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Sessió 3 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, Elisenda Alamany Gutiér-

rez, i de 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, Maia-

len Fernández Cabezas, David Mejía Ayra i Javier Rivas Escamilla, pel G. P. de Ciutadans; 

Anna Geli i España, Montserrat Macià i Gou, Xavier Quinquillà Durich, Mònica Sales de la 

Cruz i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Magda Casamitjana i Agui-

là, Jenn Díaz Ruiz, Gemma Espigares Tribó, Josep M. Jové i Lladó i Raquel Sans Guerra, 

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

Units per Avançar i Alejandro Fernández Álvarez, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

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

tura sobre el nomenament de Lluís Puig i Gordi com a director del Programa per al desen-

volupament de projectes culturals d’àmbit internacional del Departament de Cultura (tram. 

354-00013/12). Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la sol·licitud de sessió informativa.

2. Sol·licitud de compareixença de Narcís Garolera, catedràtic de llengua i literatura de 

la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la neces-

sitat de recuperar el nom tradicional i documentat del cenobi de Sant Pere de Roda (tram. 

356-00056/12). Magda Casamitjana i Aguilà, del Grup Parlamentari Republicà. Debat i vo-

tació de la sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença de Lluís Puig i Gordi, director del Programa per al 

desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional, davant la Comissió de Cul-

tura perquè informi sobre les funcions del seu càrrec (tram. 356-00193/12). Subgrup Parla-

mentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Proposta de resolució de suport a la candidatura de la Vall d’Aran a patrimoni de la 

humanitat natural i cultural (tram. 250-00019/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 

i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 

23, 23; esmenes: BOPC 125, 7).

5. Proposta de resolució sobre el Museu de la Tàrraco Romana (tram. 250-00020/12). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-

nes presentades (text presentat: BOPC 23, 23; esmenes: BOPC 125, 7).

6. Proposta de resolució sobre la protecció i el foment de l’aranès (tram. 250-00145/12). 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de reso-

lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 63, 13; esmenes: BOPC 125, 8).

El president

Bona tarda. Benvinguts, diputades i diputats, a la reunió de la Comissió de Cul-
tura. Si algú té algun canvi per comunicar, seria el moment oportú de fer-ho.

Jenn Díaz Ruiz

Sí; gràcies, president. En el nostre cas, el diputat Raül Romeva serà substituït 
per la diputada Raquel Sans; el diputat Ruben Wagensberg, per la diputada Gemma 
Espigares, i, en principi, de moment, tenim el diputat Josep Maria Jové, per la dipu-
tada Mònica Palacín.

Gràcies.

Héctor Amelló Montiu

Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. En nuestro caso, Susana Beltrán será 
sustituida por Javier Rivas.
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El president

Hi ha alguna incidència més? No? Bé, doncs, sense més preàmbul, entrem a l’or-
dre del dia.

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera de Cultura sobre el 
nomenament de Lluís Puig i Gordi com a director del Programa per 
al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional del 
Departament de Cultura

354-00013/12

En primer lloc hi ha la sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura 
amb la consellera de Cultura.

Té la paraula el diputat Héctor Amelló.

Héctor Amelló Montiu

Muchas gracias, presidente. Diputados, diputadas, muy buenas tardes. Primera-
mente, me gustaría hacer constar también en acta, simplemente a título informati-
vo, que el dosier de la comisión nos llegó ayer. Creo que sería conveniente que nos 
llegara con un poco más de antelación. En este caso, la comisión es corta, sencilla 
prepararla, pero podría llegar con un poco más de antelación. Se lo agradeceremos.

Bien, brevemente, el pasado mes de agosto se nombró al señor Lluís Puig como 
director del Programa para el desarrollo de proyectos culturales de ámbito interna-
cional del Departamento de Cultura. Nosotros lo que solicitamos es la comparecen-
cia de la consellera de Cultura justamente para que dé cuenta de este nombramiento.

Desde Ciudadanos consideramos que la consellera de Cultura debe explicar por 
qué ha creado un cargo a medida para una persona que está huida de la justicia. El 
señor Lluís Puig ha sido declarado procesado por los presuntos delitos de desobe-
diencia y malversación de caudales públicos, y por ello el Govern le premia con un 
sueldo de unos 85.000 euros anuales que pagamos entre todos los catalanes.

Consideramos muy grave la creación de puestos a medida en la Administración 
para huidos de la justicia y que vivan viajando por el mundo a costa de los impuestos 
de todos los catalanes. Por lo tanto, consideramos que la consellera de Cultura debe 
dar explicaciones por el nombramiento del señor Lluís Puig.

El president

Gràcies, senyor diputat. Alguna intervenció? (Pausa.) Senyora Alamany.

Elisenda Alamany Gutiérrez

Sí. Nosaltres, per una qüestió de transparència, considerem que és important 
que la consellera expliqui, en seu parlamentària, quins són els criteris utilitzats per 
al nomenament de l’exconseller de Cultura. El que passa, que sí que demanem una 
mica de responsabilitat respecte a la Comissió de Cultura i que realment comencem 
a parlar de polítiques culturals, que crec que és urgent, i que no s’utilitzi aquesta 
comissió per fer més processisme per part de Ciutadans –i després veurem una sol-
licitud de les mateixes característiques per part del Partit Popular–, perquè si real-
ment estem avaluant les polítiques culturals del nostre país, entenem que cal deixar 
també un cert marge d’actuació a la persona nomenada perquè ens pugui explicar 
quins són els seus projectes i avaluar les tasques i les actuacions d’aquest programa 
d’internacionalització de la cultura catalana.

Però vagi per endavant el nostre vot a favor.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada Alamany. Alguna intervenció més? (Pausa.)
Procedim, doncs, a la votació? (Pausa.)
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Vots a favor de la sol·licitud?
Per unanimitat dels presents? (Pausa.) Sí.

Sol·licitud de compareixença de Narcís Garolera, catedràtic de llengua 
i literatura de la Universitat Pompeu Fabra, perquè informi sobre la 
necessitat de recuperar el nom tradicional i documentat del cenobi de 
Sant Pere de Roda

356-00056/12

Passem al segon punt: sol·licitud de compareixença de Narcís Garolera, el profes-
sor catedràtic de llengua i literatura de la Universitat Pompeu Fabra.

Té la paraula la diputada Casamitjana.

Magda Casamitjana i Aguilà

Moltes gràcies, president. Bé, com saben, a l’Empordà hi ha un monestir bene-
dictí que es diu Sant Pere de Roda. Per a la gran majoria dels empordanesos, sempre 
ha estat Sant Pere de Roda. Fa trenta anys, la Generalitat de Catalunya li va canviar 
el nom, i s’ha instaurat ara, a tots els cartells i a tot arreu, que aquest monestir es 
diu Sant Pere de Rodes.

Fa temps que n’anem parlant. Hi ha hagut converses lingüístiques, però també de 
tipus històric sobre aquest tema. En parlar amb el senyor Garolera, que ha escrit un 
parell o tres d’articles sobre aquest tema, el vaig convidar que vingués a explicar el 
perquè creia que aquesta nomenclatura no era adient o no era l’adequada, i, per tant, 
el que jo crec molt interessant és que s’iniciï aquí, en el Parlament, aquest tipus de 
propostes de canvis de nomenclatura i de maneres lingüístiques de parlar.

Ell portarà..., ha dit que qualsevol cosa que necessitem, doncs, us passaré els ar-
ticles que ell ha fet. I vindria acompanyat també d’algun historiador o d’algú que no 
hi estigués d’acord i que, per tant, hi hagués aquí una mica de debat en què nosal-
tres hi fóssim presents i poguéssim, d’alguna manera, aquí, en aquesta comissió, no 
decidir, sinó escoltar quines són les diferents postures.

I agrairia a tots els grups parlamentaris que donessin suport a aquesta compa-
reixença.

Moltes gràcies.

El president

Alguna intervenció sobre el tema? (Pausa.)
Passem a la votació? (Pausa.)
Vots a favor?
Unanimitat. 
La senyora Geli també... Serà un plaer escoltar el professor Garolera en seu par-

lamentària.

Sol·licitud de compareixença de Lluís Puig i Gordi, director del Programa 
per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit internacional, 
perquè informi sobre les funcions del seu càrrec

356-00193/12

Tercer punt: sol·licitud de compareixença de Lluís Puig... (Veus de fons.) Ah, per-
dó! Diga, diga...

Héctor Amelló Montiu

Sí, por una cuestión de orden, antes de empezar a debatir el punto número 3. Era 
para poner en su conocimiento que Ciudadanos no va a participar en la votación de 
este punto, y ahora les hemos comentado que para nosotros el señor Lluís Puig ha 
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sido declarado procesado por presuntos delitos de desobediencia y malversación de 
caudales públicos, y consideramos que su nombramiento como director del Progra-
ma para el desarrollo de proyectos culturales de ámbito internacional es ilegítimo, 
ilegal e irregular.

Por lo tanto, es para ponerlo en su conocimiento, y solicitamos que nuestros vo-
tos no sean contabilizados porque no manifestaremos nuestro voto en este punto.

