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Sessió 10 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 la secretària, Blanca Victoria Navarro Pacheco. Assisteix la Mesa la lletrada Esther 

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; 

Montserrat Macià i Gou, 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, Raquel 

Sans Guerra, Marta Vilalta i Torres i Ruben Wagensberg Ramon, pel G. P. Republicà, i Rafel 

Bruguera Batalla i Ramon Espadaler i Parcerisas, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi (tram. 250-00730/12). Grup Par-

lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes pre-

sentades (text presentat: BOPC 294, 19; esmenes: BOPC 355, 20).

2. Proposta de resolució sobre les mesures per a facilitar la participació plena de les 

persones amb trastorn de l’espectre autista en les festes populars, les fires d’atraccions, 

la cultura i el lleure (tram. 250-00744/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 303, 21; 

esmenes: BOPC 355, 20).

3. Proposta de resolució sobre la promoció de la festa tradicional del calçot (tram. 250-

00787/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 324, 25).

4. Proposta de resolució de suport al Festival d’Eurovisió de Tel-Aviv (tram. 250-

00795/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 330, 11).

El president

Bona tarda. Si us sembla, comencem. Ja que hem estat puntuals, doncs procedim.
Donar-los la benvinguda a la darrera reunió de la Comissió de Cultura d’aquest 

curs; no per ser l’última, menys important.
En primer lloc, hi ha algun grup parlamentari que hagi de comunicar algun can-

vi? (Diversos diputats demanen per parlar.)

Héctor Amelló Montiu

Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Sí, Antonio Espinosa sustituirá  
a Martín Barra.

El president

Molt bé, gràcies. 

Rafel Bruguera Batalla

Sí, per part del nostre grup, el senyor Ramon Espadaler, que substitueix la dipu-
tada Esther Niubó.

Jenn Díaz Ruiz

Sí, pel Grup Republicà, la diputada Raquel Sans substituirà el diputat pres polí-
tic Raül Romeva.

El president

Molt bé. La Mesa de la comissió s’ha reunit i ha elevat una petició a la comissió, 
que és introduir un nou punt de l’ordre del dia. Em sembla que tots els grups n’estan 
assabentats. Podríem acceptar aquesta incorporació d’un cinquè punt per assenti-
ment? (Pausa.) Perfecte.

(Héctor Amelló Montiu demana per parlar.) Senyor Amelló?
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Héctor Amelló Montiu

Sí; gracias, presidente. Sí, decirles que pospondríamos el punto 1 y el punto 3 para 
la siguiente comisión.

El president

Molt bé. Moltes gràcies. 
Per tant, anem al punt 2. (Veus de fons.) L’1 i el 3. (Francesc Ten i Costa demana 

per parlar.) Sí, digui’m.

Francesc Ten i Costa

El punt 1, per tant, la resolució sobre la diada de Sant Jordi, i la promoció de la 
festa tradicional del calçot, aquests queden posposats. (Remor de veus.)

Jo volia obrir una reflexió. És a dir, en el moment de marcar l’ordre del dia 
d’aquesta comissió, que no era abundant en propostes de resolució, sabent que potser 
dues havien de ser posposades i quedar-nos potser en dues, hauria valgut la pena re-
flexionar, tenint en compte que fa quinze dies havíem fet ja una comissió de cultura 
amb una compareixença.

Ho poso sobre la taula perquè entre tots els portaveus, això, i la Mesa, algun...

El president

Molt bé, ho tindrem en compte. (Veus de fons. Pausa.)
Diu la lletrada que, en tot cas, hauríem de votar posposar aquests dos punts, que 

no és automàtic. Els sembla que...? (Veus de fons. Pausa.) Diputat Amelló, li sembla 
que ho votem?

Héctor Amelló Montiu

Sí, sí.
(Veus de fons.)

El president

Votem la modificació de l’ordre del dia, per treure el punt 1 i el 3 d’aquesta ses-
sió, i en tot cas els incorporaríem en una propera sessió. Queda clar? La modificació 
de l’ordre del dia per retirar dos punts, l’1 i el 3, i per tant que passessin a una altra 
sessió, en tot cas.

(Francesc Ten i Costa demana per parlar.) Sí, digui’m.

Francesc Ten i Costa

Senyor president, jo, més enllà de la votació i del resultat de la votació, el que 
volia era fer una reflexió que no necessita votació, sinó de dir: home, davant d’un 
dia en què hi ha un ordre del dia amb poques PRs, hauria valgut la pena, potser... 
Perquè no tinc cap ganes de no votar-hi a favor, senyors Héctor i companyia, sap? 
No és aquesta, la qüestió, sinó que racionalitzem les coses una mica i, de quatre PRs, 
dues, les haguéssim pogut deixar tranquil·lament el mes de setembre o haver-les fet 
anteriorment.

Vull dir que, no per les meves paraules, entrar en una dinàmica de votació i de..., 
que per part nostra no caldria. No cal que votem, per part nostra, això. És només 
de dir: home, si això fos a la inversa, segurament que des de l’altre costat s’hauria 
comentat.

El president

Els sembla una cosa?: recollim el comentari com a junta de portaveus, i en tot 
cas, si per assentiment poguéssim acceptar el retirar de l’ordre del dia aquests dos 
punts, senyor Amelló...

Héctor Amelló Montiu

Sí; pues dejaríamos en el orden del día el punto número 1, no habría ningún pro-
blema, y el punto número 3 nos gustaría poder retirarlo. (Veus de fons.) Posponerlo, 
exacto, posponerlo para la siguiente comisión y que se votase para posponerlo. 
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También les decimos que esta comisión en dos meses no se ha reunido, ha habido 
dos meses en que no nos hemos reunido en ningún momento, por diferentes moti-
vos, y creemos que esta comisión tiene una reunión mensual y que ese es el periodo 
que se ha de respetar, más allá de la cantidad de PRs que haya. La cuestión es que, 
mientras haya temas encima de la mesa que tratar, nosotros creemos que esta co-
misión se tiene que reunir y que estamos aquí para trabajar y tratar los puntos, haya 
una PR, haya cinco, haya siete o haya comparecencias, como hubo la última vez. 
La última vez no se trataron PRs precisamente porque había una comparecencia; no 
queremos que en este punto..., se puede tratar en las diferentes PRs. Pero también les 
digo que ya hubo dos meses seguidos que esta comisión no se reunió precisamente 
porque había otra serie de asuntos encima de la mesa.

El president

Molt bé; recollim l’esperit del que s’ha dit. 
Els sembla que per assentiment puguem retirar un punt de l’ordre del dia, que és 

el número 3? Algú hi té algun inconvenient? (Pausa.) Molt bé.
El retirem, per tant, que no vol dir eliminar-lo, sinó que desapareix de l’ordre del 

dia. En tot cas, la Mesa de la comissió ja en decidirà la incorporació en una propera 
reunió.

Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi 
250-00730/12

Molt bé; passem al punt número 1. Té la paraula la diputada Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Gràcies, president. En la legislatura passada es va aprovar una iniciativa de Ciutadans, es 
va aprovar aquí al Parlament per unanimitat, de forma que la idea era donar suport a totes les 
iniciatives de la societat civil catalana per tal de que la diada de Sant Jordi fos considerada 
patrimoni mundial de la humanitat.

Des d’aleshores el meu grup ha anat fent seguiment d’aquesta diada perquè si-
gui aixecada i arribi a bon port davant de la UNESCO. I el que estem demanant en 
aquesta proposta de resolució és seguir donant suport a que, la diada de Sant Jordi, 
es facin tots els esforços necessaris per tal de que la UNESCO finalment la recone-
gui com a patrimoni immaterial de la humanitat, pels seus valors universals. És un 
dia de llibres, és un dia de roses, però és un dia també de valors i és un dia que uneix 
molt la societat catalana, i per això nosaltres li donem molta importància. Després, 
en tot cas, em pronunciaré sobre les esmenes, però la idea és aquesta.

I el que estem demanant en aquesta proposta també és que, fruit de que ja es 
va aprovar per unanimitat, i seguint amb aquests esforços, doncs el Govern de la 
Generalitat faci una campanya de suport, de publicitat, per tal de redoblar aquests 
esforços davant de la UNESCO.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada Beltrán. Per presentar les esmenes té la paraula la dipu-
tada Jenn Díaz, del Grup Republicà.

Jenn Díaz Ruiz

Sí. En primer lloc, com que aquest punt es retirava, ara no sabem si ens accepten 
o no l’esmena, i llavors això canviaria una mica la posició de vot. Per tant, si al final 
pot posicionar-se sobre aquesta qüestió...

I, en primer lloc, des del Grup Republicà sempre hem defensat que no hi ha drets 
de primera i drets de segona, i per això volem expressar tot el nostre suport als tre-
balladors del Sónar, que estan veient vulnerat el seu dret a vaga, i ho trobem inad-
missible, i per això voldríem donar-los suport des de la Comissió de Cultura.
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Dit això, i entrant en matèria, compartim amb el grup proposant que les institu-
cions han de donar suport a la candidatura de Sant Jordi per formar part de la llista 
representativa de patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Som conscients 
del valor incalculable que representa per a les llibreteres d’aquests país el 23 d’abril, 
no tant per als autors no mediàtics, i del significat que té per a la societat catalana 
aquesta diada.

Hem presentat una esmena, com deia fa un moment, en el segon punt, perquè és  
cert que la disponibilitat pressupostària és la que és, i, com que és ben cert que 
governar és prioritzar, no tenim gaire clar que posar totes les energies en aquesta 
qüestió, quan sabem que el ministeri de l’Estat té en espera alguns informes sobre 
la taula, no tenim gaire clar, com deia, que aquesta campanya sigui urgent o impres-
cindible. I no tinc cap mena de dubte que el Govern, el departament i la consellera 
valoren positivament aquesta candidatura, de la mateixa manera que som conscients 
que no depèn de les seves competències i que, per tant, utilitzar una partida pressu-
postària per a la campanya informativa i promocional serà força estèril mentre no hi 
hagi una voluntat al Govern de l’Estat.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada Díaz. En nom del Grup Junts per Catalunya, té la pa-
raula el diputat Francesc Ten.

Francesc Ten i Costa

Gràcies, president. Sí, una mica en línia amb el que ja ha comentat la companya 
Díaz, nosaltres estem a favor de l’essència d’aquesta iniciativa. El mateix Consell 
Assessor del Patrimoni Cultural, el 21 de juny del 2017, ja va fer una resolució a fa-
vor, i una resolució que elevava això a l’òrgan competent general de l’Estat. És a dir, 
el Sant Jordi com a festa reconeguda per la UNESCO..., qui en definitiva té la dar-
rera paraula és el representant de l’Estat.

Sabem que aquestes iniciatives no són senzilles. El Priorat ha vist aturada la seva 
petició, hi han moltes altres peticions catalanes que estan aturades. Des del depar-
tament s’hi dona el màxim suport. I el que demanarem, en tot cas, del grup propo-
sant..., a veure si accepta o no les esmenes.

La nostra esmena anava en línia amb una qüestió pragmàtica i pressupostària: 
estaríem d’acord, si les disponibilitats pressupostàries ho accepten o ho permeten, 
a realitzar la campanya que es demana en el punt 2. I, evidentment, en el punt pri-
mer i tercer, hi donarem el màxim suport, perquè creiem que realment Sant Jordi a 
Catalunya, la festa del llibre i la rosa, és una festa reconeguda, coneguda, estimada 
i que pot ser de gran valor per a altres territoris que també se l’estimin i la vulguin 
treballar.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat Ten. Té la paraula el diputat Rafel Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, president. Bona tarda, diputades i diputats. També a l’espera de saber 
quina és la posició del grup proposant respecte de l’esmena presentada per Junts per 
Catalunya i el Grup Republicà, dir simplement que nosaltres donem suport, òbvia-
ment, a la possibilitat de que la festa de Sant Jordi sigui declarada patrimoni cultural 
immaterial de la humanitat per part de la UNESCO, que això requereix, efectiva-
ment, uns acords entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat, que crec 
que no han de ser massa complicats d’aconseguir, i per tant, si aquesta proposta de 
resolució ajuda a donar d’alguna manera una difusió dins de Catalunya de suport a 
aquesta declaració, doncs fantàstic.
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I, en tot cas, repetir que nosaltres, en principi, hi votarem afirmativament, a l’es-
pera de la resolució del punt 2, que és l’objecte de l’esmena.

El president

Gràcies, diputat Bruguera. Té la paraula la diputada Concepció Abellán, del 
Grup Catalunya en Comú Podem. 

Concepción Abellán Carretero

No, nosaltres estem d’acord amb la resolució, a l’espera també de l’esmena, però 
hi votarem a favor.

El president

Gràcies, diputada Abellán. Té la paraula la diputada Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

No acceptarem les esmenes, l’esmena, i explicaré per què.
Fa menys de quinze dies va comparèixer la consellera de Cultura, li vam fer pre-

guntes sobre aquest tema, i ella es va pronunciar favorablement a seguir-hi donant 
suport. És cert que davant de la UNESCO qui ha defensar aquesta candidatura és el 
Govern d’Espanya, però si des de Catalunya hi ha un suport important, doncs és un 
tema on es fa més palesa la importància que té la diada del dia de Sant Jordi per a 
tots nosaltres, no?

