca desinversió. Ens ha parlat de pressupostos prorrogats 
però no del compromís que té aquest Govern. Quin és el compromís pressupostari 
d’aquest Govern amb la cultura? Com revertiran la davallada de suports en cultura i 
amb quins criteris remuntaran la inversió?

Altres qüestions marc: quin és el compromís d’aquest Govern amb el Conca? 
Nosaltres, ja ho hem dit diverses vegades, optem per un Conca independent amb 
recursos i possibilitat d’acció. Hi estan d’acord? Treballaran perquè sigui així i res-
pectaran l’esperit de la seva creació?

La cultura, consellera, ha de ser també un element de progrés social i ho ha de 
ser en clau de gènere. En aquest sentit no entenem per què el Govern incompleix els 
acords fets amb associacions com Dones Visuals. Per què el Govern no està com-
plint amb l’acord triennal del Pla d’acció de Dones Visuals, que donaria estabilitat 
a una estratègia transformadora que des del juny de 2017 Dones Visuals té enco-
manada per part del Govern? Per què es dona suport a projectes audiovisuals amb 
estereotips de gènere amb recursos públics?

Com hem expressat anteriorment, nosaltres creiem en un model de cultura de-
mocràtica, viva, expressió del territori i de lliure accés per a la ciutadania. No cre-
iem que sigui el model actual que tenim ni el model que el Govern ha defensat els 
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últims anys. Catalunya té una àmplia tradició de gestió cultural comunitària: quines 
accions concretes preveu el departament per reforçar la gestió comunitària de la 
cultura i així donar impuls a l’accés i al gaudi cultural de totes? Quines mesures 
concretes té per acabar amb la precarització de les treballadores del sector cultural? 
Quins mitjans econòmics i financers preveuen per incentivar la cultura i treballar en 
la igualtat d’oportunitats en l’accés?

Educació i Cultura han de tenir una estreta relació. Desenvoluparan la regulació 
dels ensenyaments artístics superiors, com la universitat de les arts?

I, finalment, la cultura viva és expressió del territori, no una expressió elitista ni 
residual de certs esdeveniments culturals, sinó de tot el país. Quins criteris fem ser-
vir actualment per garantir la distribució territorial equitativa de la cultura i la seva 
adequació i difusió al territori?

Moltes gràcies, consellera, i esperem que puguem avançar a partir d’ara en 
aquest nou model cultural basat en la gestió comunitària.

El president

Moltes gràcies, diputada Concha Abellán. Hem rebut la disculpa del diputat 
Alejandro Fernández, del Subgrup del Partit Popular, que no podia assistir a la reu-
nió. Tampoc hi ha la representació del Subgrup de la Candidatura d’Unitat Popular. 
Per tant, té la paraula la diputada Jenn Díaz.

Jenn Díaz Ruiz

Sí; gràcies, president. Bona tarda a tothom. Bona tarda, consellera. Bé, a la seva 
compareixença ja ha parlat a bastament que la cultura..., i el Grup Republicà és un 
dels eixos que més defensem, que és cohesió social i transformació, perquè és una de  
les claus per al futur d’aquest país i defensem que la cultura és la quarta pota  
de l’estat del benestar, que de fet aquí ho defensem tots i totes. I no només això, sinó 
que funciona com un ascensor social lligat a la cohesió i la transformació, i l’accés 
garantit de la cultura genera aquesta igualtat d’oportunitats, que no se’ns escapa, 
d’aquesta vessant de la cultura. Precisament per això la cultura ha de ser un dret, i 
hem de parlar de «drets culturals» igual que parlem del dret a la salut, i no un luxe.

Una altra de les potes que el Grup Republicà ja va defensar en la compareixença 
de la consellera Borràs, i avui hi tornarem, és la interculturalitat precisament per-
què, seguint aquesta línia, no?, de la cohesió, de la transformació i de l’ascensor so-
cial, no és només una qüestió de classe, sinó també d’origen.

Hi ha dues qüestions dintre de la política cultural, quan parlem de discriminació 
positiva, i són dos eixos que n’hem parlat molt aquesta tarda, però volíem deixar 
constància del posicionament del Grup Republicà. Per una banda, d’aquesta discri-
minació positiva, parlem de política lingüística, perquè malgrat que ens volen fer 
creure que el català és una llengua amb ideologia i que a més a més està en el centre 
de tots els debats ideològics, el Grup Republicà defensem que en tot cas el català és 
una llengua política des del moment en què el franquisme ens la va prohibir. I que 
precisament per això des de llavors intenten que el català sigui una llengua prescin-
dible, inútil i que acabi sent una llengua domèstica. I quan defensem que el català és 
una llengua política parlem de la «política» en el bon sentit, no parlem de partidis-
me. Crec que és necessari fer aquesta diferència.

En aquest sentit, li volíem preguntar que..., com a país tenim un repte en la nor-
malització lingüística, precisament en el dèficit del català a l’audiovisual, en les 
versions originals, que hi tenim un dèficit molt important, i l’altre dia al 30 minuts 
vèiem el documental Lletraferits, precisament en aquesta línia, no? El repte de país 
que tenim és precisament que els nens i els joves, que consumeixen l’audiovisual 
d’una manera tan normalitzada, tinguin accés a aquests continguts en català, preci-
sament per no anar perdent generacions i generacions de parlants.

Volia fer un incís, que no em tocaria a mi respondre al diputat Héctor Amelló 
sobre les editorials catalanes que publiquen en castellà i que diu que el mercat lla-
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tinoamericà, no?, que ens nodreix... Li voldria explicar que el cost del llibre aquí a 
Espanya, a Catalunya, no es correspon amb el cost del llibre a Latinoamérica i, per 
tant, que el nostre mercat en castellà es queda aquí a Espanya perquè els preus dels 
nostres llibres no es poden assumir a Hispanoamèrica i que, per tant, això no és ben 
bé cert, això que ha dit. Li voldria recordar que l’Institut Ramon Llull, quan la ciutat 
convidada a la Fira de Buenos Aires, literària, va ser Barcelona, hi va portar escrip-
tors en llengua catalana i en llengua castellana. I penso que obviar aquests detalls 
fan que el seu relat no tingui esquerdes, però en té, i moltes.

Seguim parlant de protecció, que la llengua n’és una, i els castellanoparlants –i jo 
ho soc– reivindiquem la llengua política, no polititzada, perquè necessita el nostre 
activisme. Els castellanoparlants, que en parlem molt en aquest Parlament, podem 
fer dues coses: o acusar a tot aquell que protegeix la llengua catalana com a supre-
macista o fem activisme i fem les nostres intervencions, malgrat que som castellano-
parlants, en català per poder-la protegir, per poder-la reivindicar i donar-li el valor 
que li pertoca històric.

I com que l’activisme en el català el compartim també en la lluita per la igualtat 
i seguim parlant de discriminació positiva, potser en termes de feminisme ja hem 
assumit que les quotes i la discriminació positiva és un fet i en el català encara ens 
queda per assolir. Bé, en aquesta cambra genera molt consens la feina que fan les 
companyes de Dones Visuals. Reivindicar també que les treballadores del sector 
cultural pateixen molt aquesta quota d’autònomes i, per tant, que seria molt impor-
tant aquesta perspectiva de gènere que ho envaeix tot en les polítiques públiques i 
que pensem que la cultura, en la mesura que és un mirall de la societat, doncs, tam-
bé hi hauria d’entrar.

En un moment com l’actual no ens podem permetre tampoc el luxe de prescindir de  
la cultura, precisament perquè «cultura» ja comencem a entendre que és sinònim 
de «llibertat» i que, en moments com aquest, que la llibertat i la protesta pateixen 
aquesta repressió flagrant, doncs la cultura també vol dir esperit crític, pensament 
propi i exigència social, i, per tant, aquest país sense cultura estarà empobrit i no 
se’n sortirà. Necessitem ser autònoms davant dels grans mitjans de comunicació i 
per poder decidir per nosaltres mateixes, i la cultura és aquesta eina que ens dotarà, 
no?, d’aquest pensament crític i personal.

Una altra de les qüestions que aniria una mica enllaçada amb la interculturalitat 
de què parlàvem abans és aquesta cultura de país que ha de ser bidireccional: que 
no només hem d’exportar la cultura catalana al món, sinó que hem d’assumir com a 
pròpia la riquesa de Catalunya i que, de la mateixa manera que amb aquesta doble 
militància i aquest doble activisme, la interseccionalitat –que ja l’hem assumit com 
el següent pas del feminisme en la cultura– l’hem de repensar d’aquesta manera, 
no?, com a mirall de la societat que deia. I la cultura sense diversitat no representarà 
aquest país i, per tant, també penso que des de l’Administració hem de provocar que 
la nostra cultura representi tot el poble de Catalunya, que és molt variat.

Parlava abans que hem de canviar aquest xip i parlar de drets culturals, el dret a 
l’accés, el dret a la creació, que en parlava la consellera, de la creació, com una de 
les parts de la cultura a protegir, i el dret a un IVA reduït. Només així entendrem 
com a eina social la cultura.

Parlant del dret a la creació, em repetiré: fa un any ho dèiem des del Grup 
Republicà, que és la peça dèbil i precària de tota la cadena cultural, i que, per tant, 
hem de seguir protegint i potser hem d’encoratjar els nostres companys a altres 
cambres amb les competències a seguir reivindicant aquest estatut de l’artista, que 
sembla que no acaba mai d’arrencar perquè sembla que ningú se’l creu encara prou.

El dilluns vam fer el «Parlament de les Dones» i a l’eix d’educació i cultura vam 
demanar una cultura que no reproduís estereotips nocius per a la societat com, per 
exemple, l’amor romàntic. I en una reunió amb Dones Visuals, quan vostè encara no 
era consellera, parlàvem una mica d’aquesta figura que pogués vetllar per la perspec-
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tiva de gènere i que d’alguna manera l’Administració no fos còmplice, no?, d’aquells 
continguts que creïn aquests estereotips que demanàvem des del «Parlament de les 
Dones» que no tinguessin cabuda, precisament perquè en la ficció, com aquesta 
manera de ser un mirall de la societat, les dones no volem tenir només dos o tres 
llocs, dos o tres papers de ficció, tampoc volem tenir dos o tres llocs de decisió.  
Les companyes de Dones Visuals ho han explicitat moltíssim, quins són aquells 
espais de decisió eternament masculinitzats, però penso que la feina que han fet 
elles en l’audiovisual l’hauríem de mirar amb amplitud en tot el sector cultural i fer 
aquesta feina de tenir aquesta mirada amb perspectiva de gènere sempre en la ficció.

L’estiu passat, acompanyada de les companyes de Dones Visuals, ens va venir a 
veure l’Anna Serner, que parlava d’un sistema de quotes que ha generat un increment 
de la qualitat, precisament perquè els homes, que a ningú se’ls qüestionava la quali-
tat dels seus continguts..., en el moment en què les quotes de les dones comencen a 
formar part de la normalitat dels continguts, la qualitat de l’audiovisual va pujar, no? 
El president fa que sí amb el cap, perquè va ser un model pioner, de referència, que 
depenia moltíssim de la figura de l’Anna Serner, però que esperem que un cop ella 
marxi, doncs, aquesta política d’incrementar la qualitat associada a les quotes, que  
finalment les quotes les demanaran els homes..., penso que és molt important  
que com a societat apostem en aquesta línia.

En la següent Comissió de Cultura ens vindran a explicar aquesta programació i 
aquesta nova normalitat amb els companys del Primavera Sound, precisament per-
què pensem que és el repte de les societats del futur. I aprofito l’espai per donar el 
nostre suport a les companyes de Dones a Escena a Lleida: que el #MeToo va co-
mençar fora de Catalunya però el tenim també aquí, i des del Grup Republicà, tot 
el nostre suport.

Per acabar, felicitar-la i agrair-li la feina que ha fet en el Conca, agrair-li al se-
nyor Duarte la feina que hi ha fet fins ara i encoratjar el nou Conca a fer la feina tan 
bé com l’ha fet, fins al punt que el Grup Parlamentari de Ciutadans, que tant critica 
el Conca, fa servir els seus informes en aquesta comissió amb les dades que ens fa-
ciliten els companys del Conca, cosa que em sembla que valida la política de con-
trapoder que pot arribar a fer el Conca.

I per acabar, li volia preguntar sobre aquest observatori de la cultura, si ens en 
podria fer una miqueta més d’explicació, perquè pensem que potser aquest observa-
tori podria ser aquesta mirada més transversal i que agafi perspectiva, no?, amb la 
interculturalitat, la diversitat, el gènere, que potser el Conca ja fa amb aquests infor-
mes, però potser amb un observatori podríem introduir aquest element de convertir 
la cultura, també, en un eix interseccional que ho abordi tot.

Moltíssimes gràcies.

El president

Gràcies, diputada Jenn Díaz. Té la paraula el diputat Francesc Ten, en nom de 
Junts per Catalunya.

Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, president. Consellera, molt bona tarda, moltes gràcies. Secretari 
general, benvingut. Tots els directors generals, directores generals, membres del 
departament que avui ens acompanyen, així com els membres del Conca, el senyor 
Carles Duarte, els altres membres del plenari, dones membres de Dones Visuals i 
diputades i diputats, doncs, molt bona tarda.

Jo li agraeixo, com no pot ser d’una altra manera, l’explicació del Departament 
de Cultura que ens ha fet, que ens ha parlat d’objectius, d’actuacions i, sobretot, de 
línies de treball. És veritat, és veritat el que deia el senyor Rafel Bruguera, però a mi 
em sembla que les coses s’han de dir també..., cadascú, evidentment, des del punt 
de vista que cregui que les ha de dir, i jo comparteixo el punt de vista que vostè ha 
esmentat aquí.
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Vostè és plenament conscient de la situació que vivim en aquest país i per això 
vostè és la quarta consellera que vivim en aquest país, i per això jo avui vull fer es-
ment també del conseller legítim, Lluís Puig, que com tots ja sabem no pot ser aquí 
entre nosaltres. I aquesta..., em sembla que no podem normalitzar la situació que en 
aquest país vivim, perquè fruit d’aquesta situació excepcional, doncs, després també 
en patim les conseqüències econòmiques, de no tenir el just pressupost que hauria 
de tenir el Govern i que s’hauria d’haver discutit, i aprovat i negociat amb la respon-
sabilitat –cadascú la seva– de tots els grups parlamentaris d’aquest hemicicle.

Compartim, com no pot ser d’una altra manera –i la continuïtat que ja amb Laura 
Borràs vam ser sabedors aquí...–, la cultura com a eina de transformació. La millor 
política social que es pot fer segurament és la política cultural, l’art com a salut so-
cial, també. Tots aquests titulars, tota aquesta manera d’entendre la cultura la com-
partim amb vostè, consellera, i ja n’hem parlat en aquesta comissió altres vegades, 
i des de Junts per Catalunya, doncs, encoratgem a continuar treballant amb aquest 
exerg de la cultura com a eina de transformació.

Volia felicitar-la per alguna de les coses que ens ha fet saber avui. Aquesta gira 
territorial del Teatre Nacional de Catalunya, doncs, és una gran notícia, és una  
bona recuperació del que en el seu moment, i per culpa de la crisi, doncs, es va ha-
ver d’aturar.

Seguirem atentament..., ens agrada veure com la feina que aneu fent, la gestió 
que us agrada fer i treballar a la menuda, dia a dia, en l’entorn d’aquesta reestructu-
ració del departament.

Deixi’m aturar en el Conca. És veritat, vostè ha fet una feina així, a la menuda, 
que ens ha permès desencallar el Conca amb el nomenament imminent dels nous 
membres que vostè ens ha llistat aquí. Volia esmentar-ne també el president, Carles 
Duarte, l’amic Carles Duarte, per tota la feina –a ell i a tots els membres del plena-
ri– que ha fet amb no poques dificultats durant aquests anys. Per tant, que consti en 
acta aquesta felicitació.

El nou Conca tindrà nous reptes. Les coses a vegades és millor canviar-les des de 
dins que des de fora, i tots aquells canvis que el Conca cregui que ha de fer, doncs 
els haurà de fer des de dins. Com deia el Capità Enciam quan jo era uns anys més 
jove: «Els petits canvis són poderosos.»

M’agraden, celebro aquests eixos de la seva gestió. La cultura integral, el... Si els 
trobem en aquests papers. (Pausa.) La llengua i el foment de la creació.

Sobre la llengua, també vostè ens ha anunciat, doncs, l’interès per intentar de-
dicar més diners a protegir la llengua. El català –ho vèiem en el 30 minuts dels 
Llenguaferits– no és que sigui una llengua minoritària, és que el català malaurada-
ment és una llengua minoritzada, pel seu tractament legal en el marc de l’Estat es-
panyol, i això fa, doncs, que la seva normalitat no es vegi, justament, desenvolupada 
amb normalitat si partim ja d’aquesta poca protecció que l’Estat espanyol li dedica.

Volia també fer-me ressò d’aquest museu nacional d’història i arqueologia que 
vostè ens ha esmentat, d’aquest museu de l’arquitectura que també ens ha esmentat, 
i ens han agradat molt els sis eixos o sis apartats que vostè ens ha indexat. Nosaltres 
ens els mirarem amb atenció. Creiem que és molt interessant la transversalitat: 
n’hem parlat moltes vegades també en aquesta comissió i val la pena continuar-ne 
parlant, perquè la gestió també intenti anar en aquesta línia.

Educació i Cultura tots sabem que han d’anar de costat i, per tant, aquelles ac-
cions, per petites que siguin, que des del departament pugueu impulsar per anar al 
costat d’Educació, doncs, serà una feina no només que pot fer lluir el Govern que 
governa que tenim, sinó que és una feina molt benvinguda per al ciutadà. Cultura i 
Educació han d’anar sempre de costat, i això afavorirà aquest ecosistema sostenible 
que hem vist també en les diapositives.

Miri, ens agradaria que d’aquí cent dies, o d’aquí cent cinquanta dies, o dos-cents 
dies, o quan vostè volgués, consellera, poguéssim fer una altra trobada en seu par-

Fascicle segon



DSPC-C 299
3 de juliol de 2019

Sessió 9 de la CC  30

lamentària o en la seu que entre tots..., també podria ser una reunió al Palau Marc, 
que als diputats també ens agradaria anar al Palau Marc per veure una mica també 
aquesta continuïtat, aquesta feina a la menuda que aneu fent des del departament 
en cadascun dels eixos, de la transversalitat, del pla normatiu, de l’eina de cohesió 
social, etcètera.

No em toca a mi –com deia la diputada Jenn– respondre al diputat Héctor 
Amelló, però, miri, a mi em sembla que..., i l’hi dic amb somriure als llavis i tot, 
eh?, vull dir que amb aquest discurs que vostès fan s’exclouen sols del teatre, de la 
cultura, i renuncien a parlar de biblioteques, i renuncien a parlar de museus, i de 
centres d’estudis i de les sales d’art, etcètera.

Consellera, jo l’encoratjo a continuar amb allò que avui potser no hem tingut 
temps de parlar-ne profundament però que sabem que tenim, com és el Pla nacional 
de lectura, el Pla nacional de museus, el pla d’impuls del circ, el pla integral del tea-
tre, el Pla de la música, que ha avançat amb diferència.

Li voldria..., si m’ho permet, que ens expliqués..., d’aquests sis punts n’hi havia 
un que deia –em sembla que deia– «la cultura catalana en el món»: si em pogués 
ampliar una mica com vostès, des del departament, doncs, treballen per fer promo-
ció, difusió de la cultura catalana en el món.

També, si ens pogués explicar una mica la implantació del carnet únic: com està 
evolucionant, en quin punt el tenim?

I, per part meva, jo..., no res més, guardaria alguna cosa potser per a després. 
Encoratjar a continuar treballant d’aquesta manera, a la menuda. Em sembla que hi 
ha molta feina per fer de gestió –«no ens queixarem», ha dit vostè–, i em sembla que 
malgrat la difícil situació econòmica que tenim, doncs, hi ha moltes coses de gestió, 
de representació que poden ser fetes des del departament, com ja s’ha vist en aquests 
cent dies que esteu fent.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat Francesc Ten. Consellera, no sé si se’n recorda, de quan 
va llegir la tesi doctoral: feta l’exposició inicial, el tribunal emet opinions i fa pre-
guntes, i ara a vostè li pertoca estructurar-ho tot. Si li sembla, podem deixar tres 
minuts perquè acabi d’ordenar notes.

La consellera de Cultura

No, no cal.

El president

No? (Pausa.) Doncs té vostè la paraula per a trenta minuts.

La consellera de Cultura

Moltes gràcies. Era el 16 de desembre de l’any 1983, i la tesi es deia «Jeroni Pau, 
vida i obra», un humanista del segle xv, català, que escrivia en llatí, i això vol dir 
alguna cosa en la vida professional d’aquesta consellera.

Bé, a mi m’hauria agradat respondre després de cadascuna de les intervencions, 
però, ja que és com una tesi doctoral, doncs la doctoranda, ara, respondrà els..., a 
més a més n’hi ha cinc, de membres, en aquella època n’hi havia cinc, de membres, 
al tribunal, per tant, respondré, intentaré de respondre en trenta minuts totes les in-
tervencions que hi ha hagut.

En primer lloc el que vull fer és donar-los les gràcies a tots, perquè justament fem 
una tesi doctoral, fem la feina d’una conselleria i a vegades ens estem tancant en nos-
altres mateixos, i sortir a debatre al Parlament sobre totes aquelles qüestions que ens 
ocupen dia a dia i amb molta insistència és molt bo. Per tant, la primera cosa que vull  
fer és donar-los les gràcies a tots, perquè tots els debats són enriquidors –tots.

Quatre consellers en tres anys..., i ara responc al senyor Bruguera. Ho intentaré 
de fer així per ordre, però, és clar, pot ser que el Francesc Ten es quedi sense res-
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posta, però com que va ser estudiant meu, doncs mira (la consellera riu), m’ho per-
donarà; no, intentaré respondre-ho tot. Quatre consellers en tres anys, també me’n 
dolc, com a ciutadana de Catalunya, però crec que justament el diputat Ten ho ha 
contestat: la situació política és la que és, i precisament aquest és un dels motius pel 
qual soc la quarta consellera en aquest poc temps.

I també és fruit d’aquesta situació política aquest poc pressupost que té el 
Departament de Cultura; penso que té raó, en això, el diputat Ten. El pressupost 
és més baix, sí, me’n dolc, i se n’han dolgut tots els consellers que m’han precedit. 
Què penso fer per trobar o per intentar trobar més diners i acomplir els acords del 
Parlament? Jo justament els he demanat que facin lleis i que jo les executaré, per 
tant, m’he posat la soga en el meu coll, perquè si vostès han fet una llei que deia que 
el Parlament de Catalunya deia que Cultura havia de tenir més diners, doncs bé, hem 
de tenir més diners, ho hem d’intentar.

El pressupost executat –em passa el meu secretari general, que fa una mica més 
de temps que jo que és al Departament de Cultura (veus de fons), no gaire, però bé– 
el 2008 eren 389 (veus de fons) –sí?–, i és el que voldríem recuperar, aquest és el 
que voldríem recuperar. Intentarem posar-hi per la nostra part tot el que sigui pos-
sible, i si realment vostès estan disposats a ajudar el Departament de Cultura per  
aconseguir més diners del Govern, doncs endavant tots, fem força tots plegats  
per aconseguir-ho.

Bé, sobre el Conca. N’han parlat tots, gràcies per les seves paraules a tots; això 
va dirigit a tots els diputats, però precisament el senyor Bruguera parlava de l’inici 
d’un procés de modificació de la Llei del Conca. Bé, aquest Conca, una de les seves 
activitats primeres –i ho deia també el senyor Francesc Ten– és que intenti fer una 
reflexió sobre ell mateix i veure per quins camins ha de seguir el Conca, ara, del se-
gle xxi, aquest Conca nou que sortirà. Per tant, aquest és un dels primers encàrrecs 
que hauran de complir: fer una reflexió sobre el mateix Conca i veure si cal una mo-
dificació de la Llei del Conca. Però tot això els ho deixarem a ells, que ho estudiïn,  
que ens n’informin, i nosaltres ho debatem –la consellera de Cultura amb aquest 
Parlament– i després veiem cap a on anem. No crec que en tres mesos tinguin temps 
de fer-ho, però, en tot cas, tots han estat convidats al meu despatx, em sembla, tots 
han vingut unilateralment, però sí que els convocaré a tots junts i els diré al final de 
tot per què. Ja ho veuran, això ho tinc a punt.

El Pla normatiu de cultura. Diu que és poc ambiciós, que és un calaix de sastre, 
que hi manquen propostes transversals amb altres departaments; de fet, la consellera 
Borràs, una de les seves primeres accions va ser identificar aquesta transversalitat de 
la cultura en totes les accions de govern, i en va identificar més de dues-centes, d’ac-
cions que Cultura feia amb els departaments. Ara es tracta, i tenim en el darrer..., 
em sembla que hi ha una llista de propostes d’acord que hem de fer amb els altres 
departaments perquè realment facin cas d’aquesta transversalitat, que se l’acabin de 
creure i que ens facilitin el pressupost que ens cal per tirar endavant Cultura. I això 
ho tenim en projecte.