No sé si tenemos que abandonar la sala o... (Pausa.)

El president

Molt bé. Sol·licitud de compareixença de Lluís Puig i Gordi, director del Progra-
ma per al desenvolupament.

Ho hauria de presentar el Subgrup Parlamentari del Partit Popular, que no està 
present a la sala.

Algú vol intervenir?

Francesc Ten i Costa

Sí; senyor president, moltes gràcies. Bona tarda, companys i companyes dipu-
tats; president, membres de la Mesa, molt bona tarda. Jo volia fer una intervenció 
per posicionar la nostra votació, que és favorable a aquesta intervenció; com ha estat 
favorable també a les dues que l’han precedit.

Entenem que en el Parlament hem de poder parlar de tot; no com en altres par-
laments; aquí podem parlar, en principi, de tot: de presos, d’exili, d’independència, 
de gent que no hi està d’acord. Però aquesta és la nostra postura i ens sembla que és 
la que hem de defensar. Estem d’acord a parlar, també, de qüestions organitzatives 
del mateix departament.

I les casualitats a vegades no van mai soles: avui, tal dia com avui de l’any 40, 
el filòsof Walter Benjamin moria a Portbou, a l’Alt Empordà, a prop de Sant Pere 
de Roda –i no de Rodes. I ens sembla que això..., les casualitats, doncs, no van mai 
soles. Era un senyor forçat a l’exili, com també ha estat forçat a l’exili, en aquesta 
normalitat anormal, el senyor Lluís Puig Gordi.

Per tot això, avancem que el nostre vot serà favorable.

El president

La senyora Jenn Díaz.

Jenn Díaz Ruiz

Sí; gràcies, president. Bé, nosaltres, com el company Francesc Ten i com ha dit 
també la companya Elisenda Alamany, tant el punt 1 com el punt 3 els votem a fa-
vor, tot i que som conscients que la sol·licitud de totes dues compareixences són més 
un gest polític que no pas un interès cultural adequat.

Per tant, votarem que sí. Com ho hem fet amb la primera, també ho farem amb 
la tercera, tot i que considerem que, com dic, és més un gest polític i que, per tant, 
nosaltres ho fem per una qüestió de transparència, però no hi estem d’acord.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. En el torn a favor, algú més vol intervenir? (Pausa.) Li podem 
donar la paraula, senyor Alejandro.

Alejandro Fernández Álvarez

Imagino, president, que s’han abordat els números 1 i 3 a la vegada. (Veus de 
fons.) No? (Veus de fons.) D’acord. Doncs, en qualsevol cas, traslladar les disculpes 
pel retard, però, com es poden imaginar, doncs, hem de reforçar la capacitat de des-
doblament. Donades les circumstàncies, fem el que podem.

Sentint una mica les intervencions que han tingut l’oportunitat de fer ara mateix, 
el que no té cap tipus de sentit, des del punt de vista de les inquietuds culturals, és 
precisament negar la compareixença d’algú que té unes responsabilitats tan grans. 
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El que no té cap sentit és crear ex professo, per a una persona..., independentment 
de la valoració que cadascú personalment pugui fer de la seva situació, que no em 
ficaré en això, però que té unes responsabilitats assignades i que ha de respondre da-
vant del poder legislatiu, i que, en conseqüència, ha de comparèixer davant d’aquesta 
cambra.

I qui està contaminant l’esperit no només de la seva tasca cultural, sinó el mateix 
esperit democràtic de donar compte, de retre comptes davant de la ciutadania i da-
vant del poder legislatiu són vostès rebutjant aquesta compareixença. Poden dir que 
això té... (Remor de veus.) No. La primera o la tercera? (Remor de veus.) I com la fa-
ran vostès? (Veus de fons.) Com, que «ja ho veuran»! No, ens ho haurien d’explicar.

El president

A veure, un moment...

Alejandro Fernández Álvarez

El que no poden fer és manipular la realitat. Ens o poden avançar, si us plau?

El president

A veure... No, no, a veure, estem en un moment en què hi ha una sol·licitud de 
compareixença. Llavors, al torn a favor s’han manifestat dos grups, i, consegüent-
ment, el seu, que és el proposant.

Alejandro Fernández Álvarez

Sí, però és que he sentit amb molta atenció..., i no han explicat com es produirà 
la compareixença.

El president

És que no ha lugar, això. Ara s’ha de veure...

Alejandro Fernández Álvarez

Com, que «no ha lugar»?

El president

...si s’aprova o no s’aprova. Després, en tot cas, es pot debatre els mitjans per fer-
ho efectiu.

Alejandro Fernández Álvarez

Home, això sí que és filibusterisme parlamentari: no explicar com es faran les 
coses. No ho dic per vostè, president, eh? –no ho dic per vostè. Però algú haurà d’ex-
plicar com es produirà això.

El president

Però, a veure, vostè ha fet una proposta...

Alejandro Fernández Álvarez

Sí.

El president

...d’una compareixença. Llavors, hi han intervingut a favor uns grups...

Alejandro Fernández Álvarez

I estic preguntant com es produirà aquesta compareixença, simplement. (Veus de 
fons.) No, no, ja sé... No m’ha de respondre vostè, suposo que m’hauran de respon-
dre... (Veus de fons.) No, no, bé, doncs, responguin. (Veus de fons.) Sí, sí, cedeixo 
voluntàriament el meu temps perquè puguin...

El president

No. En tot cas, no ha lugar fer aquest debat sobre el procediment, sinó que ara el 
que estem votant és «sí» o «no» a la compareixença. 

Sobre aquesta qüestió, algú vol manifestar-se en contra? (Pausa.)
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N’hem sentit tres a favor. Algú es vol manifestar en contra? (Pausa.)
Doncs, procediríem a la votació.
Vots a favor?
Unanimitat, considerant que Ciutadans no participa a la votació; que s’ha absen-

tat, no? És això, no?

Héctor Amelló Montiu

Exacto.
Gracias, presidente.

Francesc Ten i Costa

Senyor president, disculpi, no sé si la paraula, tècnicament, seria «unanimitat», 
en aquest cas.

El president

D’acord. Doncs, vots favorables del Grup Junts per Catalunya, Grup Republicà, 
Comuns, Socialistes i Partit Popular... (Veus de fons.) La CUP... (Veus de fons.) Molt 
bé. (Veus de fons.) Un, 2, 3... (Veus de fons.) No, 5. Quatre d’Esquerra... (Veus de 
fons.) No, no, perquè faltava una persona. Deu... (Veus de fons.) No, però faltava una 
persona d’Esquerra al moment de la... (Remor de veus.) No? (Pausa.) Ah, d’acord, 
d’acord. Perfecte. Deu, 11..., 13, no? (Veus de fons.) Sí, 13: 2, Socialistes; 5,10... Ah, 
i el Partit Popular, 14. Perfecte.

Per tant, vots a favor del Grup Popular, que és el proposant, de Junts per Catalu-
nya, d’Esquerra Republicana, de Comuns i del Partit Socialista.

(Algú diu: «Vots en contra? Cap.») Cap. (Algú diu: «Abstencions? Cap.») Cap. 
I queda aprovada. Perfecte.

Proposta de resolució de suport a la candidatura de la Vall d’Aran a 
patrimoni de la humanitat natural i cultural

250-00019/12

Molt bé. Proposta de resolució de suport a la candidatura de la Vall d’Aran a pa-
trimoni de la humanitat natural i cultural.

Molt bé, té la paraula el diputat Javier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Bon dia a toti. Gràcies, president. És una candidatura de..., una propuesta de can-
didatura de la UNESCO.

Yo vengo de la Vall d’Aran. O sea, que me va a costar poco hablar de esto y me 
va a costar menos hablar bien. Y permítanme un poquito la vanidad de creer que 
todos han estado alguna vez en la Vall d’Aran, y, si no, pues, tienen que visitarnos. 
Eso también hay que ponerlo..., habrá que hacer una PR para que se solucione inme-
diatamente. Sepan todos que en casa, con un poco más de agua en la sopa, cenamos 
todos. Eso..., no va a haber ninguna dificultad, ¿no?

La Vall d’Aran es un territorio antiguo, es un territorio poblado por los araneses 
desde hace miles de años. Es un territorio aislado. Fruto de ese aislamiento, pues, 
surgió una identidad propia cultural, una lengua, el aranés, una organización admi-
nistrativa. A mí siempre me fascina cuando salgo a caminar por la montaña y en la 
ladera más escondida del monte más alto te encuentras una pared de piedra seca, de 
muros que contenían los taludes, y piensas: «¿Quien puso aquí estas piedras, ¿no?, 
hace tantos años? Y con qué destino, ¿no? El destino era una economía agropecua-
ria, una economía de subsistencia, y las piedras las ponían los propios araneses. 
El invierno... Hay una palabra, que se llama bediau, que significa el trabajo para 
la comunidad, el trabajo no remunerado. Hoy en día, pues, hay funcionarios o se 
externalizan las obras, los servicios, pero, en aquella época, la sociedad se organi-
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zaba políticamente, administrativamente y socialmente, pues, como mejor podían 
entender, ¿no?

