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Sessió 10 de la CC

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

sideix Maria Dolors Sabater i Puig, acompanyada de la vicepresidenta, Sílvia Romero Ga-

lera, i de la secretària, Anna Torrentà Costa. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni Bayona Ro-

camora.

Hi són presents Judit Alcalá González, Dolors Carreras Casany, Mireia Dionisio Calé i 

Rocio Garcia Pérez, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Irene Aragonès Gràcia, Jenn 

Díaz Ruiz i Ferran Estruch i Torrents, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Maria Antònia Bat-

lle i Andreu, Francesc de Dalmases i Thió, Anna Feliu Moragues, Mònica Sales de la Cruz 

i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Manuel Jesús Acosta Elías, pel 

G. P. de VOX en Cataluña; Jessica González Herrera, pel G. P. d’En Comú Podem, i Anna 

Grau Arias, pel G. P. de Ciutadans.

Assisteixen a aquesta sessió el director general de l’Institut del Patrimoni Cultural Im-

material i president de l’Associació Catalana de Bioarqueologia, Lluís Garcia Petit, i el presi-

dent de l’Associació Ateneu Divers, David Soriano Taché, acompanyat de la directora de 

l’Associació Ateneu Divers, Laura González Aguilera. 

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Lluís Garcia Petit, director general de l’Institut del Patrimoni Cul-

tural Immaterial i president de l’Associació Catalana de Bioarqueologia, davant la Comissió 

de Cultura per a informar sobre l’actualització de la legislació sobre arqueologia i patrimoni 

cultural immaterial (tram. 357-00191/13). Comissió de Cultura. Compareixença.

2. Compareixença d’una representació de l’Associació Ateneu Divers davant la Comis-

sió de Cultura per a informar sobre l’accessibilitat a la cultura per les persones amb capa-

citats diverses (tram. 357-00192/13). Comissió de Cultura. Compareixença.

3. Proposta de resolució sobre un nou significat de l’espai del Fossar de les Moreres 

(tram. 250-00429/13). Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació (text presen-

tat: BOPC 200, 49).

4. Proposta de resolució sobre el desplegament normatiu de la figura del bé cultural d’in-

terès local que estableix la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català (tram. 250-00482/13). 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolu-

ció i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 235, 56; esmenes: BOPC 267, 10).

5. Proposta de resolució sobre la muralla de la Seu Vella de Lleida (tram. 250-00516/13). 

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolu-

ció i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 259, 17; esmenes: BOPC 294, 10).

La presidenta

Bona tarda. Començarem aquesta nova sessió de la Comissió de Cultura, avui 
emplaçats ocasionalment en aquesta sala, però ja estem més o menys col·locats.

Compareixença de Lluís Garcia Petit, director general de l’Institut del 
Patrimoni Cultural Immaterial i president de l’Associació Catalana de 
Bioarqueologia, per a informar sobre l’actualització de la legislació sobre 
arqueologia i patrimoni cultural immaterial 

357-00191/13

Doncs donaríem pas a la primera compareixença. La primera compareixença és 
del senyor Lluís Garcia Petit, que és director general de l’Institut del Patrimoni Cul-
tural Immaterial i és president de l’Associació Catalana de Bioarqueologia. L’acom-
panyen una persona representant de cada una de les dues associacions, a qui donem 
també la benvinguda. I seguidament li passem la paraula, agraint-li molt al senyor 
Lluís Garcia Petit la seva predisposició per ser avui a la Comissió de Cultura. 

Moltes gràcies. Endavant.
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Lluís Garcia Petit (director general de l’Institut del Patrimoni Cultural 
Immaterial i president de l’Associació Catalana de Bioarqueologia)

Molt bé; moltes gràcies per proposar la meva compareixença i a tots els grups 
també per aprovar-la i sobretot per la feina que fan en representació de la ciutadania 
de Catalunya. 

Suposo que ja deuen haver valorat una mica la meva experiència, però, en tot cas, 
vull destacar els trenta anys de recerca bioarqueològica –no exclusivament, però, per 
desgràcia– i els vint anys de treball al centre UNESCO de Catalunya, en el Depar-
tament de Patrimoni. 