És responsabilitat del Govern de la Generalitat presentar pressupost, que ja hau-
ria d’haver fet i no ha fet. I l’únic que estem demanant és una campanya de promoció 
que no té cap límit. No hem posat límit de pressupost –per tant, podria ser una cam-
panya amb un pressupost mínim–, ni tampoc estem dient com s’ha de fer aquesta 
campanya, perquè entenem, doncs, que això forma part d’una decisió de l’executiu, 
del Govern de la Generalitat, ni tampoc estem posant un termini perquè es comenci 
a dur a terme aquesta campanya. És a dir, estem donant moltes facilitats.

L’esmena, on diu «estudiar la possibilitat», ens sona que és com: «No volem fer 
res», no? I ens sembla que després de que la consellera de Cultura hagués vingut 
aquí i hagués dit: «Sí, sí, nosaltres continuarem donant suport i continuarem fent 
gestions»..., doncs el que demanem és una mica de voluntat política i que es vegi 
aquest suport a aquesta candidatura.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada Beltrán.
Donem uns minuts als grups perquè acabin de decidir el seu sentit de vot? 

(Francesc Ten i Costa demana per parlar.) Digui.

Francesc Ten i Costa

Senyor president, no sé si funciona d’aquesta manera, això: jo volia proposar in 
voce una transacció. Això es pot fer així mateix? (Pausa.)

Proposaria a la diputada Susana Beltrán eliminar la fórmula «estudiar la possi-
bilitat» d’aquest segon punt, deixar «realitzar una campanya informativa i promo-
cional, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries». És a dir, eliminar aquesta 
fórmula més distant d’«estudiar la possibilitat». A mi em sembla que això podria ser 
una fórmula consensuada, bonica... Li recullo el guant de que no cal que sigui una 
campanya pressupostàriament molt fastuosa, sinó que senzillament pot ser una cam-
panya, gràcies a altres mitjans, que es pot fer des d’aquest punt de vista.

El president

Diputada Beltrán.
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Susana Beltrán García

Però també sembla que si deixem «d’acord amb les disponibilitats pressupostà-
ries» l’excusa sigui: «No fem res, encara que sigui molt econòmic, perquè no hi ha 
pressupost.» Podem dir-ho d’una altra manera? «Realitzar...»?

El president

Es poden reunir un moment, un minut o dos, i veiem a veure si hi ha un acord?

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

minuts.

El president

Bé, el diputat Ten, prometen que ho explicarà? (Rialles i remor de veus.)

Francesc Ten i Costa

El punt 2, transaccionat, quedaria de la següent manera: «Realitzar una campa-
nya informativa i promocional, d’acord amb les disponibilitats i els mitjans de què 
disposa el Departament de Cultura, per assolir el màxim suport institucional i ciu-
tadà, i que faci la difusió de la candidatura de Sant Jordi com a patrimoni», etcètera, 
fins al final.

Ho repeteixo, per... «Realitzar una campanya informativa i promocional, d’acord 
amb les disponibilitats i els mitjans de què disposa el Departament de Cultura, per 
assolir el màxim suport institucional», i això quedaria igual. D’acord?

El president

Molt bé. Podem votar els tres punts conjuntament, per tant? (Pausa.) Sí?
Vots a favor?
Per unanimitat, queda aprovada aquesta proposta de resolució.
Gràcies.

Proposta de resolució sobre les mesures per a facilitar la participació 
plena de les persones amb trastorn de l’espectre autista en les festes 
populars, les fires d’atraccions, la cultura i el lleure

250-00744/12

Punt número 2. Té la paraula la diputada Blanca Victoria Navarro?

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidente. El objetivo de presentar esta propuesta de resolución es po-
der facilitar y poner al alcance de personas que pueden tener algún problema del 
espectro autista y poder facilitarles el que puedan participar de las ferias y de las 
fiestas populares. Muchas de estas personas, dentro de los síntomas que presentan..., 
es una extrema sensibilidad tanto a los ruidos como a las luces, que puede llevar-
les a tener crisis de ansiedad, tener bloqueos, incluso en algún caso también puede 
desencadenarse alguna crisis epiléptica. Si realmente queremos tener una sociedad 
inclusiva, donde haya sitio para la diversidad, realmente es necesario el que la socie-
dad y la realidad misma en la que vivimos permita que esta diversidad tenga cabida.

Esta iniciativa de adaptar... –habíamos puesto, por ejemplo, el que se pueda 
adaptar cuatro horas dentro de las ferias sin estos ruidos y esta música y estas lu-
ces–, esta iniciativa ya se ha puesto en marcha en otras comunidades autónomas con 
éxito. Se ha puesto en marcha a petición de asociaciones de usuarios y familiares de 
personas con trastornos del espectro autista, y los resultados han sido satisfactorios, 
porque ha permitido que durante este tiempo estas personas hayan podido  participar 
de las ferias, o simplemente también personas que no les guste el ruido elevado. De 
esta manera, bueno, pues esta sensibilidad extrema ante luces, ruidos y sonidos, 
pues, bueno, ha quedado contrarrestada poniendo las ferias a su alcance.
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Es verdad que más allá de estas cuatro horas, que ya se ha puesto en marcha en 
otros sitios y que es lo que pedimos, por ejemplo, en nuestra propuesta de resolu-
ción, se pueden aplicar infinidad de medidas, como poder adaptar los lugares de las 
ferias o incluso poder proporcionar elementos que faciliten a las personas con tras-
tornos del espectro autista...

Por esto pedimos el apoyo para esta propuesta de resolución.
Gracias.

El president

Perfecte. Em diu la lletrada que en el text de la PR nosaltres no podem posar en 
el punt 2 «instar» una federació; modificar-ho per «demanar» o «sol·licitar»... Es pot 
fer un canvi tècnic?

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Es que se ha aceptado la «esmena». (La lletrada intervé sense fer ús de micròfon.) 
Sí. Sí, de hecho, pensaba comentarlo cuando me posicionara respecto a las «esmenas».

El president

Perfecte. Té la paraula la diputada Marta Vilalta, en nom del Grup Republicà.

Marta Vilalta i Torres

Moltes gràcies, president. Per posicionar el Grup Republicà sobre aquesta propos-
ta de resolució, que vagi per endavant, doncs, que compartim l’orientació d’aquesta 
proposta de resolució i, per tant, ja avancem el nostre vot favorable, perquè estem 
molt d’acord que cal facilitar la participació plena de les persones amb trastorn de 
l’espectre autista en qualsevol l’espai de la nostra societat i, per tant, també en l’àm-
bit de les festes populars, de les fires d’atraccions, de la cultura del lleure en el seu 
sentit més ampli. Creiem que és de justícia fer-ho així, i, en tot cas, simplement el 
que havíem fet és introduir, aportar unes esmenes per tal de fer alguns matisos que 
creiem, no?, que són bons de destacar.