La Vall d’Aran es la única comarca de vertiente atlántica de todo el Pirineo. Eso 
implica un clima que modela, que cambia, que modifica mucho el paisaje. Es cruzar 
el túnel de Viella, que se inauguró en 1948, y parece que has entrado en otro mun-
do, ¿no?, porque el paisaje cambia. Es mucho más verde, mucho más exuberante la 
vegetación.

Es una comarca –«un país», decimos nosotros allí– que es un poco consecuencia 
del aislamiento. Desde que se abrió el túnel de Viella, pues, el modelo económico 
y social ha ido evolucionando, lógicamente, hacia el siglo XXI, y ha ido cambiando. 
Hoy en día la ganadería, pues, tiene un valor mucho más pequeño, más residual –y 
la agricultura, todo el sector primario–, y la fuente potencial de ingresos, pues, hoy 
en día es el turismo, la industria turística, gracias a la nieve, y gracias a los paisajes 
y la montaña y la naturaleza en su conjunto en verano, ¿no?

Lo que tenemos hoy en día en Aran no es fruto de la casualidad, no es un ca-
pricho botánico ni geológico, que también, pero sobre todo es fruto..., es gracias al 
trabajo de miles de personas que durante miles de años fueron apilando piedras y 
fueron cuidando aquellas montañas para recibirlas como hoy las tenemos, ¿no?

El himno de Aran es muy extenso, no lo voy a repetir, pero hay una estrofa, la 
primera, que dice: «Montanhes araneses / que tant nautes son, / m’empèishen de 
véder / mèns amors a o son.» Quiere decir que es el relato, un poco, de una pastor-
cilla que tenía a su novio del otro lado de la montaña y no podía verlo, porque las 
montañas son tan altas y, en invierno, incomunicadas, que costaba mucho saltar la 
montaña.

Aran, hoy en día está en el siglo XXI. Está abierta al mundo. Quiere seguir abrién-
dose al mundo. La declaración de la UNESCO yo creo que es una oportunidad más 
de seguir abriéndose no solamente a Cataluña, no solamente a España, sino a todo 
el conjunto del mundo. Y creo que es algo que no es mérito nuestro. Nosotros he-
mos traído esta propuesta de resolución, pero es una iniciativa del Conselh Generau 
d’Aran y nosotros lo único que hacemos en esta PR es pedir que el Govern de la 
Generalitat apoye, en esta iniciativa, al Govèrn d’Aran.

Y poca cosa más. No, ya está, con eso es suficiente. 
Gracias.

El president

Muchas gracias. Per a l’esmena, el Grup Junts per Catalunya o el Grup Republi-
cà... Qui vol començar?

Mònica Sales de la Cruz

Sí; president, gràcies. Nosaltres, en nom del Grup de Junts per Catalunya, vota-
rem a favor d’aquesta proposta de resolució, però abans voldríem deixar constància 
que ens hauria agradat molt poder entrar de manera conjunta l’esmena que vam pre-
sentar, perquè considerem que la precisió que nosaltres fèiem té relació amb el rigor 
i amb la terminologia, i, per tant, no era de caire polític, sinó que tenia un to rigorós 
estrictament. I, per tant, considerem que ha estat una llàstima no haver pogut apre-
ciar «llista del patrimoni mundial, cultural i natural», i fer aquest canvi de termino-
logia a la proposta de resolució inicial.

Així com també fer constar que el Consell General d’Aran és qui pren la inicia-
tiva en aquest cas, i, per tant, ens hauria agradat també que al cos de la proposta de 
resolució hi figurés també l’iniciador i l’impulsor d’això.

De tota manera, però, els diem que votarem a favor d’aquesta proposta de resolu-
ció, com no pot ser d’altra manera, a favor del patrimoni de la Vall d’Aran.

Res més. 
Gràcies.
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El president

Per part del Grup Republicà...

Jenn Díaz Ruiz

Sí; gràcies, president. És molt curiós, perquè ara el company diputat ha dit que 
dona suport al Consell de l’Aran, que és justament l’esmena que intentàvem intro-
duir en aquesta proposta de resolució, que és no donar suport a la candidatura sinó 
al Consell de l’Aran, precisament, perquè és ell qui fa la candidatura, i no ens han 
acceptat l’esmena, que el que pretenia, com deia la companya Mònica, era matisar 
la frase genèrica de la proposta per tal d’aclarir i ser més precisos amb la petició al 
Govern de Catalunya. Per tant, el Govern no és que doni suport a una candidatura, 
sinó que, com ja molt bé ha dit el company, és que dona suport al Consell d’Aran, 
que era el que nosaltres preteníem afegir amb aquest matís, en nom del rigor, com 
ja comentàvem. 

Evidentment que el Govern serà allà on correspongui per reforçar i donar suport 
a qualsevol iniciativa cultural que li correspongui, però ens semblava, tant al Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya com al Grup Republicà, que havíem de ser cu-
rosos amb la forma amb què des del Parlament instem el Govern a donar suport al 
Consell d’Aran. Per tant, no només dona suport a la iniciativa del Conselh Generau 
dera Val D’Aran, sinó que vetllarà per la seva viabilitat i èxit.

M’agradaria afegir que aquest matí, a la Comissió de Treball, Afers Socials i Fa-
mílies, hem presenciat com el Grup Parlamentari de Ciutadans menystenia un acord 
en què havíem transaccionat una esmena dels grups sobiranistes amb el Grup Socia-
lista, i entenc que aquest és el motiu pel qual no accepten l’esmena; que anteposen 
la crispació als acords i al rigor perquè aquest és el seu model polític i el seu projec-
te de país, que prioritzen la divisió en lloc de l’entesa. Ens hauria agradat molt que 
haguessin transaccionat aquestes dues esmenes, que no deixaven de ser una millora 
del text genèrica; no pretenia afegir ni treure importància a la proposta de resolució.

Per tant, lamentem molt aquesta actitud del grup parlamentari de Ciutadans, 
però, com els companys de Junts per Catalunya, votarem que sí.

Gràcies.

El president

Gràcies, Diputada. Pel Grup Socialista, el diputat Rafel Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, president. Bona tarda, diputades i diputats. Els he de confessar una 
certa perplexitat per part meva. Per què ho dic? Home, perquè no m’entra al cap que 
es pugui presentar una candidatura de patrimoni a la humanitat per part de la Val 
d’Aran sense comptar amb el suport del Govern del nostre país. Posaré un exemple. 
En aquests moments s’està configurant la candidatura de la Costa Brava com a re-
serva de la biosfera. Home, òbviament, aquesta candidatura no es pot presentar si no 
compta amb tots els ajuntaments, amb els dos consells comarcals, amb la Diputació 
de Girona i amb el Govern de Catalunya, i encara hi afegiria, amb el sector privat, 
no? Per tant...

En fi, en tot cas, farem ús d’aquella frase de que «lo que abunda no daña» i, per 
tant, hi votarem, lògicament, a favor; entre altres raons, per l’amistat amb el diputat 
que l’ha defensat.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Elisenda Alamany, pel Grup Catalunya 
en Comú Podem.

Elisenda Alamany Gutiérrez

La veritat és que res més a afegir. El nostre vot serà favorable. Creiem que és es-
caient i tindrà el nostre vot a favor.



DSPC-C 67
26 de setembre de 2018

Sessió 3 de la CC  11 

El president

Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Alejandro Fernández, en nom del Grup 
Popular.

Alejandro Fernández Álvarez

Tenen també el nostre vot favorable.
Gràcies, president.

El president

Molt bé. Senyor Javier Rivas, si vol fer una darrera intervenció...

Javier Rivas Escamilla

No, crec que està clar. Jo crec que les esmenes que ens proposaven no aportaven 
res. Crec que la iniciativa és del Consell, i nosaltres, en aquest cas puntual, sí que 
donem suport a aquesta iniciativa del Consell. I res més a dir, la resta és, una mique-
ta, doncs, intentar ficar el peu, però crec que no aporta res al realment important, 
que és que obtinguem aquesta declaració de la UNESCO.

Gràcies.

El president

Molt bé, passem a la votació.
Vots a favor?
Unanimitat.
Perfecte. Moltes gràcies.

Proposta de resolució sobre el Museu de la Tàrraco Romana
250-00020/12

Punt número 5, Proposta de resolució sobre el Museu de la Tàrraco Romana.
El Grup Parlamentari de Ciutadans... Perfecte. Endavant.

Maialen Fernández Cabezas

Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Bien, presentamos una propuesta para 
la creación de un museo de la Tarraco romana. Como todos ustedes saben, fue de-
clarada, Tarragona, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. 
Su riqueza arqueológica de patrimonio histórico es incuestionable, lo cual, unido a 
la situación estratégica, su ubicación a orillas del Mediterráneo, la convierten en un 
centro cultural y turístico de primer nivel para esta proyección internacional de la 
ciudad. Por ejemplo, posee el mejor circo romano conservado en el mundo.