Fonamentalment, els vinc a parlar dels dos temes que estan anunciats, lògica-
ment, ara que es parla d’aquesta nova llei de patrimoni cultural i potser una o la ma-
teixa de patrimoni cultural immaterial, no? Llavors, parlarem d’aquests dos temes, 
de bioarqueologia i de patrimoni cultural immaterial. 

Començaré per la bioarqueologia, en nom d’aquesta associació. Nosaltres ens de-
diquem a l’estudi de les restes vegetals i animals que surten en els jaciments arqueo-
lògics. I nosaltres existim, d’alguna manera, per una constatació que vam fer fa anys 
ja, i és que s’està destruint patrimoni i s’està perdent informació històrica i, lògica-
ment, això ens preocupa. I dic que s’està perdent patrimoni, perquè no es recullen 
totes les restes bioarqueològiques que apareixen en els jaciments i aquestes restes, 
d’acord amb la llei de patrimoni cultural català..., diu que forma part del patrimoni 
cultural català el producte de les intervencions arqueològiques. I, per tant, en la me-
sura que no es recullen totes aquestes restes, estem destruint patrimoni. 

Són restes d’ossos, de carbons vegetals, de llavors, de grans de pol·len –algu-
nes són microscòpiques, però estan allà, en el sediment–, fitòlits, residus orgànics... 
I aquestes restes ens aporten informació sobre el clima, sobre el medi ambient 
d’aquell moment i sobre aspectes com l’alimentació, les creences, l’economia. Han 
de pensar vostès que, per a tot aquell període cronològic que és anterior a l’època 
romana, l’arqueologia és l’única font d’informació de què disposem. És l’única font 
que tenim per saber com vivien aquelles societats. 

Per altra part, els deia que s’està perdent informació, perquè la majoria de les 
restes bioarqueològiques que es recullen no s’estudien. No hem fet cap estudi deta-
llat per avaluar-ho, però nosaltres, sent generosos, calculem que no s’estudia ni el 
cinc per cent de les restes bioarqueològiques que apareixen en els jaciments. Lla-
vors, nosaltres ens preguntem quin sentit té fer excavacions arqueològiques si no 
estudiem les restes que se n’extreuen? 

Clar, vostès es deuen preguntar: «I per què no es fan aquests estudis, no?» Bàsi-
cament, s’argumenten dues coses. D’una banda, una clàssica, oi?, manca de recur-
sos. Bé, en podríem parlar, perquè recursos, pocs o molts, ja sabem que sempre n’hi 
ha i que tot depèn de com es distribueixen. Però, en tot cas, em concentraré en el 
segon motiu, perquè és el marc legal, precisament. És la segona raó que se sol esgri-
mir. És a dir, des de la pròpia Administració responsable de vetllar pel patrimoni es 
diu que amb la llei a la mà no es pot obligar les persones que fan aquelles interven-
cions a fer tots aquests estudis. Nosaltres entenem que tot depèn de com s’interpreti 
la llei, eh?, perquè hi ha algun paràgraf que per nosaltres dona suficient cobertura. 
Però, en fi, la realitat és que no es fan tots aquests estudis, que s’emmagatzemen, 
s’omplen magatzems amb aquestes restes; portem dècades acumulant-les. 

I ja sabem que el tercer argument que de vegades es fa servir també és que sem-
pre hi haurà temps per estudiar-ho. Pensem que aquest argument també és fals. 
Després d’unes quantes dècades, ja sabem que pel camí es perd molta informació: 
es perden etiquetes, es perd material, es mor la persona que va fer l’excavació amb 
tota la informació que portava dintre. En fi, passen moltes coses i ja sabem que, per 
tant, això no acaba passant. 

Tot això és especialment preocupant quan es fan excavacions arqueològiques que 
en diem «programades», aquelles per a les quals cal presentar un projecte quadrien-
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nal, amb l’aval d’una institució científica que sol ser una universitat. Que en aquest 
tipus d’intervencions no s’exigeixi l’estudi exhaustiu de tot el material arqueològic 
que s’obté, per nosaltres, és senzillament incomprensible. 