D’una banda, referent al punt 1, és de poder-ho fer, com s’indica en la proposta 
de resolució, a través de la revisió de la Llei 11/2009, per tal de, a través d’aques-
ta modificació de la llei, analitzar aquesta qüestió, i buscar les millors maneres per 
garantir aquesta participació plena de les persones que tenen trastorn de l’espectre 
autista. Però..., perquè per fer-ho el millor és escoltar les persones especialistes, es-
coltar els experts i, d’alguna manera, no donar ja per tancat quina és la manera de 
fer-ho, per tant no pressuposant que hagi de ser establint aquestes franges horàries, 
que pot ser una molt bona solució, que pot ser que ja s’hagi implantat en altres llocs, 
però que d’alguna manera ho volíem deixar més obert i més ampli, perquè podrien 
ser altres mesures; valorem-ho i fem-ho. Per això havíem presentat aquesta esmena, 
que ha acabat..., m’avanço, però que ha acabat amb una transacció que després ex-
plicarà la diputada però que, en tot cas, recull aquesta visió més àmplia de no pres-
suposar ja la manera de com garantir aquesta participació plena.

I en el segon punt també d’alguna manera introduíem una esmena en la línia de 
que aquesta tasca de poder garantir aquesta participació plena s’ha de fer de forma 
participada, parlant amb els diferents ens locals, amb les entitats corresponents, 
però que teníem també un espai per a poder-ho fer; per tant, que l’utilitzéssim, que 
en aquest cas és el Pla integral de l’atenció a les persones amb trastorn mental i ad-
diccions, o qualssevol d’aquests dos espais interdepartamentals, punts de trobada, 
doncs, que aprofitéssim aquelles eines perquè sigui on es pugui debatre i on es pu-
gui impulsar el sentit d’aquesta proposta de resolució que compartim i que per això 
votarem favorablement.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada Vilalta. En nom del Grup de Junts per Catalunya, té la paraula 
el diputat Xavier Quinquillà.
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Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, president. Vagi d’avançada, en la línia del que comentava la diputada 
Vilalta, l’agraïment al grup proposant, doncs, per les facilitats justament per a arri-
bar a aquesta transacció i aquesta acceptació de l’esmena proposada.

Compartim plenament el fons de la proposta de resolució, que no pot ser un al-
tre que el de vetllar perquè tot allò que faci referència a qualsevol àmbit de la vida, 
també l’àmbit de la cultura en el seu terme més genèric i global, doncs, sigui sensi-
ble a tothom i, per tant, aquest principi d’inclusivitat estigui preservat en qualsevol 
àmbit, també en l’àmbit de les festes. Un àmbit que, com ja recull la proposta de re-
solució, ve regulat per la Llei 11/2009, una llei que certament fa una regulació molt 
simple i que al final el que fa és derivar justament sobre els ajuntaments, a través 
d’una llicència municipal, les condicions de desenvolupament d’aquestes activitats, i  
per tant ara mateix això està subjecte bàsicament, a través dels ens locals, a través 
de les ordenances...

I en aquest sentit creiem pertinent fer una reforma d’aquest marc legal, per tal, 
justament, que d’una banda reculli aquests drets, aquests drets de col·lectius. Parlem 
del col·lectiu de persones que pateixen trastorn de l’aspecte autista, però podríem 
incloure altres col·lectius que també, doncs, tenen una especial sensibilitat pels estí-
muls acústics, com bé ha dit la diputada Navarro, com poden ser persones amb sín-
drome X fràgil, persones amb síndrome de Williams, etcètera, eh? Per tant, creiem 
que aquesta reforma legislativa ha d’incloure tots aquests col·lectius, i sobretot tam-
bé instar en aquest sentit els òrgans especialment d’àmbit local, doncs, que tot això 
pugui ser possible d’una forma harmònica, eh?

I aquí, en la línia del que deia la diputada Vilalta, vostès fan una proposta, que és 
una proposta interessant, que probablement en alguns o en molts casos pot ser apli-
cable, però que d’entrada, de forma genèrica, creiem que tot això necessita una anà-
lisi a fons i determinar també les singularitats i les realitats de cada localitat a nivell 
del territori. Parlem de fires, però també parlem de festes populars, i, per tant, no 
és el mateix el marge de maniobra que podem tenir amb unes firetes, amb una fira 
d’atraccions, per exemple, que té una durada llarga en el temps, que amb una activi-
tat de cultura popular com pugui ser, per exemple, un correfoc, eh? Per tant, tot això 
és el que caldrà regular filant prim.

I en aquest sentit, també, el segon punt, que compartim i que agraïm també que 
s’hagi acceptat l’esmena, en el sentit de..., ara mateix no podem instar, com a mà-
xim podríem instar el compliment de la llei. Però, com he dit al principi, aquesta 
llei ara mateix se’ns queda curta, i, per tant, en tot cas, el que podem fer és suggerir 
a tots aquests ens, especialment ens locals, que siguin sensibles i, en la mesura del 
possible, facilitin a aquests col·lectius la plena participació en les activitats culturals.

El presidenta

Gràcies, diputat Quinquillà. Té la paraula el diputat Rafel Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, president. També reconeixent i acceptant, doncs, la importància del 
tema que ens porta a debat i a votació el Grup Parlamentari de Ciutadans, i per no 
afegir coses que ja s’han dit, que compartim, simplement per fixar la posició del 
nostre grup respecte al punt 2 –començo al revés–: nosaltres ja haguéssim votat 
també a favor de la proposta inicial de Ciutadans, com també votarem a favor de 
l’esmena acceptada.

Pel que fa al punt 1, transaccionat, nosaltres tenim una mica més de dubtes, eh?, 
en el sentit de que, efectivament, cal modificar la Llei d’espectacles públics, la que 
regula els espectacles públics i les activitats recreatives, una llei que va entrar al 
Parlament ja fa uns quants anys, que va decaure i que no se n’ha sabut mai més res.

Per tant, nosaltres el que pensem, que potser s’hauria de fer al revés, és a dir, 
instar el Govern de la Generalitat que amb la màxima urgència possible presenti 
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un projecte de llei de regulació o de modificació de la llei de regulació, de la Llei 
11/2009, i, entre les modificacions que caldrà introduir-hi, també respecte a la par-
ticipació de les persones amb espectre autista i altres en els espectacles públics, et-
cètera. Per què? Doncs perquè d’alguna manera, bé, es prefigura tant en la proposta 
inicial com en la transacció, ja, una solució o una possible solució, i nosaltres pen-
sem que pot ser aquesta, poden ser d’altres o en poden ser d’altres més aquesta, eh? 
És a dir, no és el mateix, com ja s’ha dit, una fira, doncs, una activitat ludicocultural 
festiva, recreativa, que dura dues, tres hores, que la que té una durada en el temps; 
com tampoc és el mateix en un municipi de dos-cents habitants, en el que la fira 
ocupa cinquanta metres lineals, d’una gran ciutat, en la qual la fira pot ocupar fins 
i tot quilòmetres, no?

Per tant, bé, nosaltres haguéssim sigut més prudents i probablement haguéssim 
votat abstenció en aquest punt, però tampoc hi estem en contra i, per tant, votarem 
afirmativament, simplement amb aquesta explicació de vot.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat Bruguera. Té la paraula la diputada Concepció Abellán, del 
Grup Catalunya en Comú Podem.

Concepción Abellán Carretero

Moltes gràcies. Per nosaltres és imprescindible, si volem gaudir d’una cultura 
viva i popular, fer-la arribar a tots els col·lectius i assegurar que en gaudeixen. Per 
això trobem que cal fer un replantejament des d’aquest punt de vista de la cultura a 
Catalunya.

Recolzarem la iniciativa d’adaptar fires i celebracions amb nens i nenes que pa-
teixen trastorns de l’espectre autista, però també voldríem animar la comissió a 
fer-ho en general, amb altres diversitats funcionals, perquè puguin..., interferir en 
l’accés a esdeveniments culturals.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada Abellán. Té la paraula la diputada Blanca Victoria 
Navarro.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gracias, presidente. Antes de posicionarme con respecto a las «esmenas», a las 
enmiendas, quiero aprovechar para saludar a los representantes de la Asociación 
Cultural de Atracciones de Feria de Cataluña, ACAFC, que nos acompañan en esta 
comisión y que han expresado su sensibilidad hacia esta situación de las personas con 
trastorno del espectro autista y su motivación para, en caso de que esta propuesta de 
resolución quede aprobada, poder aplicar lo que esta comisión decida a las ferias.

También quiero agradecer a esta comisión el que haya admitido a trámite esta 
propuesta de resolución, dado que está relacionada también con esta actividad de las 
ferias..., bueno, entendiendo que las ferias, tal como nosotros propusimos en otra co-
misión..., entendemos que las ferias son actos de interés cultural, y el hecho de que 
se haya admitido esta propuesta de resolución no deja de ser un reconocimiento de 
que, efectivamente, las ferias tienen interés cultural.

Con respecto a las enmiendas, agradecer a los grupos que las habían propuesto 
también su talante, que hemos podido llegar a acuerdos. Hemos aprobado..., hemos 
aceptado la segunda enmienda precisamente por lo que comentaba previamente la 
letrada: primero, porque es verdad que es importante introducir cualquier actividad 
dentro del Plan integral de atención a las personas con trastornos mentales y adic-
ciones, que era una de las modificaciones, y por el tema del «instar»..., o «sugerir» 
en vez de «instar».
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Y cuanto a la primera «esmena», la hemos transaccionado y, bueno, como había-
mos propuesto en nuestro texto inicial lo de las cuatro horas, consideramos que dado 
que ha funcionado y dado que ha sido una petición por asociaciones, por ejemplo, 
que era lo que habíamos redactado..., era una de las opciones. Pero efectivamente, 
si hacía falta reseñar más que esta era solamente una de las múltiples opciones para 
facilitar la inclusión de las personas con trastorno autista dentro de las actividades 
de las ferias, pues tampoco habría ningún problema en dejarlo más abierto.

Así que gracias.

El president

Gràcies, diputada Navarro. En nom de tots els grups, els dono la benvinguda 
–que no ho he fet abans–, a la representació de l’activitat firaire. I els agraeixo la 
sensibilitat de voler-se anticipar a aquesta situació, de no crear problemes, sinó bus-
car solucions. Em sembla que diu molt del seu tarannà, i, per tant, moltes gràcies.

La transacció consta?, la tenim, no? (Pausa.) Tothom té clar el text de la transac-
ció, veritat? Per tant, podem votar el conjunt de la PR, tota ella? (Pausa.)

Vots a favor?
Per unanimitat dels presents.
Moltes gràcies; gràcies.

Proposta de resolució de suport al Festival d’Eurovisió de Tel-Aviv
250-00795/12

Molt bé; passem al punt número 4. Té la paraula la diputada Navarro? (Veus de 
fons.) Beltrán? Susana Beltrán, perfecte. (Adreçant-se al públic assistent.) Moltes 
gràcies, adeu-siau.

Susana Beltrán García

Gràcies, president. Aunque esta propuesta de resolución lleva por título 
«Propuesta de resolución de apoyo al Festival de Eurovisión de Tel-Aviv», si uste-
des, diputados, se han fijado en lo que se está pidiendo en esta propuesta, en reali-
dad es un apoyo a las actividades culturales de israelís o con israelís. Un punto de 
inflexión podía haber sido el Festival de Eurovisión que se celebró en Tel-Aviv, en  
el pasado mes de mayo, que tuvo multitud de presiones para que no se celebrara por el  
hecho de que se estaba celebrando en Israel, pero es un ejemplo más de otros mu-
chos que ya llevan unos años sucediéndose, de artistas israelís que quieren venir a 
participar en conciertos, en eventos, en España y son constantes, ¿no?, las presiones, 
los boicots, para que no se acuda o para que no puedan cantar, y también al revés: 
cuando cantantes no solo de España, sino de otros países, quieren ir a Israel a par-
ticipar en eventos, ¿no? –como Jennifer López, Madonna, Lana del Río –pero hay 
otros muchísimos ejemplos–, también son objeto de presiones y de ataques por el 
hecho de querer participar en Israel.

Nosotros creemos que los boicots no llevan a ninguna parte, y en realidad a quien 
están perjudicando es a los ciudadanos de esos países que a lo mejor ni siquiera es-
tán de acuerdo con las políticas del Gobierno de Israel, pero en cambio a quien se 
les está haciendo daño y se les está perjudicando es a estos artistas. O sea, en estos 
casos de boicot cultural –pero podemos hablar también de boicot deportivo o de boi-
cot social– se invierte la carga de la prueba. Es decir, los ciudadanos, los israelís, no 
son responsables de su gobierno. El gobierno es responsable ante sus ciudadanos y el 
Gobierno de Israel es responsable también ante la comunidad internacional, pero no 
los ciudadanos, no los israelís. Queremos un mundo sin fronteras y creemos que los 
boicots de todo tipo, y en este caso los boicots culturales, en lugar de derribar mu-
ros lo que hacen es construir muros allí donde no hay, que es entre personas, entre 
ciudadanos. Estamos en un marco de Naciones Unidas en que se está hablando de la 
ciudadanía global, y creemos que los boicots lo único que hacen es poner barreras.
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Por eso, en realidad, lo que estamos pidiendo en esta propuesta de resolución es 
que se derriben esas barreras que constituyen los boicots culturales, que en realidad 
pensamos que los boicots son un boicot a la libertad, y por eso mismo nosotros no 
estamos de acuerdo y pedimos al resto de grupos que hagan una reflexión al respec-
to, porque en realidad se está perjudicando no al Gobierno de Israel, no al Estado de 
Israel: se está perjudicando a los ciudadanos que libremente tienen sus opiniones y 
su diversidad y su manera de ser.

Gracias.

El president

Gràcies, diputada Beltrán. Té la paraula el diputat Bruguera, en nom del Grup 
Socialistes i Units per Avançar.

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, senyor president, de nou. La veritat és que al començament d’aques-
ta comissió hem tingut el debat sobre si es retirava un punt, si se’n retiraven dos... 
Jo, francament, pensava que es retiraria aquest, eh?, per una raó molt simple i sen-
zilla: perquè el Festival d’Eurovisió ja s’ha celebrat, diguem-ne; per bé o per mal. 
I, en tot cas, no deixa de ser res més que un festival de música; tampoc li vulguem 
donar, crec jo, més transcendència que la que té. Ni el Festival d’Eurovisió resol-
drà els problemes geoestratègics del món, ni resoldrà el problema d’Orient Mitjà... 
Simplement, el Festival d’Eurovisió és això, un festival de música, que a uns els 
agradarà més, als altres menys, uns el seguiran molt, els altres poc, però és això. Jo 
crec que passar d’aquí, em sembla francament que no és massa interessant.

En segon lloc, en fi, respecte al punt 3, sobre el tema del boicot cultural, etcètera, 
miri, evidentment, nosaltres estem, estarem en contra del boicot cultural i de qualse-
vol mena de boicot. I els ho diu un diputat que està boicotejat i vetat, per exemple, a 
la llibreria del seu poble; per tant, és òbvia la meva posició personal al respecte dels 
vetos i els boicots.

Pel que fa al punt 2, això de que el Festival d’Eurovisió ajudi a tancar les nostres 
–ho repeteixo, «nostres»– divisions culturals també grinyola una mica, eh?, des del 
nostre punt de vista, i tampoc en volem fer més qüestió del compte.

Sí que el punt 1, que és una declaració que nosaltres compartim absolutament, 
l’hi votarem a favor, eh? Per tant, ja anuncio el nostre vot favorable al primer punt.

I en els altres dos ens abstindrem a partir de l’explicació que he donat.
Gràcies.

El president

Gràcies, diputat Bruguera. Té la paraula la diputada Abellán, de Catalunya en 
Comú Podem.

Concepción Abellán Carretero

BDS, «Boicot, desinversions i sancions»: és una campanya que ha promogut el 
boicot a Eurovisió i que tracta de pressionar el Govern israelià perquè posi fi a l’ocu-
pació d’Israel i la colonització de les terres palestines, la igualtat entre els ciutadans 
de Palestina i el retorn de totes les refugiades palestines. Aquesta organització es 
va inspirar en els moviments en contra de l’apartheid de Sud-Àfrica. Artistes i or-
ganitzacions culturals han demanat que s’exerceixi pressió no violenta en forma de 
boicot sobre Israel, fins que compleixi amb les seves obligacions de respectar el dret 
internacional.

Israel, aprofitant que es portarà a terme aquest festival, el seu país ha volgut fer-
se una neteja d’imatge per mostrar la cara més bonica d’Israel. El que volen amagar 
és l’ocupació militar que des de fa anys està afectant Palestina i la gran quantitat de 
víctimes mortals que ha generat. Mentre Israel pretenia blanquejar la seva imatge a 
Eurovisió, segueix bloquejant il·legalment la Franja de Gaza i bombardejant la seva 
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població. Israel és l’estat del món que ha estat condemnat més vegades pel Consell 
de Drets Humans de l’ONU.

No hem de normalitzar la violència, ni l’ocupació, ni la manera com Israel igno-
ra les recomanacions internacionals. No es pot separar la cultura de l’exercici dels 
drets humans. Hi votarem en contra.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada Abellán. Té la paraula el diputat Wagensberg, en nom del Grup 
Republicà.

Ruben Wagensberg Ramon

Moltes gràcies, president. Bé, primer, constatar una vegada més la perplexitat 
–ho hem parlat sovint també a la Comissió d’Exterior– de que hi han alguns temes 
–en clau d’exteriors, eh?, sobretot, com és aquest– que sembla que no es puguin trac-
tar, no?, en aquest Parlament, perquè no tenim competències, al no ser estat, etcè-
tera; però n’hi han d’altres que sí que reiteradament Ciutadans posa sobre la taula, 
com és el cas d’Israel o com és el cas de Veneçuela. Això, una primera constatació.

A partir d’aquí, anunciem ja que votarem a favor del primer punt, perquè sí que 
constatem que la música –està molt ben descrit, eh?– és un element cultural, és un 
llenguatge cultural, que no igual, però sí divers; que, a més, pensem que sí, que 
transcendeix els límits, que uneix les persones i les comunitats culturals. Però la res-
ta, els altres dos punts els haurem de votar en contra. Primer, perquè no tenim clar 
que Eurovisión sigui un esdeveniment o un element cultural en si mateix, sinó que 
és més un esdeveniment, podríem dir, polític, econòmic, propagandístic; podríem 
veure fins i tot com es va utilitzar en aquest mateix estat –l’hi poden preguntar al 
mateix Serrat, no?– pel Francisco Franco, com un element gairebé de màrqueting. 
Per tant, no tenim clar que Eurovisión sigui, en si, un element cultural. I encara 
menys que ajudi a tancar aquestes divisions culturals de les que vostès parlen. Que, 
hi insisteixo, en si mateixes, les divisions culturals no són negatives. La divisió o la 
riquesa o la diversitat cultural és un element ric per a la societat.

En aquest cas, a més, Israel ha utilitzat el festival passat, com bé han dit, d’Euro-
visió, per blanquejar, per blanquejar la seva imatge. I més amb un govern, no?, que 
en cap cas..., quan parlem d’Israel volem parlar de la seva gent, de la seva religió, de 
la seva cultura i de les seves societats, no del seu estat, del seu Govern, Netanyahu, 
molt a l’òrbita d’Orbán o del Govern de Polònia, etcètera. Però el que és cert és que 
ha utilitzat..., i ho podíem veure, per exemple, en els espots que treien per televisió, 
amb imatges de les platges, molt boniques, amb gent jove, passant-s’ho molt bé, 
cantant i ballant, mentre a pocs quilòmetres d’allà hi havien platges on la situació 
–a Gaza, per exemple– era diametralment oposada. 