Por ello es necesario que toda la riqueza arquitectónica pueda mostrarse en un 
mismo espacio, en un mismo complejo, como un lugar cultural y de conocimiento 
de la historia. Mérida, ciudad extremeña, ya cuenta con este museo de estas caracte-
rísticas, un centro moderno, interactivo, con salas de audiovisuales, que es visitado 
aproximadamente por unas doscientas mil personas al año. Tarragona, como anti-
gua capital de Hispania Citerior, bien merece tener un museo como este en el que el 
visitante se envuelva en una Tarraco romana de una forma cercana, cálida y alejada 
de los museos clásicos convencionales que transmiten más frialdad.

Se trataría de un centro interactivo, salas de audiovisuales, un medio de difusión 
cultural donde poder concertar visitas guiadas y difundir representaciones en vivo, 
como la Tarraco Viva, que viene celebrándose desde el año 99.

Nuestro grupo municipal en Tarragona promoverá también la creación del mis-
mo; de hecho, ya se han hecho varias acciones en este sentido. Hay muchas locali-
zaciones susceptibles de poder albergarlo, siendo el propio edificio en sí mismo el 
que podría ser un atractivo cultural y turístico.
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La inversión en dicho museo produciría no solo unos beneficios en el corto y en 
medio plazo, además de la proyección cultural y turística, también crearía diferentes 
puestos de trabajo, tanto directos como indirectos.

En cuanto a las enmiendas presentadas, ya les avanzamos a los grupos Republi-
cano y Junts per Catalunya que no aceptaremos las enmiendas y en el posterior tur-
no explicaremos los motivos.

Gracias.

El president

Gracias, diputada Maialen Fernández. Té la paraula, en nom del Grup Junts per 
Catalunya, la diputada Montserrat Macià.

Montserrat Macià i Gou

Moltíssimes gràcies, president. Diputades, diputats, tot i haver presentat esme-
nes, nosaltres ja votarem en contra de la seva proposta de resolució, perquè entenem 
que..., bàsicament –bàsicament–, perquè en el punt 2 de la seva PR vostès erren de 
subjecte. A més a més, també podríem dir, doncs, que per a nosaltres està mancada 
d’un argumentari sòlid. 

M’explico: vostès comencen l’exposició de motius, que jo diria que amb una 
concepció semàntica una mica difícil, dient que «Tarragona posseeix un actiu únic 
i incomparable, el pas del temps del qual revalora de manera automàtica.» Efecti-
vament, sembla que hagin oblidat, però ara vostè n’acaba de fer esment, que des de 
l’any 2000 Tarragona és Patrimoni de la Humanitat, precisament per l’excepciona-
litat de les seves restes materials d’època romana.

Diuen que «Ciutadans de Tarragona promouran la creació d’un nou museu de la 
Tàrraco romana, i insten el Departament de Cultura a realitzar les inversions neces-
sàries per tal de construir un nou museu nacional arqueològic de la Tàrraco roma-
na.» I sembla que desconeixen dos vectors importantíssims. Un: Tarragona ja té, des 
del segle XIX, un museu d’arqueologia, el Museu Nacional d’Arqueologia de Tarra-
gona; un museu que és el més antic en la seva especialitat i que, ja li dic, va néixer al 
segle XIX. Però, a més a més, el MNAT gestiona el mateix Museu Arqueològic, que 
està a la plaça del Rei; el Museu i les Necròpolis Paleocristians, que s’ubiquen en 
l’edifici de l’antiga Tabacalera, que és una preciositat; el Teatre Romà de Tarragona, 
la Vil·la dels Munts, el Conjunt Monumental de Centcelles, l’Arc de Berà i la Torre 
dels Escipions. Tot això conforma el Museu Nacional d’Arqueologia de Tarragona.

Però, a més a més, el titular del museu no és el Departament de Cultura. Aquest 
és l’element més important. El titular és el Ministeri de Cultura, l’Estat espanyol, el 
qual va traspassar únicament la gestió, no la titularitat, l’any 82, arran del traspàs de 
competències marcades per l’Estatut.

Aquest museu nou que vol crear Ciutadans –i abans vostè també ho ha dit–, que 
vol que sigui modern, interactiu, intuïtiu, tal, tal, tal, allunyat dels museus clàssics. 
S’entén –també ho ha dit aquí–, doncs, que per «museus clàssics» es refereix a la 
museografia tradicional, és a dir, aquells museus que presenten objecte, vitrina i eti-
queta. M’imagino que deu voler dir això, no?, i que fonamentalment és el que fins 
ara hem tingut al Museu Nacional d’Arqueologia de Tarragona. Per què el Museu 
Nacional d’Arqueologia de Tarragona té aquesta museografia obsoleta i fins i tot 
l’arquitectura del mateix edifici amb molts problemes estructurals? Doncs, perquè 
el seu titular, l’Estat espanyol, a través del Ministerio, durant els darrers vint anys 
no hi ha invertit ni un sol euro, ni un.

Vostè s’ha referit al museu de Mèrida. Jo he intentat mirar exactament a veure 
quants diners havia invertit aquests darrers vint anys al museu de Mèrida, i que, per 
tant, les comparacions són com, una mica, un greuge, no? No ho he trobat. Però el 
simple fet que a la pàgina web del museu de Mèrida hi hagi el segell del ministre de 
Cultura, ja parla per si sol.
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Res, solament dir-los que el Departament de Cultura, des de l’any 82 –1982–, no 
ha fet res més que intentar posar en valor les col·leccions del Museu Nacional d’Ar-
queologia de Tarragona i situar-les al lloc que els pertoca: un llegat de Patrimoni de 
la Humanitat. I això ho ha aconseguit a través del talent, enorme talent dels tècnics 
del museu, dels seus museòlegs, que han cercat estratègies de difusió i exposicions 
temporals, i del mateix esforç econòmic del Departament de Cultura i, des del 2014, 
de l’Agència de Patrimoni Cultural, que, en col·laboració amb l’Ajuntament de Tar-
ragona i amb els altres ens, vetlla per la preservació i la difusió del llegat romà.

En principi, està previst que el Ministerio, a partir del 2018, ficarà les eines eco-
nòmiques necessàries per a la reforma de l’edifici del Museu Nacional Arqueològic 
de Tarragona, però això era per a enguany. Encara ara està pendent de tramitació 
i de licitació per part del Ministeri de Cultura. Esperem que properament, el 2019, 
si Déu vol, esperem que això pugui ser una realitat i que el seu titular sigui el que 
inverteixi en el Museu d’Arqueologia de Tarragona.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada Macià. Té la paraula, del Grup Republicà...

Raquel Sans i Guerra

En nom del Grup Republicà, Raquel Sans. En aquest cas, doncs, anunciar que el 
nostre vot serà desfavorable, és a dir, negatiu a aquesta proposta de resolució, i en la 
línia del que comentava la companya de Junts per Catalunya. 

Podem coincidir en bona part amb l’exposició de motius que es fa en aquesta 
proposta de resolució, considerem que Tarragona té un patrimoni de la humanitat 
que necessita inversió, que necessita reconeixement i que necessita, en aquest cas, 
suport econòmic, com és el cas del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, que 
actualment ja ha iniciat el trasllat a l’antiga Tabacalera, però coincidim plenament 
que aquí el titular i el responsable d’aquestes inversions no és en cap cas la Gene-
ralitat, que és qui gestiona el museu, sinó que, en tot cas, és l’Estat espanyol, titular 
d’aquest museu, qui ha de fer les inversions pertinents.

Comentava la companya que s’esperava una inversió de prop de 4 milions d’eu-
ros, que havien de començar a arribar aquest 2018, per poder realitzar aquest tras-
llat. De moment, seguim esperant aquesta inversió. Des de l’any 2000, en aquest 
cas, el Departament de Cultura de la Generalitat ha estat treballant en col·laboració 
amb l’Ajuntament de Tarragona des que, doncs, va ser declarada Patrimoni de la 
Humanitat, i, com bé deia també, des del 2014, a través de l’Agència Catalana de 
Patrimoni. 

Demanar que la Generalitat s’impliqui, digui, doni major projecció a Tarragona 
com a destinació turística de primer nivell, em sembla innecessari quan és una apos-
ta claríssima del departament, quan és la feina que s’està fent, quan s’estan assumint 
costos que no corresponen a la Generalitat. Per exemple, el cost d’aquest trasllat, 
valorat en 200.000 euros, és un cost que ha assumit el departament, quan no for-
ma part de les seves competències. I, per tant, entenem i ens agrada que el Grup de 
Ciutadans defensi el patrimoni, però, en tot cas, hauria d’anar a trucar a la porta que 
correspon, abans de presentar una proposta de resolució així.

El president

Moltes gràcies, diputada Raquel Sans. Per posicionar-se, té la paraula el diputat 
Rafel Bruguera, pel Grup Socialista.

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies de nou, president. Nosaltres votarem a favor de la proposta de resolu-
ció. I voldria, més enllà d’això, explicar, molt breument, quina és la nostra posició 
respecte del debat de fons, diguem-ne, eh?
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Nosaltres, com a concepte, defensem i creiem que el gran Museu Nacional Ar-
queològic de Catalunya hauria de tenir la seu a Tarragona, i que, per tant, el lloc 
adequat hauria de ser, des del nostre punt de vista, la nostra proposta és, com s’ha 
comentat, l’edifici de l’antiga Tabacalera, i, per tant, com un gran centre de divulga-
ció i interpretació del món clàssic a la Mediterrània. I això els ho diu un diputat que 
és d’Empúries, eh?; per tant, té el seu mèrit. (L’orador riu.)

I, per acabar, respecte al tema de la titularitat i la gestió, francament, eh?, jo crec 
que si ens embarranquem en debats d’aquest tipus, malament, eh? –malament. Em 
sembla que tots sabem que el document que fa pocs dies va lliurar la consellera Bor-
ràs al ministre Guirao, precisament, en un dels punts parla del Museu Arqueològic 
de Tarragona, eh? Per tant, és evident que, més enllà de qui en sigui el titular –que 
tampoc ara pot fer l’obra des d’un punt de vista unilateral sense parlar-ne amb la 
Generalitat i viceversa–, és evident que aquí cal un diàleg. Per la part que em cor-
respon, em consta que aquesta voluntat de diàleg hi és per les dues parts, no només 
des del Govern central. I, per tant, esperem i confiem, doncs, que el Museu Arqueo-
lògic de Tarragona sigui una realitat al més aviat possible, modernitzat, actualitzat 
i, per tant, complint una funció del segle XXI.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat Rafel Bruguera. Té la paraula la diputada Elisenda Ala-
many, en nom de Catalunya en Comú.

Elisenda Alamany Gutiérrez

Gràcies. Bé, ara fa un any Ciutadans va registrar la mateixa proposta de resolu-
ció. És cert que, des que Ciutadans la va presentar, s’ha fet un pla de gestió del pa-
trimoni romà de Tàrraco, que proposa la creació d’un consorci, però és veritat que 
el que proposa Ciutadans continua sent en la mateixa línia que aleshores. 

Com ja s’ha explicat, la Generalitat de Catalunya té transferida la gestió del Mu-
seu Nacional Arqueològic de Tarragona, mentre que la titularitat és del Ministerio 
de Cultura. I en aquest moment l’edifici del museu nacional, a la plaça del Rei, està 
pendent d’unes importants obres de remodelació que ha de pagar el Ministerio i no 
acaben d’arribar.

Per altra part, la titularitat del patrimoni arqueològic es reparteix entre la Gene-
ralitat i l’Ajuntament de Tarragona, que els gestiona a través del Museu d’Història de 
Tarragona, però és evident que aquesta divisió perjudica la visita i, en conseqüència, 
la comprensió i també la promoció del conjunt. Però és que la Generalitat i l’Ajun-
tament, que han estat conscients d’aquest problema, ara mateix estan col·laborant en 
la creació d’un forfet únic per a tota la visita als monuments romans, que s’ha d’ini-
ciar unint la visita de la seu del Museu Nacional amb el Pretori i el Circ, i avançar 
en aquest sentit.

La solució ideal seria crear un consorci que pogués gestionar tot el conjunt, però 
l’Ajuntament no el pot constituir, donada la seva situació econòmica d’endeutament. 
Per tant, es preveu fer, com s’ha explicat, una nova seu del Museu Nacional Arqueo-
lògic de Tarragona i del Museu d’Història de Tarragona a l’edifici de Tabacalera, que 
és l’antiga fàbrica de tabacs, actualment buida. I està en gestió de fer un concurs per 
a la redacció d’un pla director, i, per fer-lo realitat, és necessària una forta inversió.

Per tant, segurament el que apunta el Grup de Ciutadans no és la solució; la solu-
ció no és la creació d’un nou museu, sinó potenciar, segurament, allò en què ja s’està 
treballant, allò que ja s’està fent. O bé el que proposen Ciudadanos és que expropiem 
al Ministerio el Museu Nacional Arqueològic –que no ho crec, perquè la via de les 
expropiacions ja sé que els esfereeixen– i que passi a ser exclusivament de la Gene-
ralitat, o, si no, pensem que aquesta no és, evidentment, la solució.

El nostre vot serà en contra.
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El president

Gràcies, diputada Alamany. té la paraula el diputat Alejandro Fernández, del 
Subgrup Popular.

Alejandro Fernández Álvarez

Moltíssimes gràcies, president. Bé, la veritat és que aquesta proposta té dos punts 
de votació: un de més genèric, amb relació a la promoció turística, i un altre de més 
concret, sobre el museu. Que, francament, tinc la sensació... Nosaltres hi votarem 
a favor, perquè després el que acaba passant amb aquest tipus de propostes és que 
si dius que no sembla que estiguis en contra que hi hagi un nou museu, no?, i no és 
exactament així. Tinc la sensació, també, que aquesta proposta ha sigut una mica 
superada pels esdeveniments. És a dir, ara mateix està tancat. També està superada 
pels esdeveniments l’argumentació que s’ha fet servir des dels grups que recolzen el 
Govern; entre altres coses, perquè amb tota tranquil·litat diuen que no s’està invertint 
ni un euro, i resulta que dels 6 milions que costa la reforma del museu, d’exactament 
de 5.800.000 se n’encarrega el Ministeri de Cultura –que, per cert, ja no governa el 
meu partit, però se n’encarrega, i de 210.000 euros en gestió se n’encarrega el Go-
vern de Catalunya.

No crec que el problema fonamental que té ara mateix Tarragona sigui la qüestió 
del museu, i més si es fa la reforma que s’està fent –i està tancat per això; que, per 
cert, ja veurem si són dos o quatre anys, que és una cosa que hi estarem amatents i 
vigilants–, sinó d’altres elements. Perquè aquí tothom hauria de fer una miqueta de 
retrospectiva. Es va signar, en el seu moment, un conveni entre el Govern d’Espa-
nya, el Govern de Catalunya i l’Ajuntament de Tarragona, per fer un nou museu a la 
Tabacalera. I, un any després, la mateixa Generalitat va signar un altre conveni amb 
l’Ajuntament i amb el Ministerio de Justicia per fer, allà mateix, la ciutat judicial. 
En què quedem? És a dir, que el paperot que ha fet la Generalitat en tota aquesta 
història és llegendari.

Al nostre entendre, quan s’acabi aquesta reforma no té tant un problema Tarrago-
na en termes museístics, sinó, per exemple, posaré dos casos que al nostre entendre 
són molt més importants des del punt de vista del que ha de fer el Govern de Catalu-
nya respecte a la cultura tarragonina, com és, per exemple, recuperar el Pla de com-
petitivitat de la Tàrraco romana, que es va carregar la Generalitat després d’haver 
compromès 2 milions d’euros a la ciutat de Tarragona. Això es va acabar. I va tenir 
un perjudici brutal per a la ciutat, que va haver d’assumir unes despeses que no tenia 
en un principi contemplades.

Ens agradaria, també –i ja sé que és simbòlic, però en termes de promoció turís-
tica no ho és tant–, que en la promoció de la Catalunya turística, que parla sense cap 
tipus de problema –només faltaria– de les Terres de l’Ebre, parla del Penedès..., però 
quan toca parlar de Tarragona, parla d’«el Camp», la paraula «Tarragona» està pro-
hibida. Sembla que, com que a Tarragona no guanyen els independentistes, doncs, 
és com una mena de territori perillós i que no agrada, no?, i la paraula «Tarrago-
na» està prohibida. Dius, bé, Tarragona, per a ells, és fatxa i, per tant, no podem fer 
servir el nom. Doncs, ens agradaria que Catalunya Turisme, alguna vegada, parlés 
de Tarragona –Tarragona. Oi que no es menja a ningú Tarragona? Doncs... Els que 
som tarragonins és que estem una mica tips d’això d’«el Camp». Només parla d’«el 
Camp» i no parla mai de Tarragona. 

Per tant, facin servir en la seva promoció «Tarragona», que és el que els toca, 
que..., no ho sé, algun dia potser guanyaran, eh?, a Tarragona –no ho sé. Jo ja tinc 
molt clar que al Priorat no guanyaré, però a Tarragona sí que he guanyat alguna 
elecció. No passa re, eh? Algun dia guanyaran. Tarragona es mereix un respecte.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat Fernández. Diputada Maialen Fernández.
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Maialen Fernández Cabezas

Sí; gracias, presidente. Bueno, agradecer a los grupos Socialista y del PP que 
aprueben esta propuesta.

Por otra parte, en cuanto a los comentarios que han hecho los diferentes diputa-
dos, empezando por la diputada de Junts per Catalunya. Bien, yo vivo en Tarragona. 
Hace muchísimos años que vivo en Tarragona, conozco toda su arqueología, toda la 
ciudad. Le invito a que tengan la oportunidad de disfrutar de la Tàrraco Viva o de 
pasear por sus calles... Entonces, he recorrido todos sus monumentos y lo conozco 
perfectamente. Es sorprendente que ustedes exijan al Gobierno –al Gobierno cen-
tral– que sea quien destine los recursos, cuando en una de sus enmiendas, precisa-
mente, lo que nos hacen llegar es que «la Generalitat siga trabajando conjuntamente 
con los ayuntamientos.» ¿«Siga trabajando»? ¿Exactamente qué es el trabajo de la 
Generalitat? ¿Qué dinero destina la Generalitat? ¿Ustedes votan en contra de la cul-
tura catalana, de una ciudad catalana? No están votando en contra de Ciudadanos, 
están votando una propuesta que representa la cultura de una ciudad que merece 
todo el reconocimiento cultural.