I continuem preguntant-nos amb majúscules: «I per què s’excava?» S’hauria d’es-
tudiar tot, no és un problema només de la bioarqueologia, eh? Hi estem d’acord. Però 
nosaltres aportem una informació fonamental sobre temes com el medi ambient i 
sobre l’alimentació que, a més a més, són temes que entenem que interessen força a 
la societat actual i que, per tant, podrien prestigiar una mica aquest tipus d’interven-
cions que, de vegades, estan mal vistes pels problemes que poden ocasionar.

A més, aportem molt de contingut per fer difusió, perquè es parla moltes vega-
des de fer difusió d’aquest patrimoni arqueològic, fins i tot, d’utilitzar-lo en un sen-
tit turístic, que està molt bé, però, és clar, amb quin contingut hem de fer la difusió 
si no fem recerca, si no fem aquesta investigació? I, a més a més, la bioarqueologia 
vincula patrimoni cultural i patrimoni natural, una relació que sempre es propugna, 
però que poques vegades veiem concretada en algun aspecte, i nosaltres en som un 
exemple molt clar. 

Canviaré ara de barret per posar-me el de patrimoni cultural immaterial. I la 
vida et porta a fer coses diverses dins del món del patrimoni cultural, però tot està 
interrelacionat en el fons, eh? Patrimoni cultural immaterial. Bé, vostès ja saben 
que una de les funcions de la UNESCO, dins dels seus àmbits de competència, que 
són l’educació, la ciència i la cultura i la comunicació, una d’aquestes funcions és 
la d’elaborar instruments normatius, entre ells, les convencions, declaracions reco-
manacions i convencions. Unes convencions que són això, uns acords internacionals 
que s’apliquen en aquells estats que, posteriorment a l’aprovació del text per part de 
la conferència general, els ratifiquen d’una manera voluntària, com és el cas de l’Es-
tat espanyol, que és lògicament qui té la competència per fer-ho.

La UNESCO va aprovar l’any 2003 la Convenció per la salvaguarda del patrimo-
ni cultural immaterial, que va entrar en vigor el 2006. Per tant, aquesta convenció, 
diguem-ne, és d’obligat compliment en la mesura que Espanya va ratificar-la i, per 
tant, es va autocomprometre, no?, es va comprometre a aplicar-la. Això vol dir que si 
s’hagués de fer una..., si s’ha de fer una llei de patrimoni cultural, el que ha de fer és 
desplegar aquesta convenció, és a dir, és posar el que diu aquesta convenció, perquè 
aquesta convenció legalment entenc jo que s’ha d’aplicar. Per tant, la llei no hauria 
de fer gaire més cosa que agafar l’articulat d’aquesta convenció i posar-lo en marxa. 
És a dir, desplegar el que diu aquesta convenció. 

És una convenció que el que fa és establir un nou paradigma sobre un àmbit que 
fins ara, bàsicament, era el que abordava la idea de cultura popular i tradicional. 
De fet, tot i que han passat setze anys ja des de l’entrada en vigor de la convenció, 
encara la direcció general competent sobre aquests temes es diu Direcció General 
de Cultura Popular i Associacionisme –no pas de patrimoni cultural immaterial– i 
la Direcció General de Patrimoni Cultural no toca els temes de patrimoni cultural 
immaterial. Però, en fi, amb aquestes coses, comprendran vostès que no m’hi em-
bolicaré més del compte.

En tot cas, aquesta convenció, com deia, estableix aquest nou canvi de paradigma, 
perquè no tot el que fins ara era cultura popular i tradicional és patrimoni cultural im-
material. La convenció, que ha estat ratificada per 180 dels 193 estats de la UNESCO,  
entenc que té una solidesa prou important, un consens internacional prou important 
com perquè li fem cas. Estableix una definició de patrimoni cultural immaterial, cosa 
que no passa amb altres conceptes. Tenim una llei nosaltres que sí que fa una defini-
ció de cultura popular i tradicional, però aquest no és un concepte acceptat internacio-
nalment; és un concepte que utilitza bàsicament l’Estat espanyol i potser algun altