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Sessió 13 de la CC

La sessió de la Comissió de Cultura (CC) s’obre a dos quarts de quatre de la tarda i set 

minuts. Presideix Irene Rigau i Oliver, acompanyada de la vicepresidenta, Esther Niubó Ci-

doncha, i de la secretària, Montserrat Palau Vergés. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís 

Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Albert Batalla i Siscart, Albert Batet 

i Canadell, Anna Caula i Paretas, Josep Maria Forné i Febrer, Àngels Ponsa i Roca, Sergi 

Sabrià i Benito i Teresa Vallverdú Albornà, pel G. P. de Junts pel Sí; Martín Eusebio Bar-

ra López, Susana Beltrán García, Marina Bravo Sobrino, Javier Rivas Escamilla i Sonia 

Sie rra Infante, pel G. P. de Ciutadans; Rafel Bruguera Batalla, pel G. P. Socialista; Jéssica 

Albiach Satorres i Gemma Lienas Massot, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; Juan Mi-

lián Querol i Marisa Xandri Pujol, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Mireia Boya e 

Busquet, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteixen a aquesta sessió el president de l’Associació Geoparc Conca de Tremp - 

Montsec i alcalde de Tremp, Joan Ubach Isanta, i el coordinador del projecte, Guillem Pu-

ras Castells.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’una representació del Projecte Geoparc Conca de Tremp - Mont-

sec davant la Comissió de Cultura per a informar sobre aquest projecte i la seva candidatu-

ra davant la UNESCO (tram. 357-00422/11). Comissió de Cultura. Compareixença.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el conseller de Cultu-

ra sobre la previsió del contingut de les Bases per a la concessió de subvencions a la pro-

ducció de llargmetratges cinematogràfics, llargmetratges i minisèries televisius de ficció, 

i sèries d’animació per a televisió (tram. 354-00185/11). Rafel Bruguera Batalla, del Grup 

Parlamentari Socialista, Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Gemma 

Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Juan Milián Querol, del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Mireia Boya e Busquet, del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·li-

citud de sessió informativa.

3. Sol·licitud de compareixença de Paul Bilbao, president de Kontseilua, davant la Co-

missió de Cultura perquè presenti el Protocol de Donostia (tram. 356-00732/11). Teresa 

Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la sol·licitud de 

compareixença.

4. Proposta de resolució sobre els museus de Barcelona i el millorament de l’oferta 

d’exposicions d’art (tram. 250-00982/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 395, 41; 

esmenes: BOPC 436, 18).

5. Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona en 

l’àmbit de la cultura (tram. 250-01001/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 406, 28; 

esmenes: BOPC 446, 106).

6. Proposta de resolució sobre el foment de les orquestres privades (tram. 250-

01019/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució 

i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 413, 37; esmenes: BOPC 446, 109).

7. Proposta de resolució sobre la creació d’un museu de la Tàrraco romana (tram. 250-

01047/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 419, 40).

La presidenta

Abans d’iniciar la sessió i donar la benvinguda, com farem, com correspon, de-
manar als grups parlamentaris si hi ha alguna substitució que ens vulguin fer tenir 
present.
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Sonia Sierra Infante

Sí, per part de Ciutadans, el senyor Javier Rivas substitueix la senyora Marina 
Bravo.

La presidenta

Moltes gràcies. 

Compareixença d’una representació del Projecte Geoparc Conca 
de Tremp - Montsec per a informar sobre aquest projecte i la seva 
candidatura davant la UNESCO 

357-00422/11

Si no n’hi ha cap més, doncs, iniciem la sessió donant la benvinguda a l’il·lus-
tríssim senyor Joan Ubach Isanta, alcalde de Tremp, president del Geoparc, i també 
al senyor Guillem Puras Castells, coordinador d’aquest projecte. Els agraïm molt 
la seva presència. Com de més lluny es ve al Parlament, més intensa és la benvin-
guda, eh? Sàpiguen que, per nosaltres, és un goig que sigui la casa de tot i d’arreu, 
de tothom i d’arreu. Per això, doncs, iniciaríem la seva compareixença, com a pri-
mer punt de l’ordre del dia, per parlar-nos del Projecte Geoparc Conca de Tremp - 
Montsec, davant d’aquesta comissió, per explicar-nos el contingut del projecte i la 
seva candidatura davant de la UNESCO.

Els demanaríem, doncs, uns vint minuts, com a molt, de la seva compareixen-
ça, perquè són temes que, d’entrada, no són polèmics, també els ho diem, si no, 
doncs, podem estendre’ns més. I, a partir d’aquí, també demanar als grups que, si hi es-
tan d’acord, faríem unes acotacions de breus minuts per posicionar-nos, eh? Per tant, 
senyor Ubach, té la paraula.

(L’exposició dels oradors és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Joan Ubach Isanta (president de l’Associació Geoparc Conca de Tremp - 
Montsec i alcalde de Tremp)

Gràcies, moltes gràcies. Bona tarda a totes i a tots. Presidenta, diputades, dipu-
tats, gràcies per estar aquí. Jo faré una breu introducció i després el meu coordina-
dor, el coordinador del Projecte Geoparc Conca de Tremp - Montsec, farà ja amb 
detall el que és el nostre projecte.

Jo voldria destacar d’aquest projecte que és, potser, i sense potser, el projec-
te amb més unitat social i política que he viscut a la meva comarca i a la zona del 
Pirineu. És un projecte que està en dinou ajuntaments i dos consells comarcals. 
Aquests dinou ajuntaments corresponen a quatre consells comarcals, de l’Alt Pi-
rineu i Aran, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, l’Alt Urgell i la Noguera, en aquest 
cas. Doncs, és un projecte de 2.050 quilometres quadrats, té d’extensió, i, per tant, és 
un projecte ambiciós i és un projecte de gestió complicada al moment que ens sigui 
adjudicat el certificat Geoparc.

Destaco la unitat social i política, doncs, per una cosa obvia. Normalment, els 
diferents projectes, a vegades, no tothom té la mateixa sintonia, no té la matei-
xa inclinació per tirar-los endavant. I en aquest cas concret, doncs, a nivell social, 
com deia, tot el que és les associacions, comerços, diferents sectors d’aquestes co-
marques, com d’aquests municipis, com a nivell polític, els diferents grups polí-
tics d’aquests diferents municipis, com deia, dinou, doncs, tots anem a una, tots estem 
d’acord en que és un projecte que ha de revitalitzar aquesta zona Geoparc. I per 
tant, doncs, tots convençuts d’aquest tema, tots a una i tots endavant.

Seria, en cas de que se’ns adjudiqui per part de la UNESCO, el Consell Mundial 
de Geoparcs proper, seria el segon geoparc de Catalunya. Com saben, n’hi ha un a 
la zona de la Catalunya central, pel que és Manresa, Collbató, tema de muntanyes 
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de Montserrat, és l’únic geoparc que tenim a Catalunya. I seria, en aquest cas, el 
segon, i el dotzè a nivell d’Espanya. A Espanya actualment n’hi ha onze i aquest 
seria el dotzè.

Estem –el coordinador ho explicarà amb molt més detall–, estem solament, i 
quasi quasi avui els puc donar la primícia de que estem a punt de presentar l’estudi 
comparatiu que se’ns ha demanat al Geoparc del Sobrarbe, que el tenim al Pirineu 
aragonès, molt a prop del nostre. Per tant, com a últim requisit, pensem que, per do-
nar-nos aquest certificat Geoparc, se’ns ha fet fer un estudi comparatiu amb aquest 
Geoparc, ja existent, del Sobrarbe, en el sentit de que el patrimoni geològic no 
és el mateix. Paleontologia, al Sobrarbe no en tenen, nosaltres sí. I per tant, doncs, 
aquest estudi ha de demostrar que es pot anar al Sobrarbe, es pot viure el patrimoni 
geològic d’aquesta comarca, d’aquest geoparc, i també es podrà anar al Conca de 
Tremp - Montsec, doncs, perquè és un patrimoni geològic complementari, no és re-
petitiu ni és competència de res, sinó que és complementari.

S’està treballant en aquest tema, i la mica d’exclusiva que els deia és que la set-
mana que ve presentarem aquest estudi, presentarem aquest estudi a UNESCO, que 
seria la situació actual, com està la nostra candidatura. I si UNESCO, el seu Consell 
Mundial de Geoparcs, veu bé aquest estudi, ja, havent presentat tota la candidatura 
l’any passat, doncs, pensem que seria l’últim entrebanc perquè s’adjudiqui aquest 
certificat, aquesta zona geoparc que, com deia també abans, seria vital per nosaltres 
i per aquesta part del Pirineu, per revitalitzar tota la..., des d’activitat econòmica fins 
a cultural, de tot tipus.

Bé, jo no m’allargo més perquè és un tema que dona molt per parlar, però penso 
que, a nivell tècnic, la persona més indicada és el meu coordinador del geoparc, que 
des el primer dia que vam engegar aquest projecte ha estat sempre allí. No és que a 
vegades comença un i continua un altre. En aquest cas concret ha sigut sempre ell 
el que ho ha viscut; és com una criatura per ell, ha viscut tota la gestació. Per tant, 
passo la paraula al Guillem, que sigui ell el que us expliqui, amb més detall, tot el 
que és aquest projecte.

Guillem Puras Castells (coordinador del Projecte Geoparc Conca de 
Tremp - Montsec)

Bé, moltes gràcies, president i diputats. Intentaré ser molt esquemàtic i anar rà-
pid. Us presentaré què és un geoparc mundial de la UNESCO, el nostre projecte, la 
nostra candidatura, i en quin moment ens trobem.

Què és un geoparc de la UNESCO? Doncs, simplement, és un territori que im-
plementa un model de desenvolupament propi de la UNESCO basat en el patrimo-
ni geològic, paleontològic i miner, que té una característica d’excepcionalitat: és de 
rellevància internacional. Sense aquest patrimoni no es pot esdevenir geoparc. Però 
un geoparc és molt més que el patrimoni geològic, paleontològic i miner, sinó que 
intenta crear vincles, integrar la resta de patrimoni natural i cultural d’un territori. 
I l’objectiu final és el de dinamitzar econòmicament i culturalment una comunitat 
local, una societat.

Cal dir que no és una figura legal de protecció, com podria ser un parc nacional 
o un parc natural, i que no restringeix cap activitat econòmica. Evidentment, vetlla 
perquè es compleixi la normativa que hi ha, que existeix, eh? Hi ha temes de patri-
moni cultural. Catalunya és un exponent en aquest sentit. I un tret característic im-
portant i bàsic és que és un procés bottom-up, és un procés que neix de la base, i així 
també va ser el nostre projecte, neix de la implicació de la societat, i va ser gràcies 
a la societat que es va transmetre a les entitats locals i les entitats locals van agafar 
les regnes del projecte i l’han portat, doncs, on estem a dia d’avui.

Els eixos fonamentals d’un geoparc és la conservació i protecció del patrimoni 
en sentit ampli, evidentment, posant el focus al geològic, paleontològic i miner. És 
l’educació i divulgació dels patrimonis i desenvolupar activitats econòmiques sos-
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tenibles vinculades al patrimoni geològic, però amb aquesta vessant d’integració de 
qualsevol tipus de patrimonis. En realitat, els geoparcs són considerats com els ter-
ritoris de futur.

Els geoparcs treballen en xarxa. Està a l’ADN del que és un geoparc. No s’entén 
un geoparc si no coopera amb altres territoris. És obligatori cooperar amb qualsevol 
tipus de territoris. Val a dir que, menys un geoparc, tots els altres geoparc són rurals, 
ambients rurals, per tant, les temàtiques, les dificultats, els problemes són bastants 
comuns, encara que siguin geoparcs de Xina, geoparcs d’Amèrica. I val a dir que, 
bé, hi ha 127 geoparcs en trenta-cinc països del món, molt concentrats, actualment, 
a Europa i Àsia Pacífic. I, bé, degut a que és una figura pròpia de la UNESCO hi ha 
un cert boom a nivell mundial per generar nous territoris geoparcs. A Europa tenim 
setanta geoparcs, i a la Xarxa Espanyola de Geoparcs, n’hi ha dotze, un dels quals 
és Catalunya central, al Pla de Bages i Collbató, que treballa de fa quatre anys com 
a geoparc.

El nostre territori és tots els municipis que integren la comarca del Pallars Jussà, 
Baix Pallars del Pallars Sobirà, Coll de Nargó de l’Alt Urgell, i a Vilanova de Meià, 
Àger, Camarasa i, bé, que són de la Noguera. Com ha dit el president, són 2.050 qui-
lòmetres quadrats, una població de 16.400 habitants, és a dir, un entorn rural, estem 
parlant de 8 habitants per quilòmetre quadrat. I per definir aquest àmbit geogràfic es 
va tindre en compte tres criteris: patrimoni geològic rellevant –ha de ser de rellevàn-
cia internacional–; els antecedents de recerca i els antecedents de desenvolupament 
geològic a nivell científic i a nivell acadèmic dels diferents territoris, i la capacitat de 
gestió. És important que aquest territori s’ha de poder gestionar, perquè el geoparc 
és una eina de gestió de desenvolupament local.

Com ens hem organitzat? L’òrgan de gestió del Projecte Geoparc és una asso-
ciació que porta el mateix nom, constituïda el setembre del 2015, i que està forma-
da per dinou municipis, els dinou municipis, i dos consells comarcals. És a dir, per 
formar part d’aquesta associació en pot ser soci qualsevol entitat pública que operi 
en el territori. Tres nivells: hi ha el nivell de presidència, el nivell de presa de deci-
sions, on hi ha la junta directiva i l’assemblea, és un format molt clàssic. I després, 
en la zona blava, és la zona consultiva, és on es dona la cooperació publicoprivada, 
amb els diferents sectors de la societat. Hi ha dos representants: el coordinador i el 
director científic, que són els que participen i, d’alguna manera, escalen el que, a ni-
vell d’aquesta base, es proposa pel nou pla director, pel pla d’acció, per les accions. 
És on es realitza molta feina del geoparc.

Bé, el nostre territori és una zona de gran diversitat natural i cultural que ha 
persistit al llarg del temps i que ajuda a explicar l’evolució geològica dels Pirineus, 
l’evolució de la vida des de la formació de l’univers. No entrarem en detall, però te-
nim des del Parc Astronòmic del Montsec, que és un punt cinc estrelles a nivell es-
tatal, i a nivell mundial gairebé també, des de les cinc grans extincions que hi han 
hagut al planeta i, com a fet distintiu, és el que alberguem les restes fòssils dels úl-
tims dinosaures d’Europa. És a dir, quan es van extingir els dinosaures, trobem a la 
part central del geoparc les restes fòssils dels últims dinosaures d’Europa. Això ho 
podem dir nosaltres i una regió a Romania, que es diu Hateg, que també és geoparc, 
que és quan va esclatar el meteorit. 

Bàsicament, el territori ha operat de forma inconscient, podríem dir, justament 
per valoritzar aquests patrimonis, eh? Estem parlant del Museu de Conca Dellà Parc 
del Cretaci, des del 1995, és a dir, es porta molt temps. Estem parlant de que la re-
cerca a nivell, paleontològica, al nostre territori, data de 1890, amb les primeres tro-
balles de fòssils, fòssils de les primeres plantes amb flor del planeta. Evidentment, 
les restes fòssils dels últims dinosaures d’Europa. 

I la nostra estratègia, bàsicament, passa per visitar aquests equipaments. Aquí 
teniu una relació. Val a dir que el Museu de Conca Dellà és l’únic museu registrat 
del nostre territori geoparc, i creiem que, donat que funciona... Veieu? A la figura de 
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la dreta, hi ha uns equipaments que estan envoltats amb un color vermell. El Mu-
seu d’Isona i Conca Dellà el que fa és cooperar amb altres territoris, com és Coll de 
Nargó, que també té una temàtica de dinosaures, amb Vilanova de Meià, que també 
té una connexió de dinosaures i paleontològica, i amb l’epicentre, que també. Ales-
hores, és realment un museu de suport territorial, podríem dir, no?, que és una de 
les figures que s’estan contemplant actualment a nivell de Catalunya. I també creiem 
que és l’únic museu de la província de Lleida que podria estar integrat en aquesta 
Xarxa de Museus d’Història Natural de Catalunya.

Aquí teniu un exemple. Tenim com a restes fòssils, evidentment, els fòssils d’os-
sos, tenim icnites, que són aquestes petjades, aquests rastres, i tenim ous, eh? Vull 
dir, això d’aquí és un fet bastant excepcional.

En quin moment ens trobem? El 25 de novembre vam presentar la candidatura. 
El 19 de març ens van aprovar la documentació i ens van assignar uns avaladors 
perquè vinguessin a comprovar sobre el territori si el que havíem dit a nivell do-
cumental era correcte i s’ajustava a la realitat. Ens van vindre al juliol del 2016. El 
gener del 2017, el comitè mundial de geoparcs ens va recomanar, o sigui, quan van 
vindre els avaladors van valorar molt positivament el nostre projecte, molt positi-
vament. De fet, som dels que menys recomanacions hem rebut, però el que ens van 
dir és: «Escolteu, un territori nou que aspira a ser geoparc a Espanya, que és el se-
gon país del món que té més geoparcs, cal assegurar-nos, degut a certes proximitats 
geogràfiques, que la història que pugueu explicar vosaltres, la història del planeta, 
la història de la vida, és complementària o singular o realment ens aporteu alguns 
valors nous a nivell de xarxa.»

I estem en aquest procés. De fet, la setmana que ve, com bé ha dit el president, es 
lliurarà el document a la UNESCO, i al setembre serem, aprofitant un congrés de la 
xarxa asiopacífica de geoparcs, estudiaran el nostre expedient, i el que és el Consell 
Mundial de Geoparcs, doncs, creiem que a nivell intern se’ns enviarà un comunicat 
de la resolució, del resultat d’aquesta reunió, i al maig del 2018, en la propera exe-
cutiva de la UNESCO, se’ns lliuraria un comunicat oficial, si finalment som o no 
geoparc mundial de la UNESCO.

Per acabar... –no sé si m’he cenyit una mica al temps. És una fotografia de Coll de 
Nargó. Vam organitzar un Geolodia. Va ser una activitat de deu hores parlant de 
paleontologia i de formació del Pirineu. Va tenir molt èxit, ho vam haver de limitar 
a dos autocars. I doncs, bé, realment, per acabar, dir que, potser, segurament és dels 
pocs valors que tenim en un territori de pas, que ni som Alt Pirineu, format per 
parcs nacionals i estacions d’esquí, ni la plana, que potser aposta per una activitat 
industrial que pot fixar la gent al territori. Creiem que els nostres barrancs, les allaus 
i les roques és el nostre recurs endogen. 

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Bé, doncs, moltes gràcies al senyor Puras, al senyor Ubach, per aquesta primera 
intervenció. Ara seria el torn dels grups per fer les seves consideracions, preguntes 
que hagin de fer. Doncs, en nom de Ciutadans, té la paraula la diputada Susana Bel-
trán.