En cuanto a la titularidad, no es tan importante de quien depende, si del Estado 
o de la Generalitat, podría ser una titularidad compartida. Lo importante es que se 
necesitan recursos que puede destinar la Generalitat, juntamente con el Estado y 
juntamente con los ayuntamientos.

En cuanto a los Comunes, a Catalunya en Comú Podem, la propuesta, efectiva-
mente, es una propuesta que se presentó en la legislatura pasada, que decayó por 
la finalización abrupta de esta legislatura y se ha vuelto a retomar. No obstante, se 
volvió a presentar en febrero, y gracias a que este Gobierno ha tardado tantos meses 
en ponerse de acuerdo, pues, llegamos al mes de septiembre volviendo a presentar 
esta propuesta. Entonces, simplemente, pues..., bueno, un poco, retomar lo que ellos 
decían y, por supuesto, no estamos a favor.

Gracias.

El president

Gràcies. Algú vol fer una intervenció més? (Pausa.) Passem a la votació, doncs? 
(Raquel Sans i Guerra demana per parlar.)

Raquel Sans i Guerra

Només per al·lusions. Com a tarragonina també, evidentment, doncs, màxim res-
pecte a la ciutat de Tarragona. Nosaltres també hi passegem, l’estimem i, evident-
ment, des del Govern de la Generalitat, Tarragona és una de les ciutats més im-
portants del país, està claríssim, forma part de la segona àrea metropolitana de 
Catalunya. I, des del Govern de la Generalitat, l’aposta més clara i més sincera per 
a la ciutat de Tarragona, evidentment.

El president

Moltes gràcies. (Montserrat Macià i Gou demana per parlar.) També per al·lu-
sions...

Montserrat Macià i Gou

Moltíssimes gràcies. I en el mateix sentit... Jo no soc de Tarragona, soc de Llei-
da, però Catalunya Nova ens uneix, m’hi passo tots los estius. I, a més a més, jo el 
Museu Nacional d’Arqueologia de Tarragona el conec com a museòloga –com a mu-
seòloga, el conec perfectament.

(Remor de veus.)

El president

Molt bé. Els sembla que passem a la votació? (Pausa.)
Vots a favor?
Nou: Ciutadans, el Grup Socialistes i Units per Avançar i el Subgrup Popular.
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Vots en contra?
Onze: Junts per Catalunya, Grup Republicà (Veus de fons.) Sí, sí, però hi ha... 

(Veus de fons.) Sí, sí, 10 i 11. (Veus de fons.) Sí, jo també voto, sí. 
Onze en contra.
Per tant, queda rebutjada la PR.

Proposta de resolució sobre la protecció i el foment de l’aranès
250-00145/12

Anem al sisè punt de l’ordre del dia: Proposta de resolució sobre la protecció i el 
foment de l’aranès. Grup Parlamentari Catalunya en Comú, té la paraula la diputada 
Elisenda Alamany.

Elisenda Alamany Gutiérrez

Sí, gràcies. Bé, com diu el seu títol, doncs, aquesta proposta va en la línia de 
destacar el fet que la llengua occitana, o aranès a la Vall d’Aran, és un element fo-
namental per a la identitat pròpia de la Vall d’Aran. Les institucions de Catalunya 
han volgut reforçar aquest element principal de la identitat aranesa i és per això que 
l’Estatut d’autonomia reconeix l’oficialitat de l’occità, i així es va aprovar a la Llei de 
2010 de l’occità, aranès a l’Aran, que busca reconèixer, protegir i promoure l’occità, 
d’acord amb la seva varietat aranesa, en tots els àmbits i sectors.

Recordem que aquesta llei va ser recorreguda per part del Govern del Partit Po-
pular del moment, en un dels seus atacs a la diversitat lingüística i cultural, i el Tri-
bunal Constitucional va sentenciar en contra de l’ús preferent de l’aranès a l’Aran, i 
així aquesta llengua continua sent minoritzada en el seu territori.

És per això que nosaltres, des de Catalunya en Comú Podem, proposem –i no 
sé si això procedeix d’aquesta manera, però llegeixo els acords perquè també han 
estat transaccionats amb les esmenes que s’han pogut aportar–, en el primer punt, 
nosaltres defensàvem que: «El Parlament de Catalunya ha de manifestar el seu re-
buig als constants recursos presentats pel Govern de Rajoy contra lleis que emanen 
d’aquesta cambra.»

En el segon punt –i transaccionat– quedaria: «El Parlament de Catalunya ratifica 
que seguirà treballant, utilitzant totes les eines al seu abast, per assegurar la protec-
ció i el foment de la llengua pròpia de l’Aran i oficial a Catalunya.»

I el tercer punt, una mica més llarg, diu: «El Parlament de Catalunya insta el Go-
vern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Estat que respecti la Carta de drets 
fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 22; el Tractat de Lisboa, en el seu 
article 3, sobre la necessitat de respectar la riquesa lingüística; i la Carta europea de 
les llengües regionals i minoritàries, i a promoure les mesures necessàries perquè la 
llengua occitana, aranès a la Vall d’Aran, com recull la terminologia, sigui recone-
guda amb la mateixa categoria que les altres llengües oficials i utilitzada de forma 
preferent per part de l’Administració de l’Estat, a la Vall d’Aran.»

En tot cas, aquesta és la proposta. Hi he incorporat les esmenes transaccionades 
perquè puguin expressar el seu vot i el seu posicionament tenint en compte això.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada Alamany. Té la paraula la diputada Anna Geli, en nom 
del Grup Junts per Catalunya.

Anna Geli i España

Ben, bona tarde, president. Deputats, deputades, abans d’arren e aué qu’ei eth 
Dia europèu des lengües europèes, soslinhar qu’en an 1513 ja existien documents 
signadi en occitan, catalan e francés en Tractat dera termièra aranesa des lies e pat-
zeries, e que podetz trobar, se vos interèssen, en Archiu Generau d’Aran.
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En çò que tanh ara defensa deth foment e difusion dera nòsta lengua, des deth 
nòste Grop Parlamentari Junts per Catalunya non sonque li daram supòrt ara pre-
pausa, que votaram a favor, a on s’an hèt dues transaccions, en punts dus e tres, 
basicament de concèpte, en tot cambiar eth sens «era lengua aranesa» per «lengua 
occitana, aranés en Aran». E, per tant, i votaram..., e i seram d’acòrd.

Des de Junts per Catalunya possaram tostemp eth Govèrn dera Generalitat entà 
qu’amie endeuant eth desplegament maximau en politiques que viren ar entorn deth 
foment e difusion dera proteccion der aranés, coma non poderie èster de ua auta 
manèra.

Tanben ei vertat que tostemp mos semblaràn pòques, tot e que tanben cau díder 
qu’ei era unica administracion que mos da supòrt. Per aquerò voi rebrembar as ara-
nesi qu’a estat mercés ath Govèrn dera Generalitat, ena Lei 35/2010, der 1 d’octobre, 
e non pas mercés ath Govèrn espanhòu, qu’auem aguesta oficialitat; ua oficialitat es-
senciau que mos respècte coma pòble e ei un gèst que va mès enlà dera nòsta lengua. 
Mès des deth Govèrn espanhòu, ac repetisqui e ac soslinhi, concrètament des deth 
Govèrn de Rodríguez Zapatero, a estat recorruda, aguesta lei, en tot anullar quate 
articles a on ges eth tèrme «preferent».

Alavetz, s’ei cèrt qu’eth tarannà deth Govèrn espanhòu a cambiat e que non se 
vò semblar as partits d’extrema dreta, coma Ciutadans o PP –que, per cèrt, se n’a 
anat; non i é, en aguesti moments–, alavetz perqué non lhèue aguesta anullacion 
de supression dera preferéncia der aranés? Quina pòur an que non sigue preferent? 
Non pensen qu’ua lengua, tanben, ei un patrimòni que cau sauvar e que non sonque 
ei des aranesi senon de toti es ciutadans? Non a dret un aranés a qu’era sua lengua 
sigue ath madeish nivèu d’empara e proteccion qu’eth castelhan? E, alavetz, perqué 
eth Govèrn espanhòu non complís es drets fondamentaus dera Union Europèa, coma 
ben didie Elisenda, e a on a era obligacion de respectar-les? E perqué tanpòc respèc-
te eth Tractat de Lisboa?

Guardatz, ua des mòstres, a mòde d’exemple, deth pòc respècte qu’a ar aranés 
eth Govèrn espanhòu, ara nòsta lengua, siguec enes darrères eleccions, eth 21 de de-
seme. Es butletes èren escrites en catalan e en castelhan, mès non en aranés, causa 
qu’enes eleccions o referèndom der 1 d’octobre es huelhetons èren en aranés. Non 
auem dret es aranesi a auer-les tanben ena nòsta lengua? Quin tipe de sensibilitat a 
eth Govèrn espanhòu damb era lengua aranesa?