Volem constatar, a més, que en el moment en què Israel va guanyar, no?, la pas-
sada edició, i per la qual s’accedia a fer el festival a Tel-Aviv..., dos dies després van 
haver-hi uns bombardejos a Gaza on van morir seixanta-dues persones, entre les 
quals van morir cinc nadons. Aquella mateixa nit s’estava fent la celebració a Tel-
Aviv per haver aconseguit aquest resultat i deien: «Tenemos razones para ser feli-
ces», quan acabaven de bombardejar i matar seixanta-dues persones.

Per tant, aquest punt 2 no el podem votar a favor.
I el punt 3..., també hi veiem un punt una mica perillós. Primer, perquè només 

hi ha representada una part de les dues, no? Aquí parlen de que..., «afrenta para los 
palestinos y los israelíes», només hi ha una part de les dues representades en aquest 
festival, a Eurovisió, que ja no entenem per què hi ha de ser, Israel, en un festival de 
context europeu, però, en tot cas, no hi era Palestina, per tant tampoc tenia la seva 
veu, només tenia la seva veu l’Estat d’Israel.

Després, perquè aquesta proposta de resolució creiem que criminalitza una for-
ma de protesta, una forma de protesta legítima, com és el boicot en el cas d’Israel, 
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a més avalat també per les Nacions Unides –no ho oblidem, això–, i que el mateix 
Estat d’Israel va anunciar públicament que vetarien l’entrada al país durant les set-
manes prèvies a l’esdeveniment cultural, a Israel, de qualsevol persona sospitosa de 
que pogués viatjar per fer una protesta contra aquest festival. Per tant, volien ense-
nyar la cara més bonica, però alhora falsa, d’Israel.

Però, hi insistim, per nosaltres la part més preocupant és això: és la criminalit-
zació de la protesta, més enllà del posicionament que cadascú pugui tenir sobre el 
conflicte; legítim, evidentment, però la criminalització de la protesta sí que no la 
podem compartir.

Per acabar, només dos matisos a partir de la seva intervenció. Vostè ha dit que..., 
voleu enderrocar els murs del boicot. Si més no, em sembla una mica cínic utilitzar 
«mur» en aquesta proposta, quan és Israel qui està construint els murs. Si volem en-
derrocar els murs del boicot, primer hauríem d’enderrocar els murs de formigó que 
hi ha instaurats a Israel. I si em permet, per acabar amb clau d’humor: no és Lana 
del Río, és Lana del Rey. (L’orador riu. Veus de fons.)

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat Wagensberg. Té la paraula el diputat Francesc Ten, de Junts per 
Catalunya.

Francesc Ten i Costa

Gràcies, president. Em fa l’efecte que aquesta és una proposta de resolució en què 
no només el títol diu una cosa, com ja ha reconegut la mateixa diputada proposant, 
i després la proposta segueix tot un altre camí, sinó que a mi em sembla que el seu 
lloc adequat seria la Comissió d’Exterior, d’aquesta proposta de resolució; encara 
més després d’haver escoltat les intervencions dels diputats companys.

En l’exposició de motius se segueix l’style Ciudadanos, no? És a dir, hi han mol-
tes coses barrejades: unes en les quals t’interpel·la d’una manera, unes altres que 
t’interpel·la d’una altra; potser unes podrien ser llegides en un context asèptic posi-
tivament, unes altres, d’entrada, ja no t’interpel·len, hi veus distància... Per exemple, 
s’esmenta la Creative Community for Peace, una entitat sense ànim de lucre que 
acull les gires o promociona o ajuda a difondre les gires de la mateixa orquestra del 
senyor Barenboim, d’Est-Oest per la pau, una orquestra que està pel diàleg inter-
cultural, que em sembla que és una de les grans solucions, eh?, apostar per aquests 
punts de trobada. Que el mateix punt 3 de la part dispositiva en un fragment esmen-
ta, eh?, aquells palestins «e israelíes que trabajan para promover la paz mediante 
el compromiso, el intercambio y el reconocimiento mutuo». També a l’exposició de 
motius, després..., si això era la cara, la creu és posar «como ejemplo de los valores 
de la Unión Europea, inclusión, tolerancia y diversidad». Sobren paraules per dir 
que la Unió Europea, no els ciutadans d’Europa, sinó la Unió Europea, està absolu-
tament lluny, malauradament, de tolerància, d’inclusió i de diversitat.

Anant als tres punts que ens proposa la part dispositiva, al primer hi votarem a 
favor.

En el segon, no ha estat..., jo crec que està mal formulat, sincerament. Jo crec 
que ja aquí el diputat Bruguera se m’ha avançat: diu que «reconoce que Eurovisión» 
–que és ser molt optimista, perdonin– «ayuda a cerrar nuestras divisiones cultura-
les». Perdonin, quan diu «nuestras» es refereix a les persones que signen aquesta 
proposta de resolució? Perquè no s’entén. O «nuestras» vol dir de les que estem aquí 
dins? O dels parlamentaris d’aquí? O dels catalans? O dels espanyols? O dels cata-
lans i espanyols? O dels palestins i israelians? És a dir, jo proposava off the record..., 
que això s’hauria de reformular a partir d’alguna..., ni que fos una fe d’errates, de 
millorar la literalitat d’aquest punt 2. Perquè «nuestras divisiones culturales»..., mi-
rin, perdonin, jo no me’n veig, de divisiones culturales. Jo crec que les diferències 
culturals són bones i apel·len a la diversitat. Però que nuestras divisiones culturales, 



DSPC-C 313
17 de juliol de 2019

Sessió 10 de la CC  16

no sé quines, existissin..., no les sé veure. Jo crec que aquí hi ha dos errors: un, que 
és parlar de «diferencias culturales», i l’altre, de «nuestras». I per tant aquí no hi 
podem donar, nosaltres, peu a això i votar-hi a favor, perquè no vull reconèixer que 
tenim unes divisions i aquestes divisions són culturals. Com a molt són diferències, 
però és que això en cap cas és negatiu. Ho torno a dir –i permeti’m la broma–, això 
pressuposant que Eurovisión té tots aquests efectes, eh?