Susana Beltrán García

Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, moltes gracies, alcalde de Tremp i 
Guillem Puras, per ser aquí i explicar-nos una mica més aquest projecte, que és un 
projecte molt molt interessant. Gràcies també a convidats que venen d’aquesta terra 
per descobrir, que hi han moltes coses per descobrir en aquesta terra. I gràcies tam-
bé, doncs, per ser aquí i per interessar-se. Segurament hi hauria més persones que 
avui estarien aquí escoltant, però com tot això queda gravat, doncs, sempre es pot 
posar el vídeo després i molta gent podrà escoltar el que esteu explicant.
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A mi també el coneixement d’aquest projecte em va arribar bottom-up, no? Em 
va arribar ben bé, ben bé de la gent, que me’n va parlar. Vaig tenir molta curiositat 
i vaig parlar amb alguns dels vostres col·laboradors, amb la qual cosa encara vaig 
quedar molt més encuriosida i em va semblar que, sí o sí, això havia d’arribar al Par-
lament i que ho poguéssiu explicar a tothom.

I també felicitats per tot aquest projecte que està molt molt avançat. Jo crec que 
tots nosaltres estarem molt pendents del que passarà a la Xina la segona quinzena de 
setembre. I una mica aquí, doncs, vindria la meva pregunta, perquè això us ho pre-
guntaran i ho heu de fer molt bé. Quin és el tret diferencial, quin és el valor? Vosal-
tres heu dit que, a nivell paleontològic, hi ha una diferència substancial, però sí que 
m’agradaria que m’ho expliquéssiu una mica millor, perquè allà també ho haureu de 
fer i, bé, la gent fora bo, doncs, que ho poguéssiu detallar una mica més.

També m’agradaria saber, en cas de que aquest projecte, positivament, no fos 
avaluat, és a dir, no fos considerat, finalment, com a geoparc mundial, què fareu 
amb aquest projecte? Alguns dels vostres col·laboradors em van comentar el poten-
cial de tota aquesta terra, a nivell de fòssils, a nivell mineral, a nivell també d’inte-
gració, de la part més cultural, la part més econòmica, era quelcom que s’havia de 
treballar en els propers anys. Doncs, com penseu, tant si és que sí com si és que no, 
com penseu desenvolupar tot aquest projecte en els propers anys? I aquí també vin-
dria una pregunta relacionada: què podríem fer nosaltres des del món de la política 
per visibilitzar, per ajudar-vos a que aquest projecte sigui conegut molt més?

I amb aquestes preguntes, doncs, nosaltres ja acabaríem. Agraint de nou que 
hàgiu vingut i que estarem pendents del setembre, del que pugui passar a la Xina. 

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputada Beltrán. I ara, en nom del Grup Socialista, té la paraula 
el seu portaveu, Rafael Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, presidenta. També sumar-me a l’agraïment a l’alcalde, al senyor 
Ubach i al senyor Puras, per la seva compareixença a la Comissió de Cultura del 
Parlament. Un parell de reflexions i també un parell, en tot cas, de preguntes. Per 
descomptat, dir-los que poden comptar amb el suport del meu grup parlamentari, 
del Grup Socialista, per moltíssimes raons; d’entrada, perquè creiem que aquest ti-
pus de projectes són interessants, com deia el senyor Puras, també per fixar la gent 
al territori, també per donar-se a conèixer, per tant, són importants des del punt de 
vista de la preservació del medi natural, però també per la preservació de les per-
sones i, per tant, per aquest sol fet hi estaríem d’acord. Però també perquè, amb la 
precandidatura, l’any 2015, doncs, en aquell moment el PSC en va ser una peça im-
portant a nivell de confecció de la precandidatura, quan estàvem al Govern del mu-
nicipi, no? Per tant, per aquestes raons, em sembla que és absolutament evident que 
poden comptar amb el nostre suport.

Segona qüestió. Em sembla que, des del punt de vista estratègic, que heu optat per 
una cosa no fàcil, però alhora molt engrescadora. I posar de relleu i en valor la unitat, 
l’acord i el consens, sense el qual em sembla que això seria molt difícil de poder tirar 
endavant i convèncer la UNESCO. I per tant, unitat i consens, no només del sector 
institucional, sinó també del sector privat, del sector empresarial i, per tant, de la col-
laboració publicoprivada, tant del teixit empresarial local, comarcal, autòcton, com 
també d’empreses multinacionals. Les petrolieres, sense anar més lluny, que tenen a 
casa vostra, en fi, una realitat i un lloc on treballar molt important, no?

I un parell de preguntes. La primera: què canviarà en un dia? És a dir, quina di-
ferència hi haurà entre el dia abans de i el dia després de, des del punt de vista de 
promoció, des del punt de vista de la publicitat, des del punt de vista de suport eco-
nòmic, d’ajuts econòmics, d’inversions? M’agradaria que ens ho expliquéssiu una 
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mica. I segona, i acabo: per part de la Generalitat de Catalunya hi ha compromís, és 
a dir, està implicada la Generalitat en aquest sentit? Fins a quin punt? Caldria que 
hi estigués més? 

I reiterar la pregunta que us ha fet la senyora Beltrán de si, a part de venir-nos-ho 
a explicar i agrair-vos-ho, ens fareu una carta als reis. És a dir, si espereu que des del 
Parlament fem alguna cosa i, per tant, si és així, que ens l’expliqueu.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputat Bruguera. I ara, per part de Catalunya Sí que es Pot, té la 
paraula la diputada Gemma Lienas.

Gemma Lienas Massot

Moltes gràcies. I moltes gràcies a l’alcalde de Tremp per la seva compareixença 
i al senyor Puras per aquesta classe sobre allò que és un geoparc i quines són les 
condicions que reuneix el parc de la Conca de Tremp - Montsec per arribar a ser-ho. 
Ha estat summament interessant.

Jo d’aquest territori només en sé allò que m’ha explicat el meu home, que és geo-
físic, i sé que, com a Prepirineu, té, des del punt de vista geològic, encavalcaments 
molt interessants. Només des d’aquest punt de vista ja mereix tenir una protecció 
especial. I espero que la UNESCO tingui en consideració aquest fet diferencial. No 
conec el vessant paleontològic però, pel que heu explicat, sembla també molt impor-
tant, i és que hi ha vestigis dignes de ser protegits i de ser mostrats. 

A més, també pel que heu explicat, sembla que el fet de ser declarat geoparc –bé, 
això és una qüestió evident, però vosaltres ho heu remarcat també– afavoriria la di-
namització de la zona, i això és ben positiu. Per tant, poden comptar amb el nostre 
suport, amb el suport del nostre grup, Catalunya Sí que es Pot, en la iniciativa que es 
decideixi dur a terme. I també em sumo al que han demanat els dos diputats d’abans 
meu, que és què demanarien vostès al Parlament.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputada Lienas. I ara, per part del Partit Popular, té la paraula 
el diputat Juan Milián.

Juan Milián Querol

Molt bé; gràcies, presidenta. I moltes gràcies també als dos compareixents per la 
seva presentació que han fet d’aquest projecte de geoparc Conca de Tremp - Mont-
sec. Em temo molt que repetiré el que han dit els meus companys, però, sobretot, 
el que m’agradaria és posar en valor el que vostès han dit, no?, la importància de la 
unitat política i social per a un projecte d’aquestes característiques, per a un projecte 
que suposa no només posar en valor el territori, sinó un desenvolupament econò-
mic, no només turístic, sinó també cultural, patrimonial, especialment en el cas de 
la geologia. Sí que m’agradaria que ens fessin una mica més, eh?, explicar-nos quin 
seria aquest desenvolupament, aquest canvi si s’aconseguís que la candidatura fos 
guanyadora, si ens poguessin crear la imatge d’aquest canvi.

Però, com deia, la unitat és important per guanyar la candidatura, també per 
mantenir-la, sí, si es guanya, eh? Hi ha geoparcs que després han perdut la seva cate-
goria de Geoparc de la UNESCO per la pèrdua d’aquesta unitat política. I, en aquest 
sentit, també m’agradaria preguntar quin és el suport que tenen d’altres administra-
cions públiques, no?, de la Generalitat; també és necessari que l’Estat hi participi. 
Bé, des d’aquest punt de vista, doncs, també els vull mostrar ple suport per part del 
Partit Popular i posar-me a la seva disposició per a tot el que pugui ajudar, no?, en 
aquesta candidatura.

Crec que em repeteixo si pregunto pels punts forts de la candidatura. M’agra-
daria saber també quins són els reptes, els principals reptes que tenen i què podem 
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fer des del Parlament de Catalunya per superar qualsevol obstacle que puguin tenir. 
Veig que, és clar, presenten la documentació ja, ara, abans, en dues setmanes. Esta-
rem atents i estarem, sobretot, atents a que el maig del 2018 aquest geoparc Conca 
de Tremp - Montsec sigui una realitat.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. I per acabar el torn dels grups, té la paraula el diputat Albert 
Batalla, en nom de Junts pel Sí.

Albert Batalla i Siscart

Moltes gràcies. Molt bona tarda a tothom i, en primer lloc, agrair, com corres-
pon, també, la presència i les explicacions de l’alcalde de Tremp, del Joan Ubach, 
i del coordinador del geoparc, el Guillem Puras, que ens han fet una molt bona ex-
plicació i un bon resum d’una feinada feta des de fa molt de temps. De vegades, re-
sumir tanta feina en poc temps no és fàcil, però la veritat és que jo crec que ho heu 
fet molt bé i, sense cap mena de dubte, molt entenedor perquè puguem veure quin és 
l’abast d’un projecte com el que defenseu i com el que presenteu.

Vosaltres veniu d’un territori, o nosaltres, m’hi incloc, venim d’un territori en 
què hi ha molts quilòmetres quadrats; de fet, tu ets l’alcalde del municipi més gran 
de Catalunya en quilòmetres quadrats, 305 quilòmetres quadrats, però en canvi 
som molt poca gent. Tots els que vivíem a l’Alt Pirineu ompliríem dos illes de cases 
d’un barri de l’Hospitalet o de Cornellà o de qualsevol ciutat metropolitana. Per tant, 
una de les nostres obsessions, i entenc que és un dels elements i un dels motors que, 
sense cap mena de dubte, té el vostre projecte, és fixar població al territori, generar 
oportunitats en el mateix territori perquè la gent hi pugui viure. I viure vol dir gua-
nyar-s’hi la vida, també, i, en definitiva, establir-hi un projecte vital, ple d’oportuni-
tats, com podria ser en qualsevol altre lloc del país. 

Per això és important que projectes com aquests vagin bé, i perquè vagin bé jo 
crec que s’ha entès molt bé que requereix diverses coses. La primera és la suma. Al 
Pirineu tot el que no suma, no es queda neutre, resta. I, per tant, hem de passar de 
qüestions que són estrictament locals, projectes locals, a fer projectes que ens per-
metin anar una mica més enllà i sumar. I la suma, evidentment, la fas amb gent que 
és diferent des de molts aspectes, no? Amb recursos dins el propi territori. Vosaltres 
heu fet, per exemple, una llista dels museus ja existents, dels diversos tipus d’ele-
ments singulars que es poden presentar dins el territori geoparc: no és el mateix el 
que es pot veure a Coll de Nargó que el que es pot veure Isona, o el que es pot veure 
a Tremp i, per tant, des d’aquest punt de vista, felicitar-vos perquè, sense cap mena 
de dubte, és una iniciativa potent, que requereix l’esforç de la suma, que no sempre 
és senzill, però que és l’única via per la qual el Pirineu pot anar endavant.

I deia l’alcalde de Tremp: «Segurament, és un dels projectes o el projecte que té 
més consens polític», i dels quals tu has participat. Afortunadament, no és l’únic, 
hi ha altres projectes que també estem treballant en aquest cas conjuntament i fins 
i tot amb territoris que van una mica més enllà del territori geoparc, com pot ser 
el Festival de Música Antiga als Pirineus, que és un element absolutament estratè-
gic i que reuneix trenta-quatre ajuntaments de tots els colors polítics i amb tot tipus 
d’interventors municipals també, i per tant això també té la seva complexitat, però 
és l’única manera que anem endavant: sumant. Per tant, felicitats per la iniciativa.

També entenc que el que persegueix el vostre projecte, bàsicament, és intentar 
aprofitar els recursos existents en el propi territori; no s’inventa res, simplement, el 
que es fa és aprofitar els recursos que ja existeixen al territori, endreçar-los i ajudar 
a generar un debat que vagi del local a l’universal, que ens permeti explicar-nos al 
món, o explicar-vos al món d’una manera diferent a com sempre ens hem explicat. 
I, per tant, situar, per exemple, tots els museus que ja existeixen amb un relat dife-
rent al que hem tingut fins ara, bàsicament, per fer una mirada més universal. Això 
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és el que també ha pretès un projecte com el de les falles, que en aquests moments 
són patrimoni immaterial de la UNESCO, o com el que en el seu moment també va 
ser el projecte del patrimoni mundial de les esglésies i el romànic de Boí.

La marca UNESCO és una marca que a poc a poc es va associant al Pirineu, 
i jo crec que això és una qüestió fonamental, i sense cap mena de dubte el vostre 
projecte pot acabar de refermar-ho. Hi ha altres projectes també vinculats a temes 
d’UNESCO, per exemple Ripoll, que és just a l’altra banda del Pirineu, amb la por-
talada, o fins i tot a la Seu estem treballant un projecte, conjuntament amb Andorra 
i amb Foix, per la catedral, la Casa de la Vall d’Andorra i el castell de Foix, també 
vinculat a la UNESCO. Per tant, crec que l’estratègia de vincular a la retina de la 
gent UNESCO amb Pirineu, sense cap mena de dubte, és el que ens ajuda a situar- 
nos al món.

Heu explicat una mica tot el procés i el que us queda per endavant. Crec que 
sou optimistes, perquè la feina s’ha fet bé i quan la feina es fa bé, habitualment, els 
resultats són positius, però és evident que ens posem a la vostra disposició. D’aquí 
al que queda de la resolució, al setembre, el que queda de la comunicació, al maig, 
però també endavant, perquè, evidentment, si teniu aquesta qualificació, sense cap 
mena de dubte, hi haurà coses a fer. Diguem-ne, és a dir, amb la qualificació geoparc 
precisament no és el final de res; segurament és el principi de moltes coses que s’han 
de treballar de forma institucional, evidentment protagonitzades pels ajuntaments i 
per la gent del territori, però també en col·laboració amb les altres institucions. El 
Parlament de Catalunya, si escau, i la Generalitat de Catalunya, que tinc entès que 
a través de l’Institut Geològic està fent una feina absolutament fonamental perquè 
això vagi bé. 

En tot cas, com han fet la resta de grups, posar-nos a la vostra disposició i tam-
bé demanar-vos, si hi ha quelcom que puguem fer, que ens ho pugueu dir i explicar.

Gràcies.

La vicepresidenta

Bé, moltes gràcies als grups, i ara tornaríem la paraula als compareixents, que 
tenen un temps de deu minuts, un quart d’hora, el que necessitin.

Joan Ubach Isanta

Bé, anirem seleccionant una mica les diferents preguntes, si et sembla. La dife-
renciació en ser patrimoni geològic del Sobrarbe i patrimoni geològic de la Conca 
de Tremp - Montsec. Tu, Guillem, fas una pinzellada d’aquesta diferència?

Guillem Puras Castells

Sí.

Joan Ubach Isanta

Però que nosaltres, amb el nostre estudi comparatiu, farem constar per demostrar 
que som diferents.

Guillem Puras Castells

Gràcies. Es fa difícil, i això que no soc geòleg. Però, bàsicament, per entendre-ho 
d’una forma esquemàtica i ràpida, el Pirineu es va començar a tancar quan es va 
formar el Pirineu pel cap de Creus i es va anar tancant cap al Cantàbric, sí? Quan 
això va passar, quan nosaltres teníem els dinosaures, nosaltres teníem continent i el 
Sobrarbe era un mar profund. Això dona expressions de roques i paisatges totalment 
diferents, és a dir, ells tenen, a la vall d’Ordesa tenen muntanyes calcàries de tres 
mil metres i escaig i nosaltres, les nostres muntanyes més altes no són de la mateixa 
època i són de materials diferents. 

Nosaltres tenim dinosaures, ells no en poden tenir perquè era un mar molt pro-
fund i els dinosaures no nedaven i si es morien, evidentment, no quedaven fossilit-
zats. Podríem fer una llista molt llarga. Hi ha els primers primats del planeta, estem 
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parlant dels primers..., la figura inferior –la veieu aquí?–, estem parlant dels primers 
primats, estem parlant de fa 35, 40 milions d’anys. Això d’aquí són les turritel·les 
trempines o figolines. Donen nom a un fòssil, que és la retirada d’aquest mar que 
estàvem parlant de fa uns 55 milions d’anys.

Això d’aquí són les faunes que hi havien abans dels dinosaures que es van ex-
tingir al Triàsic, diguem-ne. Tenim una sèrie de valors que ells, d’alguna manera, 
no tenen o no exploten. Recentment, a les últimes fotos, un projecte molt ambiciós 
de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que és la creació d’un centre d’in-
terpretació de sòls a base de monòlits de sòls, que són mostres reals de sòls, i això 
d’aquí és fàcilment exportable i es pot, d’alguna manera, compartir amb el territori 
del Sobrarbe. Es fa molt difícil. Tenim la primera descripció d’un mineral a Catalu-
nya que es diu abellaïta, a la Vall Fosca. És innombrable la quantitat de trets d’algu-
na manera singulars que ens identifiquen i trets que complementen.

La UNESCO no vol sentir diferenciació, la UNESCO vol sentir singularitats i 
complementarietats, perquè podríem ser territoris molt singulars tots dos, però 
no complementaris; un podria excloure l’altre. I en el nostre cas no és així, perquè, a 
més, des de fa més de seixanta anys, els científics venen a Tremp i acaben a Aïnsa i 
a Boltanya per comprendre la formació dels Pirineus, i és una cosa que les empreses 
privades, bàsicament petrolieres, és el que fan. I això ho faran tant si som geoparc 
com si no, perquè són els valors naturals que tenim. D’entrada, xoca una mica a la 
UNESCO que amb tan poca distància geogràfica hi hagi tanta varietat geològica, 
però la geologia és capritxosa i la tenim. 

A nivell de trets culturals, tenim el primer document escrit en català al nostre 
territori, al Pont l’Orrit, i difícilment es coneix això. Sí, sí, és anterior a les Homilies 
d’Organyà, gairebé noranta anys anterior.

Joan Ubach Isanta

I després, han preguntat què faríem en cas que no se’ns ajudi aquí amb el certifi-
cat de geoparc, la catalogació del parc. Bé, nosaltres no contemplem, tot i que sigui 
una obvietat, no contemplem que no se’ns adjudiqui; estem convençuts que tirarà 
endavant el nostre projecte, tirarà endavant la nostra candidatura. De fet, a la re-
solució que ens va arribar deia que UNESCO quedava a l’espera, restava a l’espera 
de rebre aquest informe comparatiu per a l’adjudicació definitiva del certificat. És 
clar que queda a l’espera sempre que el document tingui rigor i sigui convincent a 
la gent d’UNESCO.

No contemplem que no se’ns adjudiqui, però ja que es fa la pregunta, en cas que 
no se’ns adjudiqués al certificat geoparc, la denominació geoparc, nosaltres ara es-
tem assistint..., no som encara geoparc i en canvi ara hem estat a Grècia, a Lesbos, 
si no m’equivoco, en uns congressos d’una durada de dotze dies i hi hem estat anant 
exactament com si fóssim geoparc. Estem actuant, actualment estem actuant com si 
fóssim geoparc. Qualsevol congrés, qualsevol exposició, qualsevol jornada que s’es-
tà fent a nivell europeu i fins i tot mundial –de moment, estem a nivell europeu– ja 
hi estem assistint, és com si fóssim ja dins de la xarxa de geoparcs.

Pensem que això, a part que ens va bé per la formació de la gent que tenim al 
geoparc, també serveix per conscienciar, perquè sabíem que... –una mica de pica-
resca també hi és–, sabíem que a Lesbos hi hauria gent que forma part del Consell 
Mundial de Geoparcs que ens haurà de revisar aquest estudi comparatiu i, per tant, 
doncs, independentment que estem convençuts que era una formació que ens anava 
molt bé, també pensàvem que ens ajudaria a demostrar que estem visquent i estem 
actualment amb el... I continuarem fent accions dins de l’àmbit de geoparc. I com 
que la feina està tota feta, jo suposo que en cas que se’ns denegués aquest certificat 
geoparc, hi hauria la recomanació, per dir-ho d’alguna manera, que ens tornéssim 
a presentar en una propera, en una futura candidatura, en una futura elecció, i és el 
que faríem. 
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Penso que ja ho tenim tot fet. Penso que, com deia el diputat Albert, hem treba-
llat bé. No es tracta aquí tampoc..., ja som grandets com perquè vulguem posar-nos 
floretes, sinó que senzillament hem treballat bé, em sembla que molt bé, amb un 
personal molt qualificat, com us deia abans; des del començament ho ha viscut; no 
solament ho ha treballat, sinó que, reitero, ho ha viscut, i mai millor dit, i penso que 
s’han fet les coses ben fetes.

La nostra candidatura era molt potent, fins i tot, i ja sé que la comparació no és 
bona, però molt més potent, perquè n’estic totalment convençut, que la que es va 
adjudicar..., les dues que es presenten. Cada país pot presentar com a màxim dues 
candidatures. Espanya va presentar la nostra i la de Las Loras, al voltant de les pro-
víncies de Salamanca i Palència, pot ser?

Guillem Puras Castells

Una mica més al nord.

Joan Ubach Isanta

D’acord. Doncs, va ser escollida aquesta candidatura quan un dels requeriments 
que li feien era que no havia creat ni l’associació per dirigir aquest geoparc, i això 
és greu, no tenir ni l’associació creada; en canvi, se li va adjudicar. Per què? Perquè 
a quilòmetres llum d’on hi havia el centre, o d’aquesta candidatura, no hi havia cap 
més geoparc. Nosaltres hem tingut la petita pega o el petit inconvenient que tenim el 
geoparc del Sobrarbe, a Aïnsa i a Boltanya, com s’ha dit, i això ens ha perjudicat en 
aquest sentit solament. Però estem convençuts que amb aquest estudi demostrarem 
que, realment, som un complement i que mereixem ser geoparc, per molts propers que 
estiguem al Sobrarbe. 

Posaria que canviaria..., al revés, què canviaria en cas que se’ns adjudiqui el geo-
parc. Tu mateix... 

Guillem Puras Castells

Sí. Bàsicament no hauria de canviar massa cosa, perquè per ser geoparc has de 
funcionar com un geoparc, i d’activitats –és el que deia el president– n’estem fent 
moltes relacionades amb el geoparc i integrant tots els valors patrimonials. Però, d’al-
guna manera, reforçaria d’una forma molt potent l’autoestima al territori. Un territori 
que té una autoestima alta és un territori que crea, és un territori que té futur. Si no 
té aquesta capacitat de creació, si no té aquesta capacitat d’autoestima és un territori 
que no té futur i que, com ja va passar fa cent anys, quasi bé tots se’n va anar a Amè-
rica a buscar millor fortuna.

Evidentment, la UNESCO obre portes –obre portes–, perquè ser un projecte 
geoparc costa –ser un projecte geoparc costa. Però dir-vos també que estem a tres 
projectes internacionals, amb un Sudoe, amb un Interreg Mediterrani i amb un Ho-
ritzó 2020 com a soci associat, és a dir és una figura menor que no rep pressupost, 
que no rep diners, però això és bàsicament per un tema de tresoreria, perquè no ens 
podem permetre participar en aquests projectes internacionals per aquest decalatge 
entre justificar els ajuts i rebre els diners. Hauríem de tindre una capacitat, com a 
mínim, de 150.000 euros durant un any i mig que no cobraríem. Tenim un problema 
en aquest, però el territori ja opera com un geoparc, si no, no podríem ser geoparc. 
Bàsicament –bàsicament–, seria això.

Joan Ubach Isanta

Bé, després hi havia el tema, també, dels compromisos que hem pogut rebre o, dit 
d’una altra manera, també es pregunta més endavant els suports que tenim més direc-
tes amb aquesta candidatura. Doncs, en primer lloc, tenim el suport de la diputació, 
en aquesta cas de la Diputació de Lleida, que ens ajudi amb un plurianual, que es va 
aprovar amb un conveni, que es va aprovar al pressupost d’aquest any i cada any ja 
tenim, durant aquests quatre anys, que també s’ha comentat que dura en la vida d’a-
quest geoparc, perquè en acabar els quatre anys el que fan és que et tornen a enviar 
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dos avaluadors una altra vegada, com van fer ara a l’inici, perquè et tornin a valorar 
si realment estàs complint amb el que has de fer, amb el que és la tasca del geoparc. Si 
realment estàs complint, doncs, se’t renova el certificat geoparc, i si no –també com 
s’ha comentat–, es dona de baixa, i no seria la primera vegada que es dona un geo-
parc de baixa per no estar complint els objectius que hauries de complir. Nosaltres 
tenim, doncs, el suport, el compromís, en aquest cas, de la Diputació de Lleida, i des-
prés, també, de la Generalitat de Catalunya mitjançant el seu Departament de Terri-
tori i Sostenibilitat, també amb un plurianual, d’aquests quatre anys, per anar podent 
tenir, cobrir el nostre pressupost. 

A la vegada tenim, també, l’Institut Cartogràfic –també s’ha comentat– i Geo-
lògic de Catalunya, que sabeu que una subseu, o l’única subseu que hi ha fora de 
Barcelona està a Tremp; doncs, aquí, amb la figura del geòleg, del Gonzalo Ribas, 
que el tenim com a director científic d’aquest geoparc, ens cedeix al geòleg, el direc-
tor, el Gonzalo ens el cedeix, i ens fa les funcions de director científic del geoparc a 
cap tipus de cost, vull dir, dins de la planificació del cartogràfic, una part de la seva 
dedicació està al geoparc. I també de l’IDAPA, aquesta figura que tenim al Pirineu, 
també coincideix que està dins de Territori, també, però també a nivell d’accions 
més puntuals, doncs, també l’IDAPA està al nostre costat. 

Són els suports i els compromisos que tenim a l’actualitat per tirar endavant el 
nostre pressupost, sumant-hi també les aportacions que fan els dinou municipis i 
els dos consells comarcals amb una sèrie de criteris de població, de quilometratge, 
segons. Cada municipi no paga la mateixa quota, sinó, com deia, amb uns criteris 
que estan establerts, aprovats per l’assemblea, cada municipi paga una quota. Que 
sumant les quotes, sumant diputació, sumant Territori, sumant IDAPA i sumant, ni 
que sigui amb espècies, per dir-ho així, el Cartogràfic, doncs, és la suma del nostre 
pressupost.

Ja està. Contestar també al del Grup del PSC, realment, sí que el 2015, com vostè 
deia, quan el govern a l’Ajuntament de Tremp era un altre, en aquest cas del PSC, 
realment, surt la idea de començar a treballar per un geoparc; fins i tot es crea el 
nom de Conca de Tremp - Montsec, però dir-li que es començava amb una idea molt 
municipalista. Sí que és cert que som el municipi més gran de Catalunya i també, 
com s’ha dit, amb 203 quilòmetres quadrats, amb vint-i-vuit nuclis agregats, vull 
dir, es poden imaginar el que significa gestionar això, i no ho dic perquè sigui l’al-
calde, sinó perquè realment és així. I aleshores, doncs, aquest geoparc es comença-
va amb una idea municipalista perquè es considerava que això, que el municipi era 
molt gran i això era un error, i després vam canviar aquesta política i el vam passar 
a nivell comarcal, i no solament el vam passar a nivell comarcalista, sinó que fins 
i tot, com s’ha dit, vam anar a buscar municipis de la Noguera, de l’Alt Urgell i del 
Pallars Sobirà perquè aportaven uns complements en aquesta geologia i paleontologia, 
com era la mineria; a Gerri de la Sal, la sal; com era a Àger l’astronomia, i doncs, a 
la Noguera, també, entre altres increments paleontològics.

Tot això, vam pensar que sumat seríem una candidatura molt més potent, el que 
passa que també potser ens vam passar, vam allargar el braç quan vam arribar a 
2.050 quilòmetres quadrats. Això també serà... –de fet, ja està passant, perquè es-
tem treballant-hi–, serà una altra dificultat de gestió. Però, bé, l’assumirem i tal, 
però està clar que va començar el 2015 amb una idea municipalista i després s’ha 
anat ampliant, perquè pensàvem que era la millor manera de tirar endavant aquesta 
candidatura, però, certament, és en aquesta època del 2015 quan surt la iniciativa de 
tirar endavant el geoparc.

No sé què ens quedava més... (Veus de fons.) Era per contestar el que se’ns pre-
guntava, res més. (Veus de fons.) No sé si hi ha algun grup..., que hi ha alguna cosa 
que ens l’hem deixat...
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La presidenta

Jo crec que, pel que veig, les respostes han estat explícites; jo li demano discul-
pes a l’alcalde i coordinador, perquè m’he hagut d’absentar per raons de la més ab-
soluta, rigorosa actualitat, però els agraïm molt la seva presència, les seves aporta-
cions, estic convençuda que ha pogut recollir l’opinió de tots els grups.

I ara, doncs, si ens permeten, en un minut jo els acompanyo i reprenem la sessió 
amb el que fa a les propostes de resolució que hem de desenvolupar. Li agrairia..., eh?

