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Sessió 1 de la CC

La sessió de la Comissió de Cultura (CC) s’obre a un quart de dotze del migdia i cinc 

minuts. Presideix el president del Parlament, el qual és assistit pel secretari general i la lle-

trada Esther Andreu i Fornós.

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

Bertran Román, Maialen Fernández Cabezas i María Luz Guilarte Sánchez, pel G. P. de 

Ciutadans; Montserrat Macià i Gou, Aurora Madaula i Giménez, Mònica Sales de la Cruz 

i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Eva Baró Ramos, Magda Casa-

mitjana i Aguilà, Josep M. Jové i Lladó, Rut Ribas i Martí i Ruben Wagensberg Ramon, 

pel G. P. Republicà; Rafel Bruguera Batalla i Esther Niubó Cidoncha, pel G. P. Socialistes 

i Units per Avançar; Natàlia Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Crida Constituent, i Alejandro Fernández Álvarez, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

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

2. Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del 

Reglament del Parlament).

3. Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la comissió.

El president del Parlament

Bon dia, de nou. 

Constitució de la comissió
410-00010/12

Constituïm la Comissió de Cultura. 
El primer és demanar-lo si hi ha alguna substitució en algun grup. Sí?

Héctor Amelló Montiu

Señor presidente, sí, María Luz Guilarte sustituirá a David Mejía.

El president del Parlament

Molt bé. La resta de grups? (Pausa.) Sí, senyor Jové?

Josep M. Jové i Lladó

Pel Grup Republicà, la diputada Rut Ribas substitueix la diputada Jenn Díaz, i la 
diputada Eva Baró, el diputat Raül Romeva.

El president del Parlament

Molt bé.

Francesc Ten i Costa

Per Junts per Catalunya, la diputada Madaula substitueix en Xavier Quinquillà.

El president del Parlament

Molt bé. 

Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari 
(article 49.2 del Reglament del Parlament)

Doncs un cop notificades les substitucions, el primer que caldria fer és ratifi-
car la proposta de presidència d’aquesta comissió. Saben que li correspon al Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya designar-lo i ha designat el senyor Lluís Font 
i Espinós.
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Es pot aprovar o es pot ratificar per assentiment aquesta designació? (Pausa.) Sí? 
(Pausa.) Molt bé.

Per tant, el senyor Font és nomenat president de la comissió.

Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de 
la comissió

I hauríem d’escollir la resta de membres de la Mesa. En aquest cas, la propos-
ta de vicepresidència li corresponia al Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, que ha proposat la senyora Elisenda Alamany Gutiérrez, i la candidata a 
la secretaria, proposada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, és la senyora Blanca 
Victoria Navarro Pacheco.

Es pot ratificar també per assentiment aquesta proposta de Mesa? (Pausa.) Sí? 
(Pausa.) Molt bé. 

Així doncs, la Mesa queda constituïda de la següent manera: president, el senyor 
Lluís Font i Espinós; vicepresidenta, la senyora Elisenda Alamany Gutiérrez, i se-
cretària, la senyora Blanca Victoria Navarro Pacheco. Res més. 

Demano als membres de la Mesa que ocupin el seu lloc, i a tots desitjar-los una 
molt bona tasca en aquesta comissió.

Gràcies.
(Els membres de la Mesa de la comissió ocupen llurs llocs. Pausa.)

El president de la comissió (Lluís Font i Espinós)

Bon dia. En nom dels membres de la Mesa, dir-los que ens sentim honorats 
d’aquesta responsabilitat que assumim amb un esperit de servei i que confiem crear 
un clima de reflexió i de treball que ens permeti avançar en el desenvolupament de 
la cultura, sempre pensant en els ciutadans i en el país sobre el qual tenim la res-
ponsabilitat.

Crec que podrem fer bona feina veient les cares i la predisposició de les perso-
nes i, per tant, ens instem a la propera reunió a començar a posar fil a l’agulla en 
aquest tema.

Gràcies, a tots vostès.

La sessió s’aixeca a un quart de dotze del migdia i vuit minuts.
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