La llei de mecenatge. Hem recuperat una llei de mecenatge i l’estem intentant 
de..., no «estem intentant», l’estem treballant per intentar presentar una proposta de 
llei de mecenatge, i ho volem fer, i ens ho demanen els empresaris. Abans-d’ahir jus-
tament vaig tenir una reunió amb empresaris per parlar de mecenatge, amb aquesta 
fundació que es diu Catalunya Cultura. Vam fer una reunió amb Catalunya Cultura 
per atraure més empresaris perquè col·laborin a acompanyar projectes de creació, 
perquè aquest és un –i ho deia abans, i també ho destacava la diputada Jenn Díaz– 
dels objectius d’aquesta conselleria.

És a dir, que estem treballant en la llei de mecenatge. Hi estem treballant, i hi 
estem treballant no només amb empresaris que hi puguin participar a l’engròs, que 
diríem, sinó també amb allò del micromecenatge, també ens interessa el microme-
cenatge, perquè en aquest país el micromecenatge ha existit sempre, no es deia «mi-
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cromecenatge», però si s’han creat la majoria de les institucions que s’han creat en 
aquest país ha sigut per l’aportació de tots i cadascun dels habitants d’aquest país, si 
no, no tindríem res.

Bé, la Llei del cinema, la modificació. Sí, també la tenim a sobre la taula. És a 
dir, en el powerpoint la trobaran, ho tenim tot a sobre la taula perquè ho hem de-
senterrat.

La Filmoteca també la tenim a sobre la taula, perquè també tenim una sèrie de 
dificultats o de desendreçaments com tenia el Conca –també tenim la Filmoteca so-
bre la taula.

M’apunto això que m’ha dit de la llei de patrimoni immaterial, que no creu que 
sigui una bona idea. Bé, ho estudiarem, si hem de ressuscitar o hem de donar for-
ma diferent a aquesta Llei del patrimoni de 1993. És una de les qüestions que m’he 
apuntat per estudiar-la, perquè estava convençuda que calia una llei de patrimoni 
immaterial, però ho estudiarem, eh?, aquesta consellera no està tancada als suggeri-
ments, gens, al contrari.

Què més? El decret d’accés dels arxius. Bé, els arxius els he tingut..., els arxius 
comarcals els vam reunir, i ara em sap greu que no hi hagi la directora general, Elsa 
Ibar, però el secretari general hi era, en aquella reunió. Vam fer una reunió d’urgèn-
cia amb els quaranta arxius comarcals perquè tenien una queixa i els vam reunir a 
la conselleria. I després d’escoltar totes les parts, doncs, vam acordar de fer un canvi 
en aquest decret d’estructuració, perquè consideràvem que els arxivers tenien una 
part de raó, que potser no la tenien tota ni els arxivers ni l’Administració, però ens 
vam trobar en un punt mitjà i vam canviar el decret d’estructura del departament 
gràcies a les aportacions que ens van fer els arxivers. Per tant, els arxivers també els 
tenim molt presents, i ho seguirem fent.

La llei d’accessibilitat. Això és una culpa meva: jo no m’he sabut expressar bé, 
però aquesta llei d’accessibilitat no només prepara els edificis perquè siguin acces-
sibles des d’un punt de vista físic, sinó des d’un punt de vista social, és a dir, que és 
una llei d’accessibilitat social, i segur que té un altre nom que ara no em ve al cap, 
però segur que ho trobarem, també, en aquest powerpoint. És tot això, que tenim 
present, no només l’accessibilitat física, eh?

Ah, la sotsdirecció d’arxius. Bé, vam arribar a un acord amb els arxivers i de 
moment no tenim sotsdirecció d’arxius, és a dir, hi vam fer uns canvis, però aquesta 
no la tenim dotada, aquesta Sub-direcció General d’Arxius –no la tenim dotada. Fa 
onze anys –oi que són onze anys?– que existeix en un organigrama sense dotació, i 
ara la traiem de l’organigrama perquè no tindrem dotació. Però és un acord amb els 
arxivers; és a dir, hi havia això, que era gros, hi havia uns altres punts en els quals 
no hi havia coincidència, vam fer una negociació i vam guanyar-hi tots, jo crec:  
ells i nosaltres.

Bé, què més? El consorci. Com tenim el personal i com tenim...? Jo, això, ara 
no l’hi descriuré pas, perquè és una negociació que està portant la directora general 
de Política Lingüística, però li puc assegurar que ho està vetllant moltíssim, perquè  
les persones ens interessen per sobre de tot, i, per tant, la situació laboral de totes les 
persones que formen part del consorci..., ho estudiem cas per cas, eh?, estem en això.

Els llegats. He tingut el senyor Herralde –Anagrama–, senyor Bruguera, l’he tin-
gut assegut al despatx, i ara tenim preparades dues accions amb el senyor Herralde, 
de visita nostra al seu fons i de visita d’ell als fons de la Biblioteca de Catalunya. 
És a dir, el senyor Herralde encara no sap a qui deixarà el seu fons, però nosaltres 
vetllem perquè ens el deixi a nosaltres, eh? I, en conseqüència, farem totes les reu-
nions que calguin i anirem a visitar el seu arxiu tantes vegades com calgui, tot i sa-
ber que no té cap original de cap obra, manuscrita, i el portarem a la Biblioteca de 
Catalunya. Perquè sí que hi ha una política de llegats, senyor Bruguera, n’hi ha una, 
que poder no l’ha vista materialitzada. No es barallen, la Biblioteca de Catalunya i 
l’Arxiu Nacional; poder es barallaven, però a vegades fem actuals coses que han es-
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tat en el passat, ens hem de situar també en el present. I la Biblioteca de Catalunya 
i l’arxiu, hi ha un acord que tenen..., el que ja els he dit abans, no m’hi vull entrete-
nir més.

Sí, la setmana que ve anirem precisament a veure com han endreçat el fons 
de Carulla, de Barcino, però és que n’hi ha tants, de fons. En fi, la Biblioteca de 
Catalunya és una de les ninetes dels ulls d’aquesta consellera, perquè entre altres 
coses hi té un incunable de Jeroni Pau, allà.

L’audiovisual, l’estudi de la dona al sector audiovisual. Amb això respondré unes 
quantes preguntes. Llegiré la petita biografia de Miriam Porté, i així responc gaire-
bé a tothom: «Productora cinematogràfica, és la presidenta de Dones Visuals, l’asso-
ciació promotora de dones cineastes i de mitjans audiovisuals de Catalunya, entitat 
constituïda el 2017 per defensar, promoure i fer efectiva la presència de les dones al 
sector audiovisual. El 2007 funda Distinto Films, entre els seus projectes cinema-
togràfics més destacats figuren Els nens salvatges, El gran Vázquez i Yo.» Miriam 
Porté... Jo he dit el que he dit, i segurament no s’ha entès bé, però el que volia dir és 
que Miriam Porté és tot això.

I que, a més a més, ara –ajuntant més d’una pregunta–, també la presidenta 
i l’associació Dones Visuals van ser al despatx d’aquesta consellera. I hem arri-
bat a un acord, senyor Bruguera, i tots els que són aquí que m’han preguntat per 
les Dones Visuals. A més, m’agrada moltíssim que hagin sortit tantes vegades les 
Dones Visuals, perquè és tan visual, això de les Dones Visuals, que, en fi, penso 
que és bo per a tots.

Doncs ens vam reunir, perquè sí que és cert que hi ha un acord que no està ofi-
cialitzat, perquè a vegades es fan acords que no s’acaben d’oficialitzar, i nosaltres 
intentem de perseguir que aquest acord tingui efectes en la mesura de les nostres 
possibilitats. A vegades els efectes no són donar diners, i això ho saben bé les Dones 
Visuals; a vegades els acords són fer-ho en espècie, i, doncs, hem de ser imaginatius. 
Jo, amb els meus estudiants, a vegades hem fet pactes d’aquesta mena: «No acabes 
d’estudiar? Doncs bé, com ho fem? Fem-ho d’una altra manera, si no te n’acabes de 
sortir.» Això també s’aplica a qualsevol projecte que tingui una qualitat innegable. 
Justament vaig anar a la presentació del directori de Dones Visuals i era un goig, i 
aquell dia vaig gaudir molt, la veritat. I penso que fan molt bona feina, i que necessi-
tem aquesta feina que fan, i per tant aquesta consellera s’ha compromès amb Dones 
Visuals –i ara «dones visuals» com a metàfora, Jenn Díaz.

Vinga, què més? Ja he anat responent. Ah, el senyor Héctor Amelló. Miri... 
I no m’agrada dir «miri». Oix!, se m’ha enganxat de les sessions que he vingut al 
Parlament, eh? Els diputats ho dieu molt: «Miri...» Doncs no, no diré «miri». Senyor 
Héctor Amelló, aquesta consellera s’ha dedicat al llatí, ja ho he dit al començament, 
s’ha dedicat a la llengua catalana perquè creu que és la llengua dels seus pares, la 
llengua dels seus avis, la llengua dels seus besavis, la llengua que ha de mantenir i 
que ha d’ajudar a protegir i a promoure, i això ho he fet sempre, des que tinc memò-
ria en la meva existència. Ho he fet com si fos normal, en aquest país, viure en cata-
là. Ho he fet quaranta-cinc anys enrere, que no era pas tan normal, fer-ho en aquest 
país, com si fos un país normal.

Però és que, si li he de dir la veritat, en la meva vida personal –una altra cosa és 
la vida professional, però van tan lligades que a vegades no saps destriar-ho– sempre 
he pensat que vivia en un país que podia jo expressar-me en català en tots els àmbits 
de la meva existència, i ho he fet així. I a classe, tinc estudiants que venen d’Amèrica 
del Sud, i tinc estudiants que venen de Romania, i –ara no els tinc, però els he tingut 
fins al mes de febrer– a tots aquests estudiants, sempre –sempre, sempre–, durant 
quaranta-cinc anys –quaranta-quatre, en farà quaranta-cinc a l’octubre– els he fet  
les classes en català –sempre–, perquè considero que és en la llengua que he de  
fer les classes, jo. I feia classes de llatí, eh? Tenia francesos, italians, tenia gent  
de totes les nacionalitats i de totes les llengües. I no hi ha hagut mai cap problema 
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–cap–, perquè, si tenien alguna dificultat, després podien venir al meu despatx i jo 
els ho explicava.

Això és la meva normalitat, que no és la seva. Però ja ho sé, vostè políticament 
està situat en un punt i jo políticament estic situada en un altre punt. Per tant, vivim 
diferentment –diferentment– la situació. Vostè és de Figueres i parla castellà. Jo he 
tingut molts alumnes de Figueres –molts–, i quan vaig a Figueres tinc molts estu-
diants que em venen a veure, i bé, jo li puc dir que potser sí que alguns m’han parlat 
en castellà, però que sempre ho hem fet tot en català.

I que signi jo el manifest Koiné, que diu al final de tot de la seva..., i el portava, 
perquè pensava que vostè me’l trauria. En fi, diu, el 4, final: «Manifestem» –ma-
nifestem què?– «la necessitat, en definitiva, que s’incorpori al procés constituent la 
voluntat d’articular la llengua catalana com a eix integrador de la nostra ciutadania 
en un marc d’assumpció pública del multilingüisme com a riquesa individual i so-
cial, amb totes les mesures necessàries per a garantir que tothom se senti reconegut 
i inclòs en la construcció d’un país normal, també pel que fa a la llengua.»

Amb aquest paràgraf... Jo vaig signar el manifest; sí, el vaig signar. En Lluís de 
Yzaguirre me’l va presentar i el vaig signar. I, en fi, no per això penso que soc con-
sellera de Cultura, sinó perquè tinc el currículum que tinc, i perquè gestiono o he 
gestionat algunes coses i m’ho he cregut.

No és un..., no repetiré les paraules que vostè ha dit; les tinc apuntades, però no 
ho repetiré. I tampoc no em sembla que jo hagi exclòs mai cap català, vingui de la 
llengua que vingui. Però és que he tingut moltíssim..., no s’ho pot imaginar, o no 
s’ho poden imaginar, vostès, que són del Grup de Ciutadans i que defensen aquesta 
versió de la meva Catalunya que no és la meva, i que tinc una edat i he tingut una ac-
tuació pública pel fet que he tingut com, poder, cinc mil estudiants a la universitat, i 
els he explicat llatí i els he explicat gestió cultural, i mai –mai, mai– no he tingut cap 
problema. I han après català, perquè el català és la llengua del país, i això és el que 
jo voldria: que tothom aprengués català perquè és la llengua que ens ajunta a tots, 
és la llengua que ens ha de cohesionar, perquè hi han més de tres-centes llengües a 
Catalunya, en aquests moments, de gent nouvinguda, de tants i tants llocs, que no-
més tenim una llengua per fer-la, i perquè no volem pas que es mori una llengua, ni 
molt menys, al contrari.