I en el tercer, que és el quid de la qüestió, proclama que «un boicot cultural no 
es la respuesta», no hauria de ser la respuesta. Però permeti’m també estirar això: 
quina és la pregunta?, la respuesta a quina pregunta? Perquè potser, si ens posés-
sim així, hi ha preguntes en què no és la respuesta però el boicot cultural, en alguns 
casos, doncs és una de las respuestas. I no parlo només o no parlo ja pel conflicte 
palestí i israelià; potser parlo del que vivim a casa nostra. És a dir, hi han moltes 
respostes, però és que depèn de la pregunta, depèn de la força de la pregunta, depèn 
de la repressió de la pregunta, que la resposta sigui una o una altra.

Jo em sento molt còmode en el que ja he dit: «que representa para los palestinos 
e israelíes que trabajan para promover la paz mediante el compromiso, el intercam-
bio y el reconocimiento mutuo». Jo fins aquí és un punt en el qual faria esforços a 
favor del diàleg i el consens per estar-hi d’acord. Ara, que, d’aquí, condemnar les 
accions derivades d’aquest boicot, doncs no. I accions derivades que són mobilitza-
cions no violentes, que són absolutament legítimes a Catalunya i per tots aquells que 
les vulguin utilitzar.

També, deixi’m dir que no sé si és el Parlament que ha de reconèixer que 
Eurovisión, eh? –referint-me al punt 2– «como otros concursos, ayude...» Bé, no sé 
si és una PR. Li va una mica gros, això, aquí, eh? Deixi-m’ho dir així.

Ja per anar acabant, al capítol d’Israel de les memòries del senyor Culla, fa un 
petit comentari que jo volia compartir amb tots vostès. És evident que es pot ser, 
diu el senyor Culla, amic d’Israel des de moltes perspectives. I a mi em sembla que 
aquesta també..., no acabem potser de coincidir en les perspectives, però això no vol 
dir que no siguem amics, com deia el diputat Wagensberg, del poble d’Israel. Com 
també es pot ser amic des de moltes perspectives de la causa palestina. Jo crec que 
hi ha molt israelià i hi ha molt palestí que lluiten per aquest compromís, intercanvi 
i reconeixement mutu.

Ja només per acabar, anuncio l’abstenció en els punts 2 i 3. Demano votació se-
parada almenys dels punts 2 i 3, per una banda, i el primer, per una altra. I volia dir 
que la cultura és un element essencial en la llibertat de les persones, però també dels 
pobles i de les comunitats.

Moltes gràcies, president.

El president

Gràcies, diputat Ten.
No sé si hem de fer votació dels tres punts per separat... O el punt 1 i 2-3 per l’al-

tra banda? (Veus de fons.) D’acord. Com que no s’han presentat esmenes, ja proce-
dim directament a la votació? (Veus de fons. Adreçant-se a Susana Beltrán García.) 
Em demana la paraula?

Susana Beltrán García

(L’oradora comença a intervenir sense fer ús del micròfon, motiu pel qual no 
n’han quedat enregistrats els primers mots.) ...molt breu. No, no es tracta de crimi-
nalitzar el boicot, sinó senzillament que nosaltres no creiem que el boicot sigui la 
resposta ni la solució davant del conflicte entre Israel i Palestina. No creiem que si-
gui la solució ni la resposta.

El president

Gràcies.
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Susana Beltrán García

I criminalitza les persones, no el Govern. És lo dolent dels boicots. Per això els 
hi deia, no?, els convidava a la reflexió: no estàs castigant el Govern, estàs castigant 
les persones, que potser són molt crítiques amb aquests governs.

El president

Deixem-ho aquí, per no tornar a començar el debat... (Veus de fons.)
Sobre el punt 1, vots a favor?
Unanimitat dels presents.
Sobre els punts 2 i 3, vots a favor?
Sis vots de Ciutadans.
Vots en contra?
Sis vots, del Grup Republicà, Catalunya en Comú Podem.
Abstencions?
Cinc vots, de Junts per Catalunya. Per tant... (Veus de fons.) Ah, i Socialistes, 

perdó: 7.
D’acord. Per tant, s’ha produït un empat... (Remor de veus. Pausa.) Hem de mirar 

el vot ponderat... A veure, 6 a favor són 36, i 6 en contra... Qui ha votat en contra? 
(Pausa.) El vot ponderat afavoreix el «no», perquè són 32 del Grup Republicà i 8 de 
Catalunya en Comú Podem; per tant, no s’aprova aquest punt.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Como habíamos leído en la comisión primera, que hicimos la lectura de todo el 
texto...

El president

Fíjate que es diferente esta vez..., perquè no surt Junts per Catalunya: és Esquerra 
Republicana i Catalunya en Comú Podem, eh? És un vot ponderat... (Per raons tèc-
niques, no han quedat enregistrats alguns mots del president.)

Sol·licituds de compareixença acumulades relatives a les conseqüències 
en la música digital de la Directiva europea sobre drets d’autor a internet

356-00514/12, 356-00515/12 356-00516/12 i 356-00517/12 

Passem al punt 5. En poden justificar la presentació? La diputada Susana Beltrán? 
Un moment, expliqui una mica...

Susana Beltrán García

Sí; breument, per què demanem la compareixença. S’ha aprovat la directiva eu-
ropea que popularment es diu «directiva copyright», perquè el que pretén és, per una 
banda, protegir els drets d’autor d’aquelles persones que pugen productes a les pla-
taformes digitals, però això mateix genera també molta incertesa entre els usuaris, 
entre els mateixos usuaris, i també, doncs, productors o músics que treballen amb 
plataformes digitals, no?

És un tema que afecta competències de la Generalitat, perquè afecta protecció de 
dades, i també afecta la cultura, que és una competència exclusiva. Està tot el sector, 
tant des de la producció, distribució, usuaris..., estan preocupats per saber què pas-
sarà amb aquesta directiva i com els pot afectar: si hauran de pagar més, hauran de 
pagar menys, què és el que es podrà pujar a les plataformes digitals, com YouTube, 
què és el que no es podrà fer...

I vaig anar a un seminari sobre això i em va semblar que era prou interessant 
perquè, doncs, tots els grups coneguessin aquesta problemàtica que ens afecta ja,  
i que també des del Parlament es pugui..., no sé si esvair dubtes, però com a mínim 
més cura del que passarà amb aquesta directiva.
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El president

Moltes gràcies, diputada Beltrán. Algun grup vol intervenir? (Pausa.)
Molt bé. Passem a votar aquestes sol·licituds.
Vots a favor?
Per unanimitat dels presents.
Molt bé. Moltes gràcies a totes i a tots i molt bon estiu, encara que ens veurem la 

setmana que ve. (Veus de fons.) Molt bé, perfecte; vinga.

La sessió s’aixeca a les quatre de la tarda i cinc minuts.
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