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, diputada Geli. Pel Grup Republicà... Josep Maria Jové, el diputat 
en nom del Grup Republicà.

Josep M. Jové i Lladó

Moltes gràcies, president. Des del Grup Republicà volem agrair a la diputada 
proposant de la iniciativa la seva bona predisposició a transaccionar les esmenes que 
vam presentar i que entenem que ajusten el sentit de la mateixa proposta de resolu-
ció al seu sentit original. I, per tant, ja avancem que hi votarem a favor.

Com no podia ser d’una altra manera, ens alegrem que aquesta comissió debati 
–i esperem que l’aprovi– un text com aquest, on, entre d’altres, es rebutgen les inge-
rències polítiques dels governs de l’Estat a l’activitat legislativa d’aquesta cambra. 
L’ús abusiu reiterat del recurs d’inconstitucionalitat contra lleis aprovades –sovint 
amb àmplies majories– per aquest Parlament, i, darrerament, com hem vist, fins i 
tot contra altres iniciatives parlamentàries, són un atac directe a la voluntat d’auto-
govern d’aquest Parlament, i cal denunciar-ho tantes vegades com calgui.

I en el cas concret que ens ocupa, la situació ja arriba als límits del paroxisme, i 
si no fos d’una gravetat extrema pel tema tractat, aquesta voluntat de laminar l’ac-
tivitat legislativa de tot, absolutament de tot el que aprova aquesta cambra, podria 
arribar a ser surrealista. Parlem d’una actuació del Govern de l’Estat que va consi-
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derar que la Llei de l’occità vulnerava la Constitució espanyola; una llei que prete-
nia protegir una llengua parlada per només deu mil ciutadans i ciutadanes i que és 
pròpia d’una part del territori català, per al cas que ens ocupa.

Sense deixar de sorprendre el temor que expressava el Govern de l’Estat a l’ho-
ra de presentar el recurs per a la protecció preferent de l’occità, cal recordar que la 
Llei de l’occità fou aprovada al setembre del 2010 per una àmplia majoria d’aques-
ta cambra, d’aquest Parlament. Més de quatre cinquenes parts dels seus diputats hi 
varen votar a favor, i, a més a més, va comptar amb el vot del que aleshores era el 
síndic d’Aran. Per tant, es tractava d’un text que generava un gran consens social, 
tant a l’Aran com al conjunt de Catalunya. Cal subratllar que la llei atorgava a l’oc-
cità la condició de llengua preferent, a fi de protegir, promoure i garantir els drets 
lingüístics dels parlants d’una llengua en greu perill d’extinció, tant a l’Aran com a 
la resta del domini lingüístic de l’occità, d’acord amb les recomanacions de la Car-
ta europea de les llengües regionals o minoritàries, signada i ratificada per l’Estat 
espanyol mateix.

L’occità és una llengua en greu perill d’extinció, diem, segons la mateixa 
UNESCO, perquè és parlada per menys del 30 per cent de la població del seu terri-
tori. Per tant, sense polítiques de protecció té un futur més aviat poc esperançador. 
La sentència del Constitucional argumenta que l’ús preferent d’una llengua oficial 
és inconstitucional perquè la Constitució espanyola preveu que el règim de doble 
–en aquest cas, triple– cooficialitat està profundament lligat a un equilibri inexcusa-
ble entre les diferents llengües oficials, fet que comporta que no hi pugui haver cap 
mena de primacia, prevalença o preponderància de cap d’elles.

De veritat que algú pot pensar que una llengua de deu mil ciutadans pot provocar 
o suposar un desequilibri per a la llengua castellana?

Res més. Creiem que l’exposició que ha fet la diputada proposant, així com les 
explicacions i arguments que ha donat la diputada que m’ha precedit en l’ús de la 
paraula, molt més encertades, acurades i contundents que les nostres, justifiquen del 
tot el nostre vot favorable.

El president

Moltes gràcies, diputat Jové. Té la paraula el diputat Héctor Amelló, en nom del 
Grup Ciutadans.

Héctor Amelló Montiu

Gracias, presidente. Miren, creo que hay veces que hay personas que, hablen la 
lengua que hablen, vergüenza no tienen.

Miren, cuando leo las propuestas de resolución como la que aquí nos presentan 
hoy, no puedo dejar de pensar, en muchas ocasiones, que el nacionalismo y el po-
pulismo lo que hacen es terminarse aliando para seguir montando el lío. Y que del 
lío hacen su modo de vida. Y creo que por aquí va. Porque no creo que estemos ha-
blando justamente en esta propuesta de la protección y el fomento del aranés, que 
estamos nosotros totalmente a favor. Y me explicaré.

Con esta propuesta lo que quieren es, en el fondo, recuperar el concepto de len-
gua preferente; casualmente, el único término vedado constitucionalmente –el único 
término que se veda constitucionalmente. El concepto de lengua preferente impone 
el uso prioritario de una lengua sobre el resto de lenguas oficiales, vulnerando la 
oficialidad del catalán y del español. Imponer el término «preferente» supone ofre-
cer un trato privilegiado a una lengua y vulnerar el equilibrio entre varias lenguas 
reconocidas en igualdad por las leyes. El uso del término «preferente» es un ataque 
al equilibrio e igualdad que rige la cooficialidad y el pluralismo lingüístico que ga-
rantiza la Constitución y el Estatuto de autonomía. No se puede declarar una lengua 
de uso preferente, porque implica excluir otras lenguas oficiales de un territorio de-
terminado.
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Dicho esto, desde Ciudadanos, como ya les he comentado, estamos a favor de las 
políticas de fomento y protección y promoción del aranés y de todas aquellas po-
líticas de normalización de una lengua minoritaria, siempre respetando los límites 
constitucionales y los marcados por el Estatut. ¿Saben cuánto invierte la Generali-
tat en fomento y promoción del aranés? Sesenta mil euros anuales. ¿Saben cuánto 
invierte la Generalitat en fomento del catalán en territorios que no sean Cataluña? 
Millones de euros. Quizá, si destinásemos más dinero al fomento del aranés tendría-
mos una lengua más protegida y que se podría hablar con más normalidad.

Por último, una de las funciones de un gobierno, o de la fiscalía, es actuar con 
herramientas legales cuando considera que otras administraciones elaboran leyes, 
elaboran normas, elaboran reglamentos o elaboran mociones o resoluciones que po-
nen en riesgo los derechos y las libertades y la igualdad entre ciudadanos. Cuando 
ustedes nos dicen, en el primer punto, que quieren manifestar su rechazo a los cons-
tantes recursos, nosotros creemos que lo que están atacando justamente es los dere-
chos y las libertades y la igualdad entre ciudadanos. Por lo tanto, ya le digo que en 
su momento pediremos la votación separada para poder manifestar nuestro sentido 
de voto en cada uno de los puntos.

El president

Gràcies, diputat Héctor Amelló. Té la paraula el diputat Rafel Bruguera, en nom 
del Grup Socialista.

Rafel Bruguera Batalla

Gràcies, president. Una qüestió prèvia: de la transacció, un servidor se n’ha as-
sabentat amb la intervenció de la diputada. En fi, em sembla que no és la manera. 
Jo demano tenir el text per poder-lo llegir; entre altres raons, perquè en la lectura 
que n’ha fet la diputada una frase se m’ha escapat perquè s’ha obert la porta, i amb 
el soroll d’obrir i tancar la porta no he entès una frase. I, per tant, jo demanaria que, 
quan hi ha una transacció, la tinguéssim la resta de grups parlamentaris.

En tot cas, després continuaré.

El president

Li podríeu facilitar... (Veus de fons.) D’acord. Seria desitjable tenir-ho, una mica, 
amb antelació. I ara resoldrem el tema, si la gestora en pot fer còpies.

Rafel Bruguera Batalla

En tot cas, a l’espera de poder llegir el text transaccionat, volia dir diverses coses.
La primera. Aquest és un tema recurrent, d’alguna manera. Nosaltres, a l’anterior 

legislatura, vàrem presentar una proposta de resolució, també, referent a l’aranès. 
I, en el fons, el debat que estem tenint en aquests moments, avui, em sembla que és 
un debat una mica fals. Per què ho dic? Home, està molt bé que reclamem de l’Estat 
tot el que sigui necessari, eh?, només faltaria. Per cert, recordar que a la Carta eu-
ropea de les llengües regionals i minoritàries, el seu ponent i el seu redactor va ser 
un socialista, Lluís Maria de Puig i Olivé, gironí, eh? Però, clar, potser que fem els 
deures a casa també –potser que fem els deures a casa nostra. A part de la retalla-
da enorme que ha patit el pressupost, com ha dit el diputat de Ciutadans i té tota la 
raó, que en aquests moments únicament es destinen seixanta mil euros al foment de 
l’aranès, si anem a la pàgina web de la Generalitat, l’aranès no existeix, no hi és. Per 
tant, home, està molt bé que reclamem a la resta d’administracions públiques que 
facin els seus deures, etcètera, però potser que ens mirem una mica el melic també, 
potser que fem una mica d’autocrítica, potser que reconeguem que des del Govern 
de la Generalitat, des del Govern de Catalunya, no s’està fent el possible per a la 
defensa, la promoció i la protecció de l’occità, aranès a l’Aran. I, per tant, potser a 
partir d’aquí podríem fer debats potser una mica més interessants i una mica més 
profitosos, i menys de tirar-nos els trastos pel cap.
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I si em permeten, per fixar la posició demano un minut perquè ens puguem lle-
gir, amb la meva companya, doncs, el text transaccionat.