Bé, aquesta és la meva visió de la situació, però no la tinc perquè sigui això que 
m’ha dit vostè, sinó que la tinc per convenciment, perquè he nascut aquí i perquè 
era la que els meus pares em van ensenyar, i el primer llibre que em van comprar 
va ser un llibre en català que es deia Les rondalles catalanes, que era de mossèn 
Constans, de Banyoles, i la meva mare me’l va donar. A col·legi m’ensenyaven en 
castellà. Tenia cinc anys, m’ensenyaven en castellà, i la meva mare em va donar un 
dia aquell llibre, que l’havia comprat a la Llibreria Geli de Girona, la gran Llibreria 
Geli de Girona. Em va donar aquell llibre i em va dir: «Té, llegeix.» La meva mare 
cuinava, i jo em vaig posar a la porta de la cuina i vaig començar a llegir com si 
fos castellà: «Aquesta noia...» I la meva mare em va dir: «Maria Àngela, no, així 
no, com si parlessis amb mi.» Vaig tornar a començar: «Aquesta noia...» I així vaig 
aprendre català, i a col·legi vaig continuar fent castellà. Però això no és el que volem, 
no. En fi, venim d’aquest món, nosaltres, i jo l’hi puc explicar perquè tinc una edat.

(Veus de fons.)
Cinc minuts. Què contestaré, en cinc minuts? La Concha..., la diputada... (Veus 

de fons.) Sí, em sap greu. Bé, em preguntava què? Que no hem debatut el model 
cultural, que no hem posat la gent al centre. Ja li puc ben assegurar que la gent és al 
centre. Jo, quan vaig a un lloc, no dic: «Vaig al territori i pregunto al territori», no; 
dic: «Vaig a veure a l’alcalde de Manresa i pregunto pel que els passa a les persones 
de Manresa.» Per tant, sí.

L’esperit fundacional del Conca. Bé, d’això ja n’hem parlat, i per tant no penso 
pas que li n’hagi de dir res més.
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Els ensenyaments artístics? Sí que tenim feina, en això, i, bé, sí que hi estem po-
sats. Són aquestes col·laboracions que hem de fer amb el Departament d’Educació, 
i que, en fi, les iniciem.

I, a la diputada Jenn Díaz, li dono les gràcies per totes les seves aportacions, 
per la seva sensibilitat i delicadesa a l’hora de dir-me les coses. Ens coneixem de la 
meva vida passada, i ens ha unit Mercè Rodoreda, i això són coses que no desunei-
xen mai, sinó que, al contrari, uneixen per a la vida.

I bé, l’estatut de l’artista? Sí, també és una de les... El Conca ens va fer tota una 
sèrie d’informes sobre l’estatut de l’artista. Ho hem d’agafar, ho hem de posar sobre 
la taula. No l’hi tenim, ara ho farem: l’agafarem i el posarem sobre la taula. I igual 
que tenim tants altres decrets llei que volem endegar, doncs hi posarem aquest. I, en 
fi, espero que ens en sortim.

L’observatori de la cultura. Li’n podem dir quatre coses, només quatre. Una visió 
global de tots els sectors, tots els àmbits, obert a tothom. Vol recollir la informació 
tant de fonts públiques com privades. Ens ajudarà a promoure nous públics, políti-
ques noves, col·laboracions publicoprivades, que una mica ja n’he parlat, de tot això. 
Ens donarà una nova visió del tractament de les dades, més visió de gènere, més 
territorialitat, que són elements que vostè destacava en la seva intervenció, inclusió 
de la interculturalitat, comparatives internacionals. Ens falta no només mirar-nos a 
nosaltres, sinó comparar-nos amb el voltant. I vol arribar a les expressions culturals 
poc conegudes: col·lectius petits, immigració... És a dir, pretén això.

I al diputat Francesc Ten, qui ens ho havia de dir que ens trobaríem aquí, tal dia 
com avui (la consellera riu), després de tots els anys de classes a la universitat. Tres 
anys em va tenir, de professora, perquè en aquella època a la Universitat de Girona 
es feien tres anys de llatí, cosa que no es fa ara. Imaginin-se si he defensat, jo, cau-
ses perdudes, en aquesta meva vida –espero que la causa d’ara no sigui perduda–; la 
del llatí va costar però encara es manté, eh? En fi, d’això de portar la torxa: és una 
torxa que portem alguns i la compartim.

Doncs d’aquí a cent dies més, si vol, ens veiem. Si..., vaja, li podria explicar mol-
tes més coses del museu nacional, aquest nou que ha de venir. I com que deia que 
volia que ens trobéssim o que féssim una reunió al Palau Marc, sí que farem una 
reunió al Palau Marc, i ens reunirem al saló dels miralls. I ara ja queden tots convo-
cats, però ja en farem una convocatòria, eh?

Per què? El saló dels miralls ens agrada molt, darrerament, de fer-hi reunions. 
No és el Saló dels Miralls del Liceu, però és el saló dels miralls del Palau Marc. 
I al saló dels miralls del Palau Marc hi ha un armari preciós, que els que han vingut 
ja ho saben, que és l’armari llibreria de Marian Aguiló, eh?, i és el seu «estoig de  
la literatura catalana», diu ell. Presideix aquesta sala en la qual farem aquesta troba-
da –ja, segur, la Maria Rosa Pons, la cap de gabinet, ja ho està apuntant.

A la part superior d’aquest moble, Marian Aguiló hi va fer gravar aquestes pa-
raules –i amb això acabo–: «Remembra lo passat, ordona lo present, proveheix al 
esdevenidor.» Una consellera de Cultura ha de tenir present aquesta divisa de l’ar-
mari de Marian Aguiló: ha de recordar el passat, perquè la cultura i el passat l’hem 
de continuar recordant; ha d’«ordonar» el present, allò que jo en dic «endreçar», eh?, 
i després ha de proveir a l’esdevenidor, perquè què deixarem als nostres fills? Doncs 
una terra que hi puguin viure tots, amb un paisatge natural i un paisatge cultural del 
qual tots ens puguem sentir orgullosos.

Bé. He acabat al punt?

El president

Sí.

La consellera de Cultura

Gràcies.
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El president

Molt bé. Ara hi hauria un nou torn, perquè em sembla que els grups parlamen-
taris tenen ganes d’afegir-hi alguna cosa. Seria bo no introduir gaires temes nous, 
sinó potser aprofundir en els que ja s’han posat sobre la taula, perquè si no això serà 
una espiral que ens pot dur fins a horaris una mica intempestius. Per tant, de tot el 
que s’ha dit, al lliure albir de cadascú, podem fer-hi alguna aportació, amb un temps 
màxim de cinc minuts, i apel·lo a la prudència de tothom.

El diputat Rafel Bruguera vol començar?

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, president. Voldria començar per dir que Catalunya no és una 
Catalunya, que hi ha diversitat, que és plural i diversa, representada en aquest 
Parlament, que tots representem Catalunya, i que almenys la nostra percepció com a 
catalans i com a polítics de Catalunya és que hem de fer un esforç per intentar trobar 
punts de diàleg, punts d’unió, punts d’acord i punts de consens, i que, més enllà de la 
discrepància, que podríem discutir-nos respecte a moltes qüestions..., però creiem que  
això seria molt poc operatiu i, en canvi, ho és molt més, i molt més productiu,  
que intentem treballar i esforçar-nos, que per això cobrem, per intentar tirar el país 
endavant, i això vol dir, per tant, diàleg, acord, consens i prendre decisions.

Respecte al pressupost de Cultura, consellera. És veritat, vostè ha dit: «Vostès 
fan lleis...» Bé, fem lleis, aprovem propostes de resolució, aprovem mocions, i jo 
–per vostè– les he de complir. Doncs escolti, té feina, eh?, perquè, els deures, en fi... 
Aquest Govern, aquest Parlament ha aprovat alguna llei, ha aprovat algunes mo-
cions, ha aprovat algunes propostes de resolució. Per tant, en fi, sí, hi ha feina. Li 
prenc la paraula.

Ha parlat d’un acord entre els arxivers i el departament. Jo li pregunto, simple-
ment: està reflectit en un document? Si és així, si ens el podria fer arribar, no tant a 
mi com suposo que a la resta de grups parlamentaris, també.

Sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística, vostè n’ha parlat però ha 
concretat molt poc. Realment hi ha en aquest pressupost del 2019 els 19 milions per 
al consorci per garantir l’acord, etcètera? Dos, es tirarà endavant el compromís de 
creació d’un centenar de places per cobrir el personal indefinit no fix?

Respecte a les preguntes que li hem fet respecte de Dones Visuals, en fi, també 
n’ha parlat però tampoc ens ha contestat, i entre la diputada Concha Abellán i jo 
mateix n’hem formulat tres, si no ho recordo malament.

I tampoc m’ha parlat de les relacions amb el ministre Guirao. Li he parlat en di-
verses ocasions de relacions amb el ministeri, de problemes de grans equipaments 
culturals a Catalunya, etcètera. Per tant, una mica com està el tema.

Respecte del Conca, que me n’he oblidat. Vull dir que votarem a favor, en el Ple 
de la setmana que ve, de la proposta de renovació dels membres del Conca.

Respecte de l’edició, no n’he parlat perquè en aquesta mateixa comissió hem 
aprovat la seva compareixença per d’aquí a uns quants dies o setmanes per parlar 
específicament d’edició. I, per tant, crec que en podrem fer un debat molt més seriós; 
amb «molt més seriós» vull dir molt més ampli que el que podríem fer avui per par-
lar d’edició. I, per cert, es fa aquesta compareixença a proposta nostra.

Respecte del pla normatiu, m’he deixat un parell de qüestions, que les voldria 
dir molt ràpidament, que creiem que hi manquen, eh? I, per tant, és d’aquells temes, 
consellera, que li agraeixo la seva actitud d’apuntar-se coses i de dir que s’ho pensa-
rà i que hi reflexionarà, i l’hi agraïm, no? Per tant, també agafi llapis i paper.

Equipaments culturals d’àmbit nacional: creiem que cal modificar la legislació 
actual per ampliar l’autonomia de gestió d’aquests equipaments culturals, i dotar-los 
de renovats sistemes de participació i generalitzar els contractes programa avalua-
bles d’una manera objectiva.

Creiem que cal obrir un debat urgent al voltant de la naturalesa jurídica dels 
equipaments nacionals. Per què? Perquè creiem que s’han de dotar del marc jurídic 
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adient –el que sigui, el que toqui, no fem apriorismes– per assolir les seves finalitats 
i els seus objectius, evidentment vetllant per la transparència i per la seva màxima 
agilitat.

Consellera, tenim entès que hi ha la intenció de que els museus nacionals de 
l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, és a dir, el Macba –el Museu d’Arqueo-
logia– i el Mnactec –el de la ciència i la tècnica– recuperin la seva autonomia i per-
sonalitat jurídica. És així o ho tenim mal entès? Ho dic perquè, si fos així, en fi, en 
faríem una valoració positiva. Per cert, que el ministre s’ha compromès a una major 
aportació als equipaments participats, i també li vull preguntar si n’han parlat i què 
n’opina.

Cal una llei d’ensenyaments artístics i culturals.
Cal estudiar la legislació de la Unió Europea en matèria de propietat intel·lectual 

–si no s’ha fet, proposo, proposem que es faci– per veure si cal complementar-la 
amb algun tipus de normativa a nivell català.

També, consellera, creiem que caldria legislar –vostè n’ha parlat una mica– sobre 
les competències i el finançament de la cultura a nivell d’ajuntaments i diputacions. 
En aquest sentit, creiem que el projecte de Mancomunitat Cultural es queda curt i 
és poc ambiciós. Cal un marc de diàleg institucional on hi siguin els ajuntaments.

I en aquest sentit, consellera, creiem que va ser un error del conseller Vila supri-
mir la comissió mixta. Proposem, per tant, recuperar-la. Vostè ha fet un llistat, dels 
ajuntaments de deu mil habitants, dels equipaments que haurien de tenir, cultura de 
proximitat... D’acord. Però, escolti, no es pot fer no mirant els ajuntaments. Per tant, 
li demanem per favor, si us plau, que es torni a pensar a recuperar la comissió mixta, 
perquè les diputacions són molt importants però els ajuntaments també ho són, i ho 
són molt, i per tant la comissió mixta era un bon instrument precisament de col·la-
boració i de cooperació entre el món local i la Generalitat.

Sobre l’estatut de l’artista (veus de fons) –sí, acabo–, bé, hi ha un informe del 
Conca excel·lent, però que també diu que hi ha, de les trenta-sis propostes, onze 
que es poden tirar endavant en el marc competencial que tenim. Escolti, consellera, 
doncs va, posem-nos-hi.

Pla de museus. Miri, si em permet la broma, em sembla molt bé el pla de 
Llagostera, però si tenim un raconet per posar-hi l’Escala també l’hi agrairé, eh? 
(Rialles.) Víctor Català, Museu de l’Anxova i de la Sal, Alfolí de la Sal, que coneix 
vostè perfectament.