Joan Ubach Isanta

No, jo solament per acabar, presidenta, doncs, a part de la compareixença d’avui, 
qualsevol informació, qualsevol cosa que vulgueu ampliar, perquè ha sigut, com 
s’ha dit també, ha sigut una compareixença breu, com no pot ser d’una altra manera, 
però, que estem a la vostra disposició per qualsevol ampliació i qualsevol dubte que 
tingueu al respecte.

La presidenta

Jo el que li puc dir és que em comprometo que la visionaré i així veuré tot l’abast 
de les seves aportacions.

Moltes gràcies.

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

de cinc i un minut.

La presidenta

Reprendríem la sessió.
Atesa la petició que ens va fer la portaveu del Grup de Ciutadans, entenc que la 

número 5 i la número 7, de propostes de resolució, es posposarien per a una propera 
sessió. És així, senyora diputada?

Sonia Sierra Infante

Sí, jo si tothom està d’acord en...

La presidenta

Tots hi estem d’acord. Molt bé.

Sonia Sierra Infante

Gràcies.

La presidenta

A partir d’aquí, doncs, també comunicar-los que hem rebut un escrit que ahir la 
presidenta va rebre uns representants de les Cortes de Aragón, el portaveu del Grup 
Parlamentari i president del Partit Aragonès, que demana poder comparèixer davant 
d’aquesta comissió per parlar del patrimoni aragonès que està ubicat fora de Catalu-
nya. En tot cas, sàpiguen vostès que aquesta és una petició a què donarem el tràmit 
pertinent, perquè quan escaigui, doncs, es faci realitat, eh? Per tant, sàpiguen que ahir 
la van entregar a la presidenta, ha quedat registrada i els notifiquem aquesta petició.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller de Cultura sobre la 
previsió del contingut de les Bases per a la concessió de subvencions 
a la producció de llargmetratges cinematogràfics, llargmetratges i 
minisèries televisius de ficció, i sèries d’animació per a televisió

354-00185/11

A partir d’aquí, doncs, passaríem a valorar la sol·licitud de sessió informativa de 
la Comissió de Cultura amb el conseller de Cultura sobre la previsió del contingut 
de les bases per a la concessió de subvencions. Vostès saben que tots els grups vam 
rebre una sèrie d’escrits, amb relació al descontentament d’algunes de les entitats 
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que havien comparegut demanant una sèrie de presències, de quotes, etcètera, i «cu-
pos» a les convocatòries.

A mi em consta que aquest tema s’ha solucionat. De totes maneres, com que el ma-
teix conseller ha demanat..., bé, en tot cas vostès ho podran valorar, però si els sembla, 
com que el conseller també ha demanat comparèixer a principis de setembre, si els 
sembla, els acumularíem. Hi estan d’acord, els grups sol·licitants? (Veus de fons.)

Perfecte, doncs, acumularíem la petició pròpia del conseller amb la que van subs-
criure tots els grups excepte Junts pel Sí, per demanar aquestes explicacions. Per 
tant, queda acumulada.

(La sol·licitud de compareixença és aprovada per unanimitat.)

Sol·licitud de compareixença de Paul Bilbao, president de Kontseilua, 
perquè presenti el Protocol de Donostia

356-00732/11

A partir d’aquí, doncs, també notificar-los que hem rebut una sol·licitud de compa-
reixença de Paul Bilbao, president de Kontseilua, davant la Comissió de Cultu ra, per-
què presenti el Protocol de Donosti sobre drets lingüístics. Demanaríem que es posés 
a votació o..., perquè és ben específica i coneguda, l’entitat.

Es posa a votació la seva conveniència de comparèixer.
Vots a favor?
Per unanimitat, doncs, queda aprovada, aquesta sol·licitud de compareixença.

Proposta de resolució sobre els museus de Barcelona i el millorament de 
l’oferta d’exposicions d’art

250-00982/11

A partir d’aquí, doncs, passem a la proposta..., el punt número 4, que seria la Pro-
posta de resolució sobre els museus de Barcelona i el millorament de l’oferta d’expo-
sicions d’art, que ha presentat el Grup Parlamentari de Ciutadans. I té la paraula la 
senyora Sonia Sierra per a la seva defensa.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, ja saben que és un tema que a nosaltres 
ens preocupa molt, que ho hem portat en diferents ocasions i, a més, va sortir una 
notícia que Barcelona, malgrat ser la quarta ciutat més visitada d’Europa i la dotze-
na del món, no es correspon el nombre de visitants amb el posicionament dels seus 
museus artístics. Barcelona no té cap museu al top ten, dada que a mi em sembla 
molt preocupant. El Museu Picasso està al número 71 d’aquesta llista, el MNAC al 
85, el CaixaForum al 98 i el MACBA, que va ser una de les joies de la corona de la 
cultura a Barcelona, ha quedat fora de la classificació.

Si comparem Barcelona amb Madrid, que té molts menys visitants, Madrid té el 
Reina Sofía al top ten, potser perquè l’època daurada del MACBA va tenir, com a 
director, l’actual director del Reina Sofía; el Museu del Prado és el número 14 i tant 
el Thyssen Bornemisza, que també està a Madrid, com el Guggenheim, a Bilbao, 
superen en nombre de visitants els museus catalans quan, evidentment, no hi ha una 
correspondència entre els visitants d’aquesta ciutat i els que té Barcelona.

En comptes de dedicar-se a potenciar els museus de Barcelona, com hem dema-
nat des de Ciutadans en diferents ocasions, la Generalitat, per exemple, regala cada 
any un milió i mig d’euros a València; la meitat d’aquests diners són per pagar la hi-
poteca d’un edifici. Nosaltres no podem entendre que es pagui la hipoteca d’un edi-
fici a València i no es dediquin aquests diners a la cultura catalana i, per aquest mo-
tiu, bé, hem presentat una altra proposta de resolució en una altra comissió perquè 
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aquests diners es destinin a la cultura catalana i no a la cultura que es fa a València, 
que és fantàstica, però penso que nosaltres hem de potenciar la cultura catalana.

I per això hem presentat aquesta proposta de resolució, que esperem que tingui 
el suport de tots els grups perquè, simplement, el que estem demanant és potenciar 
l’oferta museística de Barcelona i tornar a posar la ciutat en el lloc que li correspon 
i que ha tingut en un altre moment, sobretot pel que fa als museus artístics. 

Gràcies.

La presidenta

Molt amable; gràcies, senyora diputada. Ara, doncs, té la paraula, en nom de 
Junts pel Sí, la diputada Ponsa.

Àngels Ponsa i Roca

Gràcies, presidenta. Amb tot el respecte i l’interès que mereixen les diferents 
publicacions privades sobre el tema museístic, el que no seria lògic és condicionar 
la política museística d’un país pels rànquings que una d’aquestes publicacions ens 
dona, no? I més encara tenint en compte que aquests rànquings internacionals no 
responen a uns criteris de recompte unificat i, per tant, presenten problemes a l’ho-
ra d’utilitzar-los com a criteris objectius. Vagi per endavant aquesta consideració.

Un segon aspecte seria que, més enllà de Barcelona, des del Govern es treballa 
per fomentar la riquesa museística de tot Catalunya. En els articles 32 i 36 de la llei 
ho deixa com..., diguem-ne que ho reglamenta com una de les obligacions que té el 
Govern i, en aquest sentit, s’atorguen anualment ajuts a tots els museus comarcals, 
locals i també, doncs, als monogràfics. També dir que, a part de les xarxes nacionals 
de museus, s’està treballant, en aquest moment, en el Pla de museus de Catalunya. 
I un dels objectius és treballar en tot el territori, descentralitzant el pol d’atracció de 
Barcelona, encara que l’única cosa que devem compartir d’aquesta moció amb vostè 
és que a Barcelona, realment, és on hi ha els museus més coneguts. Però això no vol 
dir que només s’hagi de treballar per aquests, no?

Dir-li també que tant el MNAC, com el MACBA, com el Museu Picasso, són 
museus que estan inscrits al Registre de museus de Catalunya i, per tant, són desti-
nataris d’una gran part dels ajuts de la Generalitat, però que tanmateix els dos pri-
mers són consorcis en els quals intervé l’ajuntament i en els quals, doncs, també in-
tervenen diferents administracions, entre altres l’Estat espanyol. El MACBA és una 
fundació i, per tant, podria ser un punt diferent –no m’estendré en aquest sentit–, 
com també és el cas del Picasso, que tenen règims de funcionament diferent perquè, 
doncs, en fi, són entitats jurídiques diferents.

Per tot això, doncs, l’elaboració i la implementació d’un pla de foment i millora 
de l’oferta expositiva dels museus de Barcelona ha de quedar clar que no depèn ex-
clusivament de l’Administració de la Generalitat, encara que des de diferents direc-
cions generals, en aquest cas, tant des de l’ICEC, com des de la Direcció General 
d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni, s’hi treballa coordinadament i intensa-
ment. Dir-li també que un dels punts que desenvolupa el pla aquest de museus és la 
Xarxa de Centres i Espais Visuals de Catalunya, un conjunt d’entitats, tant públiques 
com privades, que treballen, impulsen activitats d’arts visuals d’interès públic i d’ens 
locals que promouen programacions d’arts visuals arreu del territori.

Tot això és per dir-li que votarem en contra de la seva proposta de resolució, que, 
tal com li proposàvem a la nostra esmena, el que haurien de fer vostès i el que hau-
ríem de fer com a comissió de cultura en ple és denunciar l’incompliment de l’Estat 
espanyol en relació amb les obligacions pressupostaries contretes, perquè formen part 
de molts d’aquests museus que vostè citava, dels òrgans de direcció d’aquests museus, 
per tant, haurien de complir amb les seves obligacions. Any rere any, han disminuït 
aquests obligacions i aquestes aportacions i, per tant, vostès, que tenen tanta influèn-
cia en els pressupostos de l’Estat, doncs, potser hi podrien fer alguna cosa.