El president

Mentrestant, intervenció de la diputada Alamany.

Elisenda Alamany Gutiérrez

Sí, per començar, entonar una mica de mea culpa. Disculpes perquè no tenien 
aquestes esmenes transaccionades; responsabilitat meva i exclusivament meva. Per 
tant, disculpes per això. I tot el temps que calgui per valorar les transaccions.

En una cosa estic d’acord amb Ciutadans, i és allò que ha dit... Efectivament, 
s’inverteix poc en el foment de l’aranès, i moltes vegades es fan certes proclames 
i després el que hi ha a la realitat sobre el paper és una altra cosa. En això estem 
d’acord.

Ara, en d’altres coses –i tenia ganes de tenir aquest debat sobre la llengua–..., la 
discriminació lingüística és la fal·làcia sobre la qual Ciutadans fa servir sempre 
la pretesa igualtat de llengües. Tots sabem que a la nostra societat no existeix igual-
tat en l’ús de les llengües. Està claríssim que el castellà té un ús predominant només 
pel sol fet que compleix, no?, que engloba un territori major que el que és Catalunya, 
no? I això no és ni bo ni dolent, és una realitat que existeix. Hi ha un ús predomi-
nant del castellà per sobre del català. I això es podria traduir també en el cas de la 
Vall d’Aran. Com que existeix una desigualtat d’entrada, és a dir, que hi ha un ús 
del castellà que naturalment s’imposa per una qüestió de números, de nombre, so-
bre el català, el que es va acordar, amb un dels grans consensos d’aquesta cambra, 
ja als anys vuitanta, és que si volíem que no s’extingís la llengua catalana, perquè 
per naturalesa acabaria passant això, calien unes mesures que rectifiquessin aquesta 
desigualtat, d’acord? Llavors, un, políticament, pot decidir que no existeix aques-
ta desigualtat, perquè el que està dient és que li és igual que desaparegui la llengua 
minoritària. I el debat és aquest.

Ciutadans diu –i jo crec que aquí menteix– que existeix una igualtat entre les 
llengües que conviuen a Catalunya i que, per tant, no cal reforçar aquelles llengües 
que són minoritàries. Si no reforcem les llengües minoritàries, el que acaba pas-
sant és que són minoritzades i, per tant, que les condemnem a la seva desaparició. 
I això és un posicionament polític legítim, però caldria dir-ho. Si s’està en contra de 
la diversitat lingüística i cultural, perquè no hi ha una sensibilitat cap a les llengües 
minoritàries i volen que desapareguin, és un posicionament polític, però no el re-
verteixin d’altres posicionaments, que em sembla que són fal·laços. I això també ens 
portaria a un altre debat, que és també el de la discriminació positiva en el cas d’ho-
mes i dones; és el mateix. Existeix una desigualtat i s’ha de corregir. Si no veiem 
la desigualtat i no la volem corregir, el que estem dient és que no ens importa que 
desapareguin les llengües minoritàries. És aquest, el debat.

El president

Gràcies, diputada Alamany. El diputat Rafel Bruguera, si vol fer algun comentari 
que complementi la intervenció, ara que ha pogut llegir el text...

Rafel Bruguera Batalla

No, simplement demanar votació separada. Res més.

El president

Moltes gràcies. (Héctor Amelló Montiu demana per parlar.) Diputat Héctor.

Héctor Amelló Montiu

Sí, creo que por alusiones puedo... Brevemente. Miren, yo creo que llevo sufi-
ciente tiempo en el Parlament para conocernos y parece que usted utiliza su marco 
mental de lo que tiene que ser Ciudadanos y lo intenta imponer. Desconoce absolu-
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tamente lo que defiende Ciudadanos –lo desconoce– y lo acaba de dejar demostrado 
absolutamente ahora en su intervención.

Mire, nosotros estamos en contra de lo mismo que se manifiesta el Tribunal 
Constitucional, que es el uso preferente, porque eso atenta contra la igualdad de las 
lenguas. Tienen ustedes un montón de herramientas para fomentar el uso de las len-
guas. Y ahí nos encontraran. Porque nosotros sí que estamos a favor del fomento de 
las diferentes lenguas oficiales o cooficiales en España –estamos a favor del fomen-
to. Y ahí, en esas herramientas que pueden utilizar, nos encontrarán. Y podemos 
hablarlo, y podemos utilizarlo. Pero estamos en contra del uso del término «prefe-
rente», porque entonces no estamos jugando en igualdad de condiciones todas las 
lenguas. (Remor de veus.)

A partir de ahí, si usted considera que hay unas lenguas minoritarias, porque las 
hay –porque las hay–, claro que se pueden utilizar herramientas específicas, pero no 
podemos poner en un reglamento «uso preferente», porque así lo determina también 
el Tribunal Constitucional.

El president

Gracias. (Elisenda Alamany Gutiérrez demana per parlar.) Diputada Alamany.

Elisenda Alamany Gutiérrez

Llavors, si el problema és que posa «preferent», però estem d’acord que no hi ha 
una desigualtat... És que no ho entenc. (L’oradora riu.)

Estem d’acord que existeix una desigualtat entre l’ús de llengües, entre l’ús social 
de llengües, i, per tant, cal corregir-lo. Ciutadans està d’acord o no, que hi ha una 
desigualtat? Perquè llavors el posicionament polític és si el volem corregir o no. Ja 
està, no intervinc més, però crec que...

El president

Bé, jo crec que ja hem fet el debat que havíem de fer i s’escau passar a votació el 
tema de l’Aran, perquè, si no, ens donaria, per analogia, parlar de moltes qüestions. 
(Anna Geli i España demana per parlar.) Diputada Geli. Breument, si us plau.

Anna Geli i España

Breument. Jo sonque volia hèr un incís. Ei cèrt que son seishanta mil euros. 
Aguesta ei era linha d’ajuts publics sonque entath foment der aranés. Mès n’i a d’au-
tes, de linhes, que tanben van ar entorn der aranés. Aguesta..., ei cèrt que i é aguesta 
linha. De tota manèra, jo è dit, ena mia intervencion prumèra, que tostemp vole-
ríem qu’auéssem mès sòs destinadi, non sonque ath foment der aranés, senon a tot 
çò qu’age a veir; tanben ara Val d’Aran er aranés, qu’ei d’a on sò jo. Per tant, ben-
vengudi siguen aqueri sòs.

El president

Han demanat votació per separat... Diga. Pero brevemente.

Héctor Amelló Montiu

Sí, era para pedir votación separada, de los tres puntos por separado.
Y también por una cuestión de orden. Sí que nos gustaría que se aplicase que el 

turno de réplica es para explicar las enmiendas, no para entrar en un debate. Cada 
grupo expone su posición y en el turno de réplica exponen las enmiendas, pero no 
entra en debate ni tiene que interpelar con preguntas al resto de grupos.

El president

Jo soc partidari de manejar les situacions civilitzadament. Llavors, quan calgui 
aplicar el Reglament, l’aplicarem i, si no, deixarem que tot flueixi amb naturalitat.

Bé, farem votació per separat de la transacció primera... Diputada Alamany, 
m’haurà d’ajudar a veure... Els tres punts..., són dos punts... (Veus de fons.) La 
transacció primera correspon al punt 1?
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Elisenda Alamany Gutiérrez

(L’oradora intervé sense fer ús del micròfon.) No, a tot.

El president

Per tant, el primer punt és independent. La transacció primera correspon al se-
gon, i la transacció segona correspon al tercer.

Elisenda Alamany Gutiérrez

Exacte.

El president.

Perfecte. Queda clar? (Pausa.) Sí? (Pausa.)
Vots a favor del primer punt? (Veus de fons.) A favor? (Veus de fons.) No, no, del 

primer punt.
Tretze. Vots a favor del Grup Socialista, Republicà, Junts per Catalunya i en 

Comú.
Vots en contra?
Sis, de Ciudadanos.
Abstencions?
Cap.
Segon punt, que és la primera transacció.
Vots a favor?
Unanimitat.
I punt tercer, que és la segona transacció.
Vots a favor?
Onze: Junts per Catalunya, Grup Republicà i Catalunya en Comú.
Vots en contra?
Sis, Ciutadans.
I abstenció?
Dues, Grup Socialista.
Molt bé. Doncs, amb aquest punt donem per acabada la comissió.
Moltes gràcies i fins a la propera sessió.

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