Bé, i les nostres iniciatives parlamentàries –i acabo, president– els propers dies i 
setmanes aniran en aquesta línia tant del que li he exposat en la primera intervenció 
com en aquesta, consellera. Per tant, l’hi repeteixo en un sentit positiu, propositiu, 
si cal amb debat i si cal amb crítica, però sempre amb el respecte, evidentment, que 
ens mereix vostè com a persona, com a política, com a gironina i les coses que hi 
vulgui afegir.

I acabo per dir que amb molt d’interès ens mirarem el powerpoint i que, doncs, 
l’analitzarem, i que si creiem necessari demanar informació complementària la for-
mularem per escrit en els propers dies.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat Bruguera. El diputat Amelló, si vol fer la intervenció...

Héctor Amelló Montiu

Gracias, presidente. Consellera, mire, hoy tenía una buena oportunidad para re-
tractarse precisamente de todo lo que pone en el manifiesto Koiné, porque a mí me 
parece preocupante.

Ustedes hablan en ese manifiesto de que el español –lengua de más del 55 por 
ciento de la población de Cataluña, lengua del 55 por ciento como mínimo de cata-
lanes– es una lengua de dominación o una lengua de la inmigración; eso lo pone en 
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el manifiesto Koiné, más allá del cuarto punto que ustedes leen, porque se olvidan 
de todo lo que han puesto anteriormente hasta llegar ahí. Y es que encima ustedes 
dicen que esas personas que vienen a Cataluña de otras comunidades autónomas..., 
las tratan como «instrumento involuntario de colonización lingüística». Me pare-
cen expresiones suficientemente graves, que están en ese manifiesto, como para que 
nuestra consellera de Cultura, la consellera de Cultura de todos los catalanes, se re-
tractase de lo que pone en ese manifiesto.

Además, usted ha dicho que la lengua del país o de nuestra comunidad autóno-
ma es el catalán. Mire, lo siento, pero no: la lengua de nuestra comunidad autónoma 
es el castellano o español, es el catalán y el aranés. Entonces, no diga que solo es 
el catalán, que se olvidan del resto de lenguas que hablamos en Cataluña y lenguas 
oficiales que tenemos en Cataluña: son todas estas lenguas.

Y también, por otra parte, usted, cuando ha hablado de Plataforma per la 
Llengua... Mire, Plataforma per la Llengua sacó unas estadísticas que hablaban de 
la lengua que se hablaba en los patios de nuestros colegios. El señor Bargalló des-
mintió esa información, pero la cuestión en este caso es quién miente sobre esa in-
formación: ¿Plataforma per la Llengua o el señor Bargalló?

Y como considero que no me ha contestado prácticamente a ninguna de las cues-
tiones que le he planteado más allá del manifiesto Koiné, sí que quiero incidir en 
algunos puntos que se han quedado encima de la mesa.

Mire, yo tengo claro –y no lo tengo solamente yo, sino que hay más sectores que 
lo piensan– que no tenemos un plan estratégico de la cultura y que sí que necesita-
mos precisamente una cultura, una política cultural a medio y largo plazo. Porque 
ustedes a lo que han dado prioridad durante los últimos ocho años, y es evidente, es 
a profundizar en el proceso, a profundizar en la fractura social que se produce en 
Cataluña con sus políticas.

Mire, me gustaría hablarle precisamente de la situación de estancamiento y de 
precariedad cultural que tenemos en Cataluña, y precisamente quería hacerlo con 
algunos datos. El valor añadido bruto, esa riqueza que genera el sector cultural, lleva 
estancado en Cataluña desde el año 2012: aporta 3.812 millones de euros, en 2008 
aportaba 5.406 millones de euros.

La destrucción de empresas culturales durante todo este periodo también ha sido 
muy considerable: de las 42.608 empresas del año 2008 hemos pasado a las 36.596 
empresas de 2015. Se han destruido en este proceso el 14,1 por ciento de las em-
presas, lo que también ha conllevado la destrucción de muchos puestos de trabajo: 
pasamos de los 132.000 puestos de trabajo que había en 2008 a los 106.000 de hace 
unos años.

Mientras el sistema cultural y la cultura sufrían esta pérdida, los gobiernos que 
le han precedido a usted y el que tenemos actualmente a lo que se dedicaban era a 
crear inestabilidad, a crear inseguridad jurídica, a fracturar la sociedad catalana y 
a seguir recortando recursos en Cultura para invertirlos precisamente en el procés, 
en abrir embajadas, en abrir chiringuitos, que para eso sí que encontraban los re-
cursos y el dinero, pero aquí en Cultura no han aumentado absolutamente nada el 
presupuesto, sino, como ha quedado bien claro, lo que han hecho es precisamente 
reducirlo. Sí que me gustaría que me hablase, precisamente, de cuáles van a ser las 
políticas para reactivar esas empresas culturales, porque nos preocupa muchísimo 
cómo vamos a reactivar el sector cultural, y desde el punto de vista empresarial.

Pero también quería hablarle de otro aspecto, que es precisamente respecto a un 
tema que usted ha hablado en su primera exposición, que era la democratización de 
la cultura y el tema de la democracia cultural. Y ya hemos hablado en algún mo-
mento sobre lo que le voy a comentar ahora: existe un informe sobre participación 
cultural entre los años 2013 y 2016, y en esos estudios lo que se muestra es que 
aquellos que tienen como lengua habitual o lengua de identidad el catalán tienen un 
alto grado o un muy alto grado de omnivoridad cultural, eso significa que realizan 
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muchísimas prácticas culturales distintas, pero que, por el contrario, ese mismo in-
forme también dice que los que tienen el español como lengua de identificación o 
identidad realizan un menor número de prácticas culturales.

Para mí la respuesta a esta cuestión es muy clara, y usted hoy no ha hablado de 
eso, y eso sí que me preocupa enormemente. La respuesta a esta diferencia está en 
el sistema educativo y usted no nos ha hablado prácticamente nada sobre el sistema 
educativo ni sobre la necesidad de juntar Educación con Cultura. El factor que más 
influye en la participación cultural es el nivel educativo: a medida que aumenta el ca-
pital educativo también lo hace la participación cultural. Y como se dice en ese infor-
me, es evidente que el porcentaje de prácticas culturales realizadas por la población 
está claramente influido por el capital educativo. Un sistema educativo que penali-
za en mayor medida a los castellanohablantes genera un sistema cultural que tam- 
bién penaliza a los castellanohablantes; eso se traduce en una menor participación 
en la cultura de aquellas personas cuya lengua de identificación o de identidad es el 
español, tal como muestra precisamente la encuesta de omnivoridad cultural.

Pero –y le pregunto– ¿qué políticas va a poner en práctica este Gobierno para 
corregir esa situación de agravio de los hablantes de español? ¿Qué políticas hace 
el Gobierno separatista para fomentar la inclusión, las prácticas culturales y la om-
nivoridad en aquellos que se identifican con el español? Más bien toda la política 
lingüisticocultural del Departamento de Cultura no va dirigida al objetivo que dice 
el informe, de más cultura para más gente, sino más bien más cultura para una de-
terminada gente.

Y termino ya. Mire, sí que han puesto las instituciones y sí que han puesto la 
cultura en muchas ocasiones al servicio única y exclusivamente de su ideología, y 
le voy a poner un ejemplo muy claro: el Arts Santa Mònica, del que también ha ha-
blado usted. En 2017 ustedes destituyeron –no usted, sino sus antecesores– al direc-
tor del Arts Santa Mònica, que había tenido sus aciertos y había tenido sus errores, 
como cualquier persona que dirige cualquier organismo público, pero sí que es cier-
to que fue reconocido como una persona que había intentado dotar de coherencia y 
de rumbo el proyecto de Arts Santa Mònica. Durante 2018 no ha tenido absoluta-
mente ningún tipo de dirección –de dirección o de un director nombrado–, no la ha 
tenido, se ha dirigido desde otros espacios.

Pues miren, ¿saben para qué han usado ustedes el Arts Santa Mònica? Lo usa-
ron para exhibir una exposición que se llamaba «55 urnas por la libertad», que in-
cluía visitas guiadas y catálogo; presentaron el proyecto «Artistes per la llibertat»; 
ofrecieron un concierto de Cesk Freixas (remor de veus); dieron una conferencia 
que se titulaba «Groc: història gràfica d’una lluita»; un concierto que se llamaba 
«Octubre:” –por favor, un poquito de respeto a las personas que estamos hablando, 
que ya estoy cansadito de la mala educación que llegan a tener ustedes– «cançons 
per la llibertat»; otra conferencia que se titulaba «Vam fer un referèndum. 1 d’oc-
tubre: el que sabem i el que no sabíem»; el «Piano per la llibertat»; presentaron el 
libro 34 dies de tardor i 1 de primavera, de Meritxell Borràs; también otro acto que 
se titulaba «Relaxing piano per la llibertat»; el libro Més operació Urnes; el encuen-
tro de poetas «Versos i urnes», y la performance «Ritual 1 octubre». ¿Quién excluye 
a quién?

Es muy curioso, porque el nacionalismo lo primero que hace es crear enemigos 
y después, cuando esos enemigos intentan defender sus derechos, les dicen que se 
están autoexcluyendo. Y es precisamente lo que hace el nacionalismo más retrógra-
do, que es precisamente el nacionalismo que vemos aquí, que encima, con la poca 
sinvergüencería que tiene, dice que somos nosotros los que nos autoexcluimos, y eso 
nos lo han dicho hoy aquí. Miren, un poquito más de respeto porque nosotros somos 
catalanes, defendemos nuestros derechos y lo haremos siempre, sin dar ningún tipo 
de paso atrás.
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El president

Gràcies, diputat Amelló. Diputada Concha Abellán...

Concepción Abellán Carretero

Muchas gracias. Para mí, bueno, es una pena, ¿eh?, que de todas las preguntas 
que haya podido hacer no contentaras a penas ninguna o dieras una contestación un 
tanto fuera de lugar, como ha sido la de poner las políticas culturales en el centro, 
¿no? Es decir, que al final esto no va un poco en función de «voy a este sitio y hablo 
con esta persona», sino que va mucho más allá.

¿Qué modelo cultural estáis planteando? Porque antes estabais hablando de ir 
hacia adelante y la sensación que me da no es esa. ¿Tenéis o no tenéis medidas con-
cretas para acabar con la precarización de las trabajadoras del sector cultural?

Sobre ensenyaments artístics, proponer –eso es una propuesta– un grupo de tra-
bajo en el que estén educación, universidad y cultura que, a lo mejor, pues, podría ir 
mucho mejor y con otras formas de verlo.

Y sobre el Conca: es el Parlament quien debe de proponer la recuperación del 
Conca y no traspasar el trabajo, que ya está hecho a medias, paralizado además por 
la propia conselleria..., y no dejarles ese trabajo a la mitad.

Y por lo demás, muchas gracias.

El president

Gràcies, diputada Abellán. La Jenn Díaz? (Pausa.) Diputat Ten? (Pausa.) Molt bé.
Consellera, la idea seria poder respondre molt breument evitant les polèmiques 

perquè tindrem ocasió de seguir conversant en futures compareixences. No acaba-
rem el tema avui però, en deu minuts, per no allargar-ho molt més..., perquè després 
tenim una llarga llista de preguntes orals.

La consellera de Cultura

M’agrada que el senyor Bruguera vegi que puguem tenir punts de diàleg i con-
sens. Ja ha vist que no he deixat d’escriure en tota l’estona i, en conseqüència, he fet 
molts apunts.

Bé, document d’arxius. Ho veurà, ja ho veurà, el document sobre aquesta rees-
tructuració que hem fet. La qüestió d’arxius? Sí, ho veurà quan aparegui el docu-
ment de reestructuració, d’acord?

El Consorci per a la Normalització Lingüística. Sí que tenim els 19 milions i més 
fons de caixes; és a dir, que no anem malament, en això.

El ministre Guirao resulta que no és segur que sigui ministre d’aquí quinze dies. 
Per tant, jo hi he parlat, sí, i em sembla que podem tenir també punts de diàleg i 
punts de consens, però... També he parlat amb regidors de l’ajuntament que no sé si 
continuaran sent regidors a l’ajuntament; és a dir, que en aquests moments, per molt 
que jo parli amb el que és el ministre de Cultura a Madrid... En fi, ja hi parlaré quan 
hi hagi el nou ministre de Cultura. I la llista la tenim i, en conseqüència, li passaré 
aquesta llista, també.

El pla normatiu. Els equipaments culturals... A veure, contractes programa. El 
TNC té un contracte programa i el MNAC, en el pla estratègic, també contempla un 
contracte programa; és a dir, que ja anem cap aquí, eh? I l’hi contesto molt breument 
perquè, si no, no tindré temps de respondre als altres.

MAC i Mnactec. A veure com acaba tot. El MAC ha d’acabar sent el gran mu-
seu nacional de Catalunya juntament amb història. És a dir, que no sé si hem de fer 
passos abans de ser una altra cosa, hem d’acabar-ho de veure.

En la propietat intel·lectual. Doncs sí, si ho posem sobre la taula, ho posem sobre 
la taula, també. De feina en tenim molta, sí, ja m’ho ha dit vostè, que no ens l’aca-
barem pas.

La mancomunitat. És cert que la mancomunitat és un acord entre el Departament 
de Cultura i les diputacions, i també em sembla que ha vist vostè que, quan jo he 
començat la meva intervenció, he dit que havíem d’anar a trobar totes les adminis-
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tracions, no només les diputacions, sinó també els ajuntaments, el consell comar-
cal i el Govern de l’Estat; en conseqüència, anem junts cap a una mateixa direcció. 
Començar per la mancomunitat és alguna cosa i continuar endavant obrint-ho..., és 
aquesta idea. Recuperar la comissió mixta? No l’hi sé dir, però m’ho he apuntat.

Estatut de l’artista. Sí, sí; el senyor Duarte m’està dient tota l’estona que sí, que 
tenim i hem de tenir sobre la taula l’estatut de l’artista, perquè ells hi han fet una 
feina.

I certament que, si necessita informació complementària de tot aquest power-
point amb tota la feina del departament, estarem molt contents de poder-la-hi donar, 
i «estarem contents» perquè voldrà dir que vostè haurà llegit el document molt de-
tingudament i ens hi voldrà fer aportacions positives i constructives, com em deia 
al començament.

El senyor Héctor Amelló. En fi, jo penso que tots hem d’assumir el nostre pas-
sat, i el nostre passat és el nostre passat, i hem fet errors i hem fet encerts, però hi 
ha coses que no mereixen que..., perquè la seva visió de la cosa és una mica diferent 
de la meva. Que hi ha tres llengües, sí; no ho he dit, és clar: català, castellà i aranès, 
i vetllem per totes tres llengües, això és evident, i la Direcció General de Política 
Lingüística ho fa.

Estudiaré aquesta disparitat d’opinions entre plataforma i el conseller Bargalló. 
La veritat és que se m’ha escapat. Ho llegiré i ja miraré què passa aquí. No ho sé.

Pla estratègic de cultura. No en tenim. En tenim, secretari general? (Veus de 
fons.) El Pla de Govern és un pla estratègic de Cultura. D’això partim, eh?, en prin-
cipi d’això partim. Que hem de fer un pla estratègic només per a Cultura? Potser sí, 
però potser no tindrem temps de fer tantes coses.

Que aprofundim en el procés? Miri, no sé què dir-li, no li contesto a això perquè 
és que entrarem en unes discussions que no seran del cas.

Aquesta qüestió de la destrucció d’empreses culturals? Doncs aquí tenim unes 
dades que jo si vol els les passaré, de la mateixa manera que li demano que em 
passi aquesta enquesta a la qual feia al·lusió perquè me la pugui estudiar. D’acord? 
(Pausa.) Si vol jo li passo aquestes dades i vostè em passa aquesta enquesta. (Veus 
de fons.) Gràcies.

Polítiques per fomentar la participació. Doncs em penso que sí que fem políti-
ques per fomentar la participació, i que la intenció és més cultura per a més gent, 
no només per a una determinada gent, com diu vostè, sinó que és cultura per a més 
gent. Vostè i jo ens entenem, avui. (Veus de fons.) Doncs és cultura per a més gent, 
per a tota la gent, sense distinció de partits polítics.

L’Arts Santa Mònica ha tingut una direcció que és la directora general de 
Cooperació Cultural, que és la que s’ha ocupat durant aquest any d’omplir de con-
tinguts l’Arts Santa Mònica. Ja sap vostè que ha sigut un any trasbalsat i els contin-
guts han sigut diversos. Vostè m’ha explicat només una part dels continguts, però 
ara tenim, per exemple, una exposició preciosa, que li recomano que la vagi a veure, 
de tres arquitectes que són uns arbres penjats... És preciós, vagi a veure-la. La vam 
inaugurar ahir i hi serà fins a finals de setembre, i, si vol, l’acompanyarem a visitar 
aquesta exposició. És per a tothom; és a dir, fem cultura per a tothom. I res més a 
vostè.

A la senyora Abellán. Sí, bé, precarització de treballadores de cultura i m’insta 
perquè faci treball conjunt entre educació, universitats i cultura. Doncs, miri, sí –sí, 
sí–, ho veig molt bé: educació, universitats i cultura. Perquè, de fet, són els tres pilars 
en els quals jo em sento còmoda, a més a més, eh? Per tant, ja sap que hi ha aquesta 
transversalitat, les dues-centes activitats que es van identificar; segur que en aques-
tes dues-centes –que ara no tinc al cap totes dues-centes– s’han identificat activitats 
en cadascuna d’aquestes altres conselleries, les mirarem de posar en comú i de ti-
rar-les en endavant. I intentar que les treballadores de la cultura, els treballadors de 
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la cultura no estiguin precaritzats, però és que no són només els treballadors de la 
cultura: cap treballador no ha d’estar precaritzat, eh? En fi.

I el Parlament ha de fer el seguiment del Conca, és clar. Sí, sí, però això ho ha 
d’aprovar. Però si el Conca, des de la seva independència intel·lectual, que per això 
són persones que tenen una significació intel·lectual per al nostre país i una indepen-
dència, també, que l’han de tenir, ens fa un informe ja serà un document per comen-
çar a treballar, i penso que és bo.

En fi, tenim molts més projectes que no he explicat, però ara no és pas el cas de 
treure’ls a col·lació.

Aquesta és la meva intervenció final? (Pausa.) Doncs llegiré quatre línies. Tinc 
temps?

El president

No gaire.

La consellera de Cultura

Aquest tros? (Pausa.)
El Departament de Cultura estem duent una iniciativa política que fa que les 

coses passin i que arribin a la gent. Tots aquests punts que he exposat no són un 
brindis al sol sinó una realitat tangible socialment. El Departament de Cultura, en 
l’intent de millorar i enfortir el sistema de governança, treballa transversalment amb 
altres departaments del Govern en més de dues-centes accions. Hi ha inversions i 
projectes en nous museus, noves polítiques d’arxius, plans específics per als diver-
sos sectors culturals, un pla de lectura que arriba a tothom i a tots els barris. Hi ha 
una internacionalització, que no he tingut temps d’exposar, dels enormes potencials 
culturals d’aquest país. Hi ha també una atenció preferent per la cultura popular, que 
és el nostre substrat cultural bàsic. I hi ha una constant assumpció dels reptes que el 
nostre riquíssim i variat patrimoni cultural comporta.

I hi ha –deixeu-m’ho dir amb tot el zel que això mereix– un corrent força de les 
nostres polítiques que queda expressat en aquest pensament de Mercè Rodoreda que 
faig meu: «El que considero vital de la nostra cultura són els fonaments. I els fona-
ments són la llengua. Mai no em cansaré de repetir-ho.» I jo, com a consellera de 
Cultura, no només no em cansaré de repetir-ho, sinó de recordar que els fonaments 
de la llengua catalana són vitals a l’hora d’aplicar polítiques integradores que forti-
fiquin el marc de la nostra cultura.

I encara volia acabar amb una frase, que també faig meva, de Nicolau d’Olwer, 
que diu així: «Servir el comú quan l’hora arriba és llei de tota democràcia.» Em va 
arribar l’hora fa tres mesos.

Gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies.
Farem una pausa de... (Héctor Amelló Montiu demana per parlar.) Sí?

Héctor Amelló Montiu

Una aclaración.

La consellera de Cultura

¿Una aclaración?

Héctor Amelló Montiu

Sí, que ya le he pasado el informe...

La consellera de Cultura

Ah, perfecte.
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Héctor Amelló Montiu

...y que sepa que es un informe que se titula La participación cultural en Cataluña 
2013-2016, y es un informe del Conca, el número IC13.

La consellera de Cultura

Perfecte, l’estudiarem. Gràcies.

El president

Fantàstic, moltes gràcies.
Si els sembla, parem cinc minuts, però intentarem ser puntuals perquè ens que-

den després les preguntes.
Gràcies.

La sessió se suspèn a un quart de set del vespre i vuit minuts i es reprèn a tres quarts de 

set i vuit minuts.

El president

Bé, comencem.
El diputat Rafel Bruguera ens ha dit que retirava la segona pregunta?

Rafel Bruguera Batalla

Sí.

El president

Perfecte, molt bé.

Pregunta al Govern sobre la situació de la llei del patrimoni immaterial 
català i de l’associacionisme cultural

311-00751/12

Per tant, les tres primeres corresponen a la diputada Concha Abellán, no?

Concepción Abellán Carretero

Lo que sí que pido, la 7.3 y la 7.4 hacerlas juntas, hacerlas en una.

El president

Vale, muy bien. La mecànica serà que disposen de dos minuts i mig per fer la in-
tervenció, que poden exhaurir els dos minuts i mig d’entrada o guardar-se una mica 
de temps. Jo quan acabin la intervenció els diré si els queda un minut, o mig minut 
o el que sigui, per si convé repreguntar..., o si simplement volen exhaurir el temps 
inicial i ja està.

Muy bien, tiene la palabra.

Concepción Abellán Carretero

El concepte de «patrimoni cultural immaterial» és relativament nou i pretén re-
marcar el fet que tota societat és susceptible de generar i elaborar pràctiques socials 
de gran valor cultural. Fins fa ben poc el patrimoni cultural s’associava majorità-
riament al patrimoni material de tipus històric, artístic o monumental que recollia 
l’esplendor del passat i la memòria d’un temps i d’una societat. Aquest concepte de 
«patrimoni» ha evolucionat i s’ha diversificat considerablement, tant en les seves 
concrecions materials com immaterials, i ha donat cabuda, també, a aquelles mani-
festacions i expressions immaterials de la cultura viscuda i recreada per la societat, 
les comunitats i els grups.

L’impuls més rellevant del patrimoni cultural immaterial es produeix en el dret 
internacional a través de l’acció de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Edu-
cació, la Ciència i la Cultura, que ha definit el «patrimoni cultural immaterial» i ha 
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establert les obligacions de les administracions en aquest àmbit a través de tractats 
internacionals com la Convenció per a la salvaguarda del patrimoni cultural imma-
terial i la Convenció sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expres-
sions culturals.

El 23 de gener del 2017 la Generalitat de Catalunya va aprovar la memòria prelimi-
nar de l’Avantprojecte de llei del patrimoni immaterial català i de l’associacionisme  
cultural. Tenint en compte que la llei pot ser una eina útil i decisiva per arribar als 
marcs jurídics adequats per a la promoció i el desplegament de l’activitat associativa  
i per al reconeixement del seu caràcter de servei públic i d’interès general, en quina 
situació es troba el seu desenvolupament?

Gràcies.

El president

Li queda un minut per si vol repreguntar després. Consellera...

La consellera de Cultura

Gràcies. Bé, la diputada i el seu grup parlamentari s’interessen sobre el desen-
volupament d’aquest avantprojecte de llei, tenint en compte que consideren que la 
llei pot ser una eina útil i decisiva per arribar als marcs jurídics adequats per a  
la promoció i el desplegament de l’activitat associativa i per al reconeixement del 
seu caràcter de servei públic i d’interès general.

Com bé ha dit, el 23 de gener de 2017 –perquè aquesta és una pregunta de fa 
temps– el Govern de la Generalitat va aprovar aquesta memòria preliminar de 
l’Avantprojecte de llei del patrimoni cultural immaterial i de l’associacionisme cultu- 
ral, que té com a objectius principals l’actualització del concepte de «patrimoni 
cultural immaterial» d’acord amb els criteris UNESCO i el reconeixement de l’asso-
ciacionisme cultural. Vam començar a treballar en la redacció de l’articulat d’aquest 
futur projecte de llei amb l’Assessoria Jurídica i el gabinet jurídic. Al mateix temps, 
es van mantenir converses amb els sectors més directament relacionats amb el con-
tingut del projecte legislatiu per recollir inquietuds i possibles propostes. Els òrgans 
amb els quals vam tenir converses van ser el Consell de l’Associacionisme Cultural, 
les entitats que hi són representades, el Consell de l’Etnologia Catalana, membres de 
l’Observatori del Patrimoni Etnològic Immaterial, personal de la direcció general i 
responsables del mateix departament.

Durant el 2017 es van iniciar els treballs de redacció i preparació de les memò-
ries, però aquests treballs i la tramitació van decaure amb l’aplicació de l’article 155 
i la dissolució del Parlament. I el mes de setembre del 2018 es va aprovar el Pla de 
Govern de la dotzena legislatura, aquest en el qual hi ha el pla de Cultura i que hem 
explicat avui, i aquest pla inclou, al punt 1.5, l’àmbit de les arts, la cultura i la llen-
gua, aquest objectiu: «Fomentar la participació i el gaudi de la cultura en tot el ter-
ritori de Catalunya», i una de les seves accions és l’elaboració precisament d’aquesta 
llei del patrimoni immaterial de Catalunya seguint les directrius de la UNESCO.