Gràcies.



DSPC-C 505
19 de juliol de 2017

Sessió 13 de la CC  18

La presidenta

Doncs, moltíssimes gràcies, senyora diputada. En nom del Partit Socialista, el 
senyor Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, presidenta. Estem davant d’una proposta de resolució que, amb tots 
els respectes, però, en fi, jo no l’acabo d’entendre, potser perquè soc de l’Empordà i 
allà la tramuntana fa que segons quines coses ens costin més d’entendre, no? Però, 
no, perquè, davant d’una proposta de resolució aparentment, diguem-ne, que no té, no 
hauria de tenir cap problema... Qui pot estar en contra de fer un pla per millorar 
coses? Se suposa que ningú, no? El que passa que, és clar, al darrere d’això, doncs, 
home, hi ha alguna cosa que sí que volem dir. 

Té raó Ciutadans quan diu que la Generalitat de Catalunya ajuda poc els mu-
seus, no només els museus de Barcelona, sinó al conjunt del país, és veritat. A més 
a més, és una obvietat que, amb els pressupostos migrats que té la conselleria 
de Cultura, difícilment..., no els museus, sinó que difícilment es poden fer políti-
ques culturals de país; per tant, tenen raó. Però no és menys cert que, en el cas del 
MNAC i en el cas del MACBA i, en general, en els grans equipaments culturals de 
Catalunya, la major part dels quals són a Barcelona, l’Estat en forma part i l’Estat 
està incomplint des de fa anys les seves aportacions. I per tant, bé, és veritat que 
el Grup Socialista, en el seu moment, va presentar esmenes als pressupostos gene-
rals de l’Estat que no varen ser admeses ni a tràmit, no es varen poder ni discutir 
ni votar perquè Ciutadans no ho va permetre, i per tant –bé, Ciutadans i el Partit 
Popular, però vull dir el Partit Popular amb el suport de Ciutadans–, per tant, ens 
sembla que aquest tipus de mocions, en fi, són una mica trampa, no?, perquè, en 
el fons, amaguen també una manca de política global. I per tant, en aquest sentit, 
nosaltres no hi votarem en contra perquè en si ja hi estem a favor, però ens abs-
tindrem per manifestar una mica aquesta situació que en podríem dir de paradoxa 
política, per fer-ho senzill.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara és el torn de Catalunya Sí que es Pot, la se-
nyora Lienas.

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. Nosaltres no entrarem a valorar aquesta proposta de resolu-
ció i ens abstindrem en la votació.

La presidenta

Moltes gràcies. El Partit Popular? El senyor Milián?

Juan Milián Querol

Sí; gràcies, presidenta. Nosaltres votarem a favor. No entenem la bel·ligeràn-
cia que ha despertat aquesta proposta de resolució, que simplement diu: «Elabo-
rar i implementar un pla per tal de millorar l’oferta d’exposicions artístiques a tot 
Catalunya.» És una expressió molt genèrica, molt oberta, no hi ha un compromís 
pressupostari, no indica tampoc en quin sentit ha d’anar aquesta millora, de si s’ha 
d’ordenar... És tot molt obert, molt genèric, no entenem la bel·ligerància, per tant, 
contra aquesta proposta, i votarem a favor, perquè ens sembla bé tot el que sigui 
millorar aquesta oferta d’exposicions artístiques i també potenciar els museus ca-
talans.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. El representant de la CUP?



DSPC-C 505
19 de juliol de 2017

Sessió 13 de la CC  19 

Mireia Boya e Busquet

Sí; gràcies, presidenta. Nosaltres demanarem votació separada dels dos punts. 
No és que estiguéssim en contra ni del punt 1 ni del punt 2, però, tal com estan 
redactats, creiem que no és només cosa del Govern de la Generalitat, sinó que hi ha una 
mancança important, que és que no es parla de l’aportació o, millor dit, de la no 
aportació de l’Estat als equipaments nacionals de Catalunya. 

Si comparem el MNAC o el Reina Sofía, veurem que el Reina Sofía té quinze 
vegades més pressupost que el MNAC i, per tant, no és culpa del Govern de la Ge-
neralitat, tota, sinó que és culpa de l’Estat espanyol, que no valora prou aquests mu-
seus nacionals que tenim aquí. Per tant, no és que l’hi calgui demanar al Govern de 
la Generalitat, sinó que l’hi haurien de demanar al Govern de l’Estat espanyol. O, de fet, 
tenen dues opcions, no? O demanar-ho al Govern de l’Estat espanyol, que crec que 
no ho han fet en les esmenes als pressupostos de l’Estat, o deixar que nosaltres ges-
tionem completament aquests equipaments, i d’això se’n diu «república». 

La presidenta

D’acord? Doncs, ara seria el moment que la diputada Sierra es pronunciés sobre 
l’esmena rebuda per part de Junts pel Sí.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyora presidenta. I demano que em permeti fer una prèvia. És que em 
fa molta gràcia perquè jo soc una persona que tota la vida he dit sempre el que he 
pensat i, des que estic en aquest Parlament, cada cop que presento mocions, li veuen 
unes voltes i unes coses ocultes que, de veritat, que quan jo faig aquestes propostes 
de resolució són tal qual el que demano, però sempre els diferents partits veuen co-
ses ocultes que de veritat que no són, però, bé... Soc molt més simple del que semblo, 
eh? Vull dir, el que penso ho dic i ja està.

Dit això, nosaltres no hem acceptat les esmenes perquè aquí estem al Parlament 
de Catalunya i el que fem és demanar al Govern de la Generalitat, i a Madrid, doncs, 
els meus companys de la Comissió de Cultura fan el que creuen pertinent. Els re-
cordo que aquests pressupostos no són nostres. Nosaltres podem tenir més o menys 
influència a aquests pressupostos però no són els nostres. Sí que són els pressupostos 
de Junts pel Sí els que han donat 2 milions d’euros a València, a Balears i també a 
França. Aquests 2 milions d’euros no s’estan donant a la cultura catalana.

S’ha parlat dels diners que es destinen al Reina Sofía, però és que també ho he dit, 
és que hi va haver un canvi de director. Quan aquest director estava al MACBA, amb 
unes condicions econòmiques molt similars, el paper del MACBA era un altre. Lla-
vors, Barcelona, en les condicions que tenim ara, més o menys, va tenir un paper 
dins de la cultura que ara no té. I no és només una qüestió econòmica, és també una 
qüestió cultural. Jo, la veritat és que estic molt sorpresa que no es doni suport a una pro-
posta que és tan simple com això: demanar –demanar– que es potenciï la cultura a 
Barcelona.

I ja per acabar, no és que es deixi de destinar diners a la resta del territori. Per-
què, de fet, ara ve una proposta de resolució també nostra, que demanem que es des-
tini més diners a la resta del territori. El que diem és que es deixi de destinar diners 
a la Comunitat Valenciana, a Balears i a França i es dediquin a la cultura catalana. 
I això sí que és responsabilitat de Junts pel Sí.

Gràcies.

La presidenta

Doncs, molt bé.
Ara passaríem, doncs, a la votació. Ens han demanat votació separada.
Per tant, en relació amb el punt número 1, «elaborar i implementar un pla per tal 

de millorar l’oferta d’exposicions artístiques a tot Catalunya», vots a favor?
Sis.
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Vots en contra?
Deu. 
Abstencions?
Cinc.
Per tant, queda rebutjada per 6 vots a favor, 10 en contra, 5 abstencions.
Passem, doncs, al següent punt de l’ordre del dia... (Veus de fons.) Perdó, al se-

gon punt. Jo, fixi’s, ja anava de pressa. «Elaborar i implementar un pla per tal de 
potenciar els museus de Barcelona i que puguin estar en el top ten de visitants, com 
li correspon per la seva afluència de visitants». Aquest és el text del punt número 2, 
que sotmetem a votació.

Vots a favor?
Sis.
Vots en contra?
Deu. 
Abstencions?
Quatre.
Doncs, queda rebutjat per aquesta seqüència de xifres que ja hem anunciat. 

Proposta de resolució sobre el foment de les orquestres privades 
250-01019/11

I a partir d’aquí, doncs, podem passar a la votació, primer exposició, lògicament, 
de la següent proposta de resolució, que estava anunciada com a punt número 6, so-
bre el foment de les orquestres privades, també presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Té la paraula la senyora Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies. Vagi per endavant que no té intencions ocultes, eh?, és el que diu, 
sense més. Un dels reptes que té Catalunya, pel que fa a l’àmbit de la cultura, és fo-
mentar la música clàssica. Hi ha moltes diferències si ens comparem, jo què sé, per 
exemple, amb Alemanya, no?, amb el que passa aquí a Catalunya. I perquè la música 
clàssica pugui arribar a tots els indrets i a totes les classes socials és molt important 
fer un pla per fomentar aquesta música clàssica, especialment perquè pugui arribar 
a les classes socials que, si no es fomenta aquest tipus de proposta cultural, és molt 
difícil que hi arribi.

D’altra banda, tenim, afortunadament, cada cop més joves catalans amb talent, 
joves ben preparats però que no troben una sortida a les orquestres de Barcelona 
perquè, com s’ha dit abans, gran part del pressupost, en concret el 95 per cent, es 
concentra a Barcelona. Llavors, és molt difícil que puguin absorbir tot el talent que 
tenim al territori. Una de les maneres per poder incentivar aquest aspecte seria la 
col·laboració publicoprivada i, com he dit, gran part del pressupost de cultura va a 
Barcelona i fa que la resta del territori quedi infrafinançat. I és precisament aquests 
llocs on és més difícil que hi arribi la música clàssica; quan no es fomenta, encara 
hi arriba menys, com és obvi.