Un cop aprovat el Pla de Govern, és previst que al llarg d’aquest any el 
Departament de Cultura torni a elevar al consell executiu una nova proposta de me-
mòria preliminar de l’avantprojecte, i el que sembla ser és que és possible que les 
associacions, a partir d’aquest projecte que es faci o aquesta llei, puguin desgravar 
fiscalment...

El president

S’ha acabat el temps.

La consellera de Cultura

...de tota manera, avui... Ah, perdó. Ho tornarem a estudiar de totes maneres, ho 
continuarem estudiant amb la proposta del senyor Bruguera, també.

Gràcies.
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El president

Vol afegir-hi algun punt més? (Pausa.)
Moltes gràcies.

Preguntes al Govern acumulades relatives als menhirs dipositats al 
santuari del Miracle, de Riner (Solsonès)

311-00785/12 i 311-00786/12

Passem als punts 7.3 i 7.4. Si fa una intervenció conjunta, disposa de cinc minuts.

Concepción Abellán Carretero

El maig de 2018 es posa en marxa el projecte «Gegants immortals», impulsat pel 
Museu Diocesà i Comarcal de Solsona i amb el suport del Servei d’Arqueologia de 
la Generalitat, la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Solsonès. Consisteix 
en la recuperació, la restauració i l’estudi de set estàtues menhir trobades als muni-
cipis de Riner, Pinell, Solsona i Cardona –Solsonès i Bages.

Els elements –sis protoestàtues, menhirs i una estàtua menhir– són de gran 
rellevància arqueològica i la seva situació, isolades i a la intempèrie, els posen en 
perill de deteriorament i erosió. L’octubre del 2018 una empresa especialitzada els 
trasllada un a un i els diposita al santuari del Miracle, al Solsonès. Posteriorment, 
el projecte ha de continuar amb la restauració dels elements: neteja de les seves 
superfícies, consolidació de parts trencades o esquerdades, reconstitució de les 
parts desaparegudes, i el seu estudi: fotografia, dibuix, reconstrucció visual i 
gravats.

No queda clar si, una vegada acabat el procés pròpiament de protecció, es pro-
cedirà al retorn al lloc d’origen ni, si és així, si serà en forma original, còpia o altre 
mètode, tot i que sembla clar que totes elles retornaran al lloc d’on han estat extretes 
per tal de continuar acomplint la seva funció territorial. No obstant, al territori s’ai-
xequen protestes per part de la Casa d’Espiritualitat del Miracle i de la plataforma 
NaturaLitat, reclamant que tornin als seus emplaçaments originaris dignificant-ne 
l’entorn i en relació directa amb el paisatge que durant prop de sis mil anys les ha 
envoltat i donat sentit.

La iniciativa dins del portal web Change ha aconseguit més de 430 assignatures. 
Especialment, un dels menhirs conegut com el roc de la Mare de Déu seguia essent 
utilitzat fins avui per fer-hi celebracions litúrgiques cristianes, com a espai contem-
platiu o simplement de referent espiritual i emocional per part de veïns, visitants i 
amics del santuari del Miracle.

En aquesta línia, denunciem que l’actuació demostra la desconnexió entre el pa-
trimoni natural i cultural, i reivindiquem la Iniciativa d’Espais Patrimoni Mundial 
d’Interès Religiós, promoguda pel Centre de Patrimoni Mundial d’UNESCO, a par-
tir del 2010, com a resposta alternativa a l’actuació, i un procés de major diàleg amb 
el territori.

A tot Europa milers de megàlits es troben conservats a l’entorn natural precís en 
el qual van ser col·locats. A dia d’avui, desconec si s’ha engegat la fase de restauració 
i si es manté la promesa de tornar-los d’una forma o una altra a lloc abans de quatre 
anys, que està previst entre la primavera i l’estiu del 2019.

De tot això –objectius, calendari de restauració, intenció de museïtzació i res-
titució final–, seria important que ens contestés quines mesures i quin calendari té 
previstos el Departament de Cultura del Govern de la Generalitat per donar suport a 
l’estudi i la restauració del conjunt d’aquests menhirs estela disposats al santuari del 
Miracle. Té previst el Departament de Cultura incentivar o promoure un procés de  
diàleg i debat amb les entitats vinculades al projecte?, amb consistoris, Museu 
de Solsona, plataforma NaturaLitat, comunitat benedictina del Miracle, associa-
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ció Territori de Masies i altres per consensuar el destí final dels menhirs i les 
esteles?

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Li queda un minut i mig per si després hi vol afegir... Consellera, 
té la paraula, cinc minuts.

La consellera de Cultura

Moltes gràcies. Bé, el projecte sí que es coordina des d’una taula d’especialis-
tes, en el qual s’integra el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat 
de Catalunya, els Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central, el ma-
teix Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, l’Ajuntament de Riner, l’Ajuntament de 
Cardona, l’Ajuntament de Pinell, l’Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal del 
Solsonès i l’arqueòleg redactor del projecte, és a dir que totes les entitats que hi te-
nen alguna cosa a dir hi són presents.

S’estructura en quatre fases. La primera ja s’ha realitzat, és la d’actuacions ar-
queològiques, treballs de restauració in situ i trasllat dels elements, que és la pre-
gunta de la diputada. Aquesta ha costat 48.000 euros, es va acollir a la línia de 
subvencions a municipis i comarques per a inversions en la gestió del patrimoni ar-
queològic i paleontològic del Departament de Cultura. I bé, aquesta primera fase ja 
està feta. En la primera reunió de l’equip del projecte es va decidir que, per tal de 
treballar de forma més eficient, es traslladaria tot això a la Casa Gran del Miracle, 
de Riner.

El roc de la Mare de Déu que vostè mencionava és l’element que focalitza to-
tes les demandes perquè és utilitzat actualment com a altar i lloc de pelegrinat-
ge. Hi ha un postgrau, Significats i Valors Espirituals de la Natura: Percepció, 
Comunicació, Gestió i Integració –de la meva universitat, precisament–, d’on neix 
el grup NaturaLitat, que són els que han recollit les firmes, que l’utilitza com a lloc 
per fer-hi recessos dins del mateix postgrau.

Seguint l’acord pres per l’equip del projecte, a l’octubre es van traslladar aques-
tes peces, al novembre es va organitzar una conferència al mateix santuari del 
Miracle, en la qual van assistir més de cent persones, i es va obrir un torn de pa-
raula en el qual va participar NaturaLitat, aquest grup, i es va acordar de crear 
una taula en la qual es pogués debatre el retorn dels elements al territori, eh? Està 
previst que aquesta taula de debat es reuneixi ara, durant aquests dies, i formarà 
part d’aquesta taula el Departament de Cultura i totes les altres administracions. 
La decisió final s’haurà de prendre a partir que es conegui l’estat de conservació i 
que s’hagin dut a terme les fases de treballs de restauració, documentació i estudi 
de totes les figures.

La quarta fase seria el retorn al territori en funció del seu estat de conservació. 
És això el que li puc explicar.

El president

Vol repreguntar? (Pausa.) Molt bé.

Preguntes al Govern acumulades relatives a les mesures de conservació 
previstes per als monuments de Tarragona amenaçats per l’erosió 
de la costa i sobre la inversió feta del 2010 ençà per a conservar els 
monuments de Tarragona amenaçats per l’erosió de la costa (retirada) 

311-00800/12, 311-00801/12 i 311-00802/12

Passem a la pregunta 5. La diputada Maialen Fernández, que té la 5, la 6, la 7 i 
la 8?
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Maialen Fernández Cabezas

Sí; gracias, presidente. Consellera, secretari, diputados, buenas tardes a todos. 
Presidente, la pregunta 7.7 se podría retirar; después haré las pertinentes preguntas 
por escrito.

Bien, consellera, efectivamente, como aquí en Cataluña contamos con una ri-
queza lingüística que incluye las lenguas del castellano, el catalán, el aranés, y mi 
grupo parlamentario precisamente es una muestra de esa riqueza cultural en la que 
hablamos todas esas lenguas, amén del inglés, el hebreo o el chino, yo me dirigiré 
a ustedes en castellano.

Bien, hice unas preguntas hace unos meses con relación a, bueno, Tarragona, la 
provincia de la que soy yo, que es Patrimonio Mundial de la UNESCO, como todos 
ustedes saben, en relación con una noticia que aparecía con los problemas que tienen 
precisamente las ciudades que son patrimonio de la UNESCO que se encuentran en 
la costa, y las medidas que se tenían que adoptar, se habían adoptado ya desde el 
2010 por parte del Govern o se iban a adoptar en los próximos tiempos.

Y estará conmigo, consellera, que, como nos preocupa precisamente el mante-
nimiento, la conservación de todo este patrimonio arqueológico tan rico que tene-
mos en nuestra comunidad autónoma, y en este caso en la provincia de Tarragona, 
entiendo que el Gobierno me conteste que se han realizado una serie de estudios..., 
pues, hombre, con los estudios no mantenemos el patrimonio arqueológico tan im-
portante y de incalculable valor. Entonces me gustaría que me detallara un poquito 
más en qué consisten esos estudios, que por tendencia el Gobierno tiende a desarro-
llar en palabras abstractas de «determinaremos», «estudiaremos», «elaboraremos», 
«haremos», pero que al final no se concreta en nada.

En cuanto a la –hay otro apartado que no me ha quedado suficientemente claro, 
y de ahí mi pregunta oral– Torre dels Escipions, hablan de una potente actuación 
de conservación realizada en el 2013 que tiene un presupuesto aproximado de unos 
66.000 euros, y que en los próximos años apenas necesitaría unas medidas de man-
tenimiento; esas medidas de mantenimiento las fijan en 1.153,57 euros.

Me gustaría saber si esta cantidad es anual o..., por otra parte, como me indican 
en la pregunta que he retirado, simplemente con la señalización del Arco de Bará 
y de la Torre dels Escipions se fija en una cantidad de 3.388 euros. Es decir, si solo 
con la señalización ya tenemos más de tres mil euros de inversión necesaria, cómo 
puede ser que se dediquen solo 1.123 euros, con cincuenta y siete céntimos, a este 
mantenimiento.

Y la última pregunta, que hacía referencia a la previsión de hacer un estudio 
geológico y patrimonial para evaluar el estado de conservación de este conjunto ar-
queológico monumental de la provincia de Tarragona (veus de fons) –es la última, 
sí–, a esta, salvo error u omisión, no he recibido contestación de si hay esa previsión 
de hacer ese estudio geológico y patrimonial.

Nada más, muchas gracias.

El president

La diputada ha fet, ha unit...

Maialen Fernández Cabezas

Dos juntas, sí, y la última...

El president

Sí, perfecte. Li queden dos minuts i mig, si després hi vol afegir... Consellera, 
són la 6 i la 8. (Veus de fons.) Perdó, perdó, soc jo, ara, que m’he embolicat.

La consellera de Cultura

Oh, és que tots ens hem embolicat, eh?

El president

Les 5, 6 i 8?
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La consellera de Cultura

La 5 i la 6 van juntes.

Maialen Fernández Cabezas

I la 8 solament és dir si s’ha fet o no s’ha fet.

El president

Ah, d’acord. Perdó, perdó.

La consellera de Cultura

Bé, a veure. (Veus de fons.) Sí, és que, ja em perdonaran, però eren preguntes que 
estaven tan relacionades les unes amb les altres que... En fi, vostè em demana sobre-
tot per la torre dels Escipions.

Maialen Fernández Cabezas

I la muralla.

La consellera de Cultura

I la muralla.

Maialen Fernández Cabezas

Jo preguntava per tot.

La consellera de Cultura

Per tot, una mica per tot. Clar, a Tarragona hi ha més coses que això, ja ho sap, 
eh? (Veus de fons.) Sí, no, perquè el Teatre romà, per exemple, és allà on hem tingut 
una més gran actuació. (Veus de fons.) I això d’aquí, sí, les muralles, la torre dels 
Escipions, sí, sí.

Les muralles. Hi ha diferents fases. Una tercera fase que es va executar el 2010-
2011. Una..., ah, no, perdó, és una tercera fase, ja estàvem aquí. Tercera i quarta fa-
ses, el 2010 i el 2011. Treballs de redacció del pla director, el 2014, i restauració de 
la muralla en la fase cinquena, tram de la baixada del Roser, que és la subfase II, es 
va executar del 2016 al 2017.

És això el que em pregunta? Li responc el que m’ha preguntat?

Maialen Fernández Cabezas

Bueno, sí, gracias. Estas son las respuestas que había recibido precisamente por 
escrito. Y, a ver, yo en mis preguntas por escrito hago referencia a todo el patrimo-
nio que tiene Tarragona, lo que pasa es que ustedes, el Govern, ya me remiten a que 
se delimitan a de lo que es puramente propietario, en este caso, Torre dels Escipions, 
según ustedes, y la muralla.