Proposem en aquesta PR més col·laboració publicoprivada, incentivar l’aportació 
de les empreses i també més aportació pública, que, evidentment, per això neces-
sitaríem un pressupost de cultura més ampli del que tenim, perquè veiem que són 
moltes les demandes que necessitem, però una és la de la música clàssica.

Gràcies.

La presidenta

Ara, doncs, Junts pel Sí ha presentat unes esmenes. Té la paraula la senyora Te-
resa Vallverdú per la seva defensa.
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Teresa Vallverdú Albornà

Gràcies, presidenta. Nosaltres, en general, estem a favor d’aquesta proposta de 
Ciutadans que el que pretén és aconseguir més recursos per a la música clàssica i, en 
concret, per a la música simfònica i per a la música de cambra. Però, bé, hem presen-
tat dues esmenes, sobretot perquè hi havia un punt en el qual el Govern de la Gene-
ralitat no tenia competència, que era el punt 4. En aquest punt es deia que les dipu-
tacions de Barcelona ta, ta, ta..., destinessin més recursos. És a dir, aquí hem fet una 
esmena que crec que se’ns accepta, que el que dèiem és que el Govern faria el possi-
ble, diríem, per intermediar perquè les diputacions destinessin més recursos amb els 
mitjans que tingués el Departament de Cultura o el Govern de la Generalitat. 

Però hi ha una altre punt, que és el punt 3, que hem presentat una esmena, tam-
bé, que hi hem afegit que això dependrà de la disponibilitat pressupostària. Perquè 
nosaltres ho hem dit moltes vegades, estem totalment d’acord que el Departament de 
Cultura necessita un pressupost més ampli, necessita més recursos, però, bé, el que 
no podem fer és comprometre ara mateix el pressupost del 2018 i, per tant, doncs, 
en aquest punt no hi podem votar a favor de cap manera. 

Pel que fa a la resta, doncs, res. Només a títol de resum, dir que el Departament 
de Cultura, a través de l’ICEC, vehicula ajuts a les orquestres en dues grans línies, 
que són les formacions prioritàries i les estables. Les prioritàries cobreixen cinc tipo-
logies d’orquestres i s’hi destinen 935.000 euros de pressupost, en aquest últim pres-
supost del 2017; i les estables, és veritat que segurament el pressupost de 320.000 
euros és insuficient, i no ens cansarem, des d’aquesta comissió, de repetir que volem 
més recursos per la cultura, però, com li deia, el que no podem fer ara mateix és 
comprometre’ns a uns recursos que no podem saber si seran o no hi seran. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Pel Grup Socialista, té la paraula el senyor...

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, presidenta. Nosaltres votarem a favor d’aquesta proposta de reso-
lució, especialment i fonamentalment perquè jo crec que posa en relleu un tema 
profund, eh?, un tema que va més enllà, fins i tot, dels punts que s’aprovaran o que 
es votaran, i és que és cert que, deixant de banda els recursos que es destinen a la 
música clàssica en general, deixant de banda això, que, evidentment, són pocs, però 
que els que s’hi destinen actualment, hi ha un greuge important entre els que van a 
Barcelona, fonamentalment a la ciutat de Barcelona, i a la resta del país. I que, per 
tant, les oportunitats, no només de les orquestres sinó també dels espectadors per as-
sistir a música clàssica, no són les mateixes arreu del territori.

Per tant, creiem que cal, caldria una política més activa per portar les grans or-
questres, que no posem en dubte que és lògic que estiguin a Barcelona, però que tin-
guessin, també, els ajuts suficients com per portar els seus muntatges arreu del país. 
En el cas de Girona, i vostè ho sap, que hi ha el cas d’Olot, per exemple, que està 
fent una feina molt important, però, probablement, d’Olots n’hi ha pocs, eh?, arreu 
del país, no? I per tant, jo crec que aquesta proposta de resolució posa de manifest 
això. Nosaltres ho compartim i votarem a favor.

La presidenta

Moltes gràcies. Catalunya Sí que es Pot?

Gemma Lienas Massot

Gràcies, presidenta. El meu grup considera que correspon, bàsicament, al Depar-
tament de Cultura vetllar perquè la música o qualsevol altra manifestació artística 
arribi a tot el territori de manera gratuïta o assequible per a tothom. Certament, no 
veiem bé que moltes de les actuacions, o de concerts, se centrin o estiguin centra-
des, bàsicament, a Barcelona, i continuarem lluitant perquè arribin a tot el territori. 
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Entenem, però, que malgrat la nostra manera de veure-ho, no hi ha cap inconvenient 
a donar suport a aquesta proposta que busca la col·laboració publicoprivada, i nosal-
tres hi votarem a favor.

La presidenta

Moltes gràcies a la portaveu de Catalunya Sí que es Pot. Té la paraula el diputat 
del Partit Popular.

Juan Milián Querol

Gràcies, presidenta. Fa poques setmanes, els diputats d’aquesta comissió, doncs, vam 
poder gaudir de la compareixença de l’Orquestra Simfònica del Vallès, eh?, vam gau-
dir de la seva compareixença, d’una interpretació que van fer, però també vam poder 
comprovar, almenys, dues mancances dels pressupostos de Cultura. Per una part, 
una mancança en el que són les prioritats territorials, diguem, i sobretot, en el cas de 
la música clàssica, el centralisme, no? El biaix a favor de Barcelona contra la resta 
de Catalunya, doncs, és molt clar. Però també hi ha una mancança pel que fa a la col-
laboració publicoprivada, eh?, en èpoques, sobretot, de recursos limitats, i més en 
aquest cas, on Catalunya té molt de talent en música clàssica, però és un talent que 
no té capacitat o que no té oportunitats per a expressar-se, doncs. Com dic, en èpo-
ques de recursos limitats, aquesta col·laboració publicoprivada fa que puguis fer més 
amb menys, no? I això hauria de ser una de les prioritats dels polítics responsables.

Per tant, per la nostra part, ens felicitem per aquesta proposta de resolució que 
presenta Ciutadans i votarem a favor de tota ella. 

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. En representació de la CUP - Crida Constituent?

Mireia Boya e Busquet

Gràcies, presidenta. Nosaltres hi ha dues coses que no veiem, d’aquesta mo-
ció. La primera és la col·laboració publicoprivada, cosa que és prou coneguda, el 
posicionament del meu grup respecte a això. I el segon és que les diputacions són 
unes institucions que ens agradaria eliminar ben aviat, pel que representen. Sí que 
vam apostar, quan van aparèixer els pressupostos, per augmentar les partides pres-
supostàries de les escoles de música, de la formació a l’entorn de les orquestres, 
però creiem que el marc per debatre qualsevol augment pressupostari és justament 
aquest, i volem recordar que vam ser l’únic grup que va proposar esmenes d’alta 
i baixa concretes, que és com es fan les coses, no?, treure diners d’aquí per posar 
diners allà, i no esmenes generalistes com: «En el cas que hi hagi disponibilitat 
pressupostària, doncs, intentarem que hi hagi diners que vagin cap aquí», perquè 
això considerem que no serveix de res si no dius d’on treus els diners i, per tant, 
creiem que, en el marc d’una proposta de resolució no és on s’han de fer aquests 
debats. Quan vinguin els propers pressupostos, en podrem parlar sense cap tipus 
de problema.

La presidenta

Doncs, moltes gràcies. Ara, si la diputada Sierra es vol posicionar sobre les es-
menes de Junts pel Sí...

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyora presidenta. Abans de posicionar-me sobre les esmenes, dir-li a 
la senyora Boya que nosaltres també vam fer propostes d’altes i baixes i no en vam 
fer de brindis al sol. Dit això, no acceptem la primera esmena. Deia la senyora Vall-
verdú que no poden comprometre els pressupostos del 2018 i, precisament per això, 
nosaltres no acceptem l’esmena, perquè el que volem amb aquesta proposta de reso-
lució és demanar un compromís.
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Sí que acceptem la segona esmena, perquè considerem que millora el redactat i 
dona més concreció a la proposta, i per això, doncs, l’hem acceptada. 

Gràcies.

La presidenta

Junts pel Sí?

Teresa Vallverdú Albornà

No, era per demanar votació separada del punt 3.

La presidenta

Molt bé. Abans de passar a votació, permeti’m que digui una cosa que hauria 
d’haver dit al començament, que era donar a la comissió la benvinguda a la senyora 
Gemma Brugués, encara que sigui en període curt, per la seva nova responsabilitat. 
Bona estada a la Comissió de Cultura, gràcies per la seva sempre atenta feina.

Passarem, doncs, a la votació incorporant l’esmena número 2.
Ho volem votar separat o votem directament incorporant l’esmena número 2? 

(Remor de veus.) El punt 3 separat?
Doncs, votem el punt 3 sol? (Remor de veus.)
Vots a favor?
Vots en contra?
Onze.
Abstencions?
Queda rebutjat, doncs.
Votem la resta de l’esmena, incorporant la que ha estat acceptada. (Veus de fons.) 

La resta de la moció amb l’esmena que ha estat acceptada, d’acord?
Vots a favor?
Doncs, per unanimitat, queda aprovada i... (Veus de fons.) No, perdó, perdó...., 

per tant, no era unanimitat, per tant...
Vots en contra?
Un.
Doncs, molt bé, amb aquesta votació final acabem aquesta comissió, donant la 

paraula també, que la demana, a la senyora Teresa Vallverdú.

Teresa Vallverdú Albornà

Sí, nosaltres també el que volíem dir és que hem tingut notícia que hi ha hagut, 
com a mínim, se’ls està intentant fer carregar unes càrregues econòmiques a tots els 
que van estar al capdavant del 9-N, entre aquests a la presidenta d’aquesta comissió, 
i des d’aquí, com a mínim des del nostre grup, el que volíem era mostrar-li tot el 
nostre suport, tota la nostra estima i desitjar-li molts ànims.

La presidenta

Queda aprovada l’última proposta de resolució i agraïda l’última consideració. 
Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a les cinc de la tarda i un minut.
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