No obstante, en cuanto al teatro también hay un acuerdo de Gobierno del 30 de 
diciembre del 2014, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña, 
con lo cual esto también estaría incluido, pero no ha sido respondida por parte del 
Gobierno.

De todas formas, es lo que yo le preguntaba. Me gustaría saber un poco más 
en detalle, porque sí veo «trabajos de restauración», «elaboración de un informe», 
«restauración de la muralla», pero no tenemos concreción de esas medidas. Son 
respuestas muy abstractas, y son las dudas que a mí me genera, y por eso he man-
tenido las preguntas orales, en la medida de lo posible en que se pueda ampliar esta 
información.

Gracias.

La consellera de Cultura

Bé, en la mesura del possible tinc una informació, que és la que jo li puc donar, 
que és la mateixa que diu vostè, i, per tant, no ens en sortirem, d’aquí, i si fem un 
bucle, malament.
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Jo no sé si dir-li que em torni a fer la pregunta un altre dia, perquè no li sé dir-
ne més del que tinc aquí ara mateix. (Veus de fons.) Sí. Ens emplacem, doncs, a una 
altra pregunta?

Maialen Fernández Cabezas

Perfecto, retomaremos el tema.

La consellera de Cultura

Gràcies.

Maialen Fernández Cabezas

Entonces me quedaría por aclarar, si me lo pueden decir...

Pregunta al Govern sobre la previsió de fer un estudi geològic i 
patrimonial per a avaluar l’estat de conservació del conjunt arqueològic i 
monumental de la ciutat de Tarragona

311-00803/12

...la última pregunta que tenía, en el apartado 7.8, en cuanto a la previsión de ha-
cer un estudio geológico y patrimonial que evalúe este grado de erosión, que ya le 
digo que, salvo error u omisión, no lo he recibido en respuesta escrita por parte del 
Gobierno.

Gracias.

El president

Diputada, si li interessa ara hauria de tornar a fer el tràmit de presentació...

La consellera de Cultura

Sí, és la 8, aquesta.

El president

Ah, d’acord. (Veus de fons.)

La consellera de Cultura

D’acord. Bé, és la primera vegada que responc preguntes orals que han sigut 
preguntes escrites, i, per tant, m’haurà de perdonar aquest meu, en fi, descontrol 
en aquest moment, eh? I, per tant, la convoco que em faci totes les preguntes al-
tra vegada, i li respondrem per escrit o oralment, o com sigui, però ho estudiarem.  
Si vostè ja té aquestes respostes i pensa que no són respostes suficientment explicati-
ves, doncs, o l’hi expliquem més clarament per escrit o tornem a començar el tràmit.

Maialen Fernández Cabezas

Perfecte, cap problema.

La consellera de Cultura

El que li sembli a vostè millor.

Maialen Fernández Cabezas

No hay problema por parte de mi grupo parlamentario, porque de lo que se 
trata es que quiero aclarar en la medida de lo posible todo lo que tiene que ver 
con el patrimonio de Tarragona en este caso, que es mi ciudad, y en general de 
Cataluña.

Gracias.

La consellera de Cultura

A Tarragona la intervenció ha sigut forta, eh? I el fet que ara el museu està en 
obres –ja ho sap vostè, no?, si és de Tarragona–, i tenim el museu al Tinglado, i ha 
quedat molt bé, tal com està. Per tant, ens mirem la restauració i la rehabilitació de 
Tarragona amb molta cura, eh? I, per tant, estem treballant en això.
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El teatre tampoc no s’ha acabat: també s’ha fet aquella fase de situar aquella gra-
deria de ferro, però ara es treballarà en les altres parts del teatre per poder ser visitat 
i que la gent s’hi pugui passejar una mica més tranquil·lament, eh? I encara hi ha la 
necròpolis paleocristiana, que és una altra nineta dels meus ulls, aquella necròpolis 
que es pot visitar per fora però per dintre encara no ho hem pogut fer.

Bé, ens estimem Tarragona i farem tot el que calgui perquè no s’erosioni per la 
sal del mar ni per res, eh?

El president

Si els sembla ens emplacem a que de nou les tornin a presentar i pugui haver-hi 
una resposta més completa, o per escrit o oralment, de tots aquests assumptes.

La consellera de Cultura

Gràcies.

El president

I queda la diputada Susana Beltrán.

Pregunta al Govern sobre les iniciatives per a assolir que la diada de 
Sant Jordi sigui declarada patrimoni cultural immaterial de la humanitat

311-00927/12

Té la pregunta número 9. Consellera, la 9.

Susana Beltrán García

També li dono la benvinguda com a consellera. Igual que vostè, soc catalana i 
també soc professora universitària, però em diferencio de vostè en que les classes les 
he donat durant molts anys en català i castellà, i he crescut amb les dues llengües, 
des que era petita me les estimo. I crec que en això, doncs, com que no és només 
una qüestió política o jurídica, sinó que és una qüestió també de sentiments, en això 
no ens posarem d’acord, però crec que és un valor de la societat catalana, aques-
ta diversitat, no? Només un incís en el fet que el manifest Koiné, a aquelles perso-
nes que no participem dels seus sentiments, ens ofèn i sobretot ens fa mal, i vostè,  
com a consellera, crec que això ho hauria de tenir en compte, donat que està repre-
sentant a tota la ciutadania de Catalunya.

Però sí que m’agradaria que ens poséssim d’acord en que la diada de Sant Jordi 
fos considerada patrimoni immaterial de la humanitat. Des de Ciutadans ja por-
tem uns anys..., l’any passat o fa dos anys ja vam presentar una iniciativa aquí al 
Parlament de Catalunya que finalment es va aprovar per tots els grups, per tal que el 
Govern donés suport i impulsés totes les accions necessàries perquè aquesta diada 
fos considerada al final patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO, no? 
I a partir d’aquí jo els vaig fer preguntes escrites per veure com estaven els tràmits i 
què se n’havia fet fins aleshores. Perquè, efectivament, com vostè sap tan bé com jo, 
és al final Espanya, el Govern d’Espanya, qui és el que ha d’impulsar aquesta can-
didatura davant la UNESCO.

La darrera resposta que tinc de vostès és del març de 2019, en la qual vostès em 
diuen que l’expedient d’aquesta candidatura havia quedat arxivat perquè abans hi 
havien altres expedients que estaven, diguem-ne, a la cua, no?, per ser debatuts si 
es presentaven davant de la UNESCO, amb la qual cosa vaig pensar «mi gozo en 
un pozo», perquè sí que crec que la diada de Sant Jordi és una diada que ens uneix 
a tots els catalans, pensem com pensem, i és una diada de valors universals, no és 
només una diada de flors, de roses i de llibres, sinó que és molt més que això, i, per 
tant, sí que tenim molt interès en saber des de la darrera resposta, que seria març 
del 2019, què s’està fent per tal de pressionar perquè això pugui arribar davant de la 
UNESCO com a candidatura.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies. Li queda un minut, després, si vol repreguntar. Consellera...

La consellera de Cultura

Gràcies. Bé, o sigui que som col·legues. (La consellera riu.) No li explicaré en la 
meva vida privada en quines llengües he parlat al llarg de la meva vida perquè això 
forma part de la meva vida privada, però, en fi, se sorprendria, segurament.

Susana Beltrán García

Vostè també.

La consellera de Cultura

D’acord, ja m’agrada, sorprendre’m. Totes les persones tenim un costat així 
que..., en fi, «secretiu», que deia la Rodoreda.

Bé, la festa de Sant Jordi. Sí, és evident que nosaltres hem fet tots els passos per-
què aquesta festa acabi sent patrimoni de la humanitat de la UNESCO, declarada 
així. No depèn de nosaltres, sinó que depèn del Govern de Madrid. Hi vam fer tots 
els passos, i sí que és cert que ens van respondre que hi havia cua i que no podíem 
entrar-hi, de moment.

Però és igual, nosaltres hi continuarem insistint, perquè com que ara hi haurà 
un altre govern a Madrid tornarem a presentar la candidatura perquè la tenim molt 
preparada, la posarem al dia i la hi tornarem a presentar. Si serveix allò que ja hem 
fet i els passos que ja hem fet, continuarem endavant, i si no, tornarem a començar 
tot el procés si és que aquest és el procediment que hem de fer.

Però segur que volem que sigui patrimoni, i no són només vostès, nosaltres... Jo 
crec que el consens, com diu vostè, va ser aprovat pel Parlament, i aquesta és una 
festa que ens uneix a tots, efectivament. O sigui que sí, continuarem insistint-hi. 
Estem esperant que hi hagi govern, altra vegada, per poder presentar aquesta can-
didatura.

Ara, sí que és veritat que hi ha molts projectes que voldrien ser patrimoni de la 
humanitat, i que, clar, el camí és un. En fi, nosaltres intentarem de fer-hi tot el pos-
sible, i jo crec que podem sortir-nos-en, eh?, que sí, que pot ésser acceptat i que ho 
podríem prioritzar, a veure. També hi tinc moltes esperances, i esperem que coin-
cidim en la solució final.

El president

Té la paraula.

Susana Beltrán García

Estarem atents perquè ens interessa molt, i a més crec que és una diada que il·lu-
siona també no només aquí Catalunya sinó també a la resta d’Espanya, amb la qual 
cosa jo també soc optimista en el sentit de que possiblement, doncs, aquesta diada 
pugui..., no sé si passar per davant, perquè no sé si això seria just, però com a mínim 
veure que això desperta, doncs, molta simpatia i sensibilitat de tots els catalans, no?

Sí que, en el dossier que vostès ens van enviar, el que havien enviat al ministeri, 
potser estic equivocada, però em va semblar que no es feia referència a que aquí al 
Parlament de Catalunya s’havia aprovat una resolució, aprovada per tots els grups, 
de suport a aquesta candidatura. Potser estaria bé, en les properes passes que vos-
tès donaran, que en facin esment, perquè crec que així li donen encara més color i 
més vitalitat.

Gràcies.

La consellera de Cultura

Puc contestar? (Pausa.) Sí, d’acord. Moltes gràcies. Ho mirarem, i si realment no 
hi ha aquest esment l’hi posarem, i tant que sí.
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I a més a més no seria del gust només de l’Estat espanyol sinó de molts llocs del 
món, perquè és una festa que s’ha portat a tot arreu i que quan es celebra, en molts 
llocs, és ben acceptada, sí.

Moltes gràcies.

El president

Molt bé, doncs moltes gràcies.
Donem per acabada la sessió.
Recordin que el dia 17 n’hi ha una altra, que acabarà abans, per això, eh? (Rialles.)
Gràcies, consellera, i a tot el seu equip, i a totes les diputades i diputats.

La sessió s’aixeca a tres quarts de set del vespre i vuit minuts.


	_Hlk21436729
	_Hlk21436623
	_Hlk21436609
	_Hlk22019601
	_Hlk22019661
	_Hlk21441943
	_Hlk21441987
	_Hlk21442156
	_Hlk21442254
	_Hlk21931093
	_Hlk21442445
	_Hlk21930479
	_Hlk21927216
	_Hlk21939154
	_Hlk21927269
	Elecció de la vicepresidenta de la comissió
	Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera de Cultura sobre els objectius i les actuacions del seu departament
	354-00126/12

	Sol·licituds de sessió informativa acumulades amb la consellera de Cultura sobre les iniciatives polítiques previstes perquè Catalunya torni a liderar la producció editorial a l’Estat espanyol, sobre la creació i els objectius de la Mancomunitat Cultural 
	354-00110/12, 354-00111/12 i 354-00116/12

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Xarxa de Cases de la Música perquè informi sobre aquest projecte
	356-00383/12

	Pregunta al Govern sobre els programes i projectes del pressupost del Departament de Cultura afectats per l’ordre de 5 d’octubre de 2018 de suspensió de les despeses previstes no contractades amb anterioritat (retirada)
	311-00778/12

	Sessió informativa amb la consellera de Cultura sobre els objectius i les actuacions del seu departament
	355-00072/12

	Pregunta al Govern sobre la situació de la llei del patrimoni immaterial català i de l’associacionisme cultural
	311-00751/12

	Preguntes al Govern acumulades relatives als menhirs dipositats al santuari del Miracle, de Riner (Solsonès)
	311-00785/12 i 311-00786/12

	Pregunta al Govern sobre la inversió feta del 2010 ençà per a conservar els monuments de Tarragona amenaçats per l’erosió de la costa (retirada)
	311-00802/12

	Preguntes al Govern acumulades relatives a les mesures de conservació previstes per als monuments de Tarragona amenaçats per l’erosió de la costa
	311-00800/12 i 311-00801/12

	Pregunta al Govern sobre la previsió de fer un estudi geològic i patrimonial per a avaluar l’estat de conservació del conjunt arqueològic i monumental de la ciutat de Tarragona
	311-00803/12

	Pregunta al Govern sobre les iniciatives per a assolir que la diada de Sant Jordi sigui declarada patrimoni cultural immaterial de la humanitat
	311-00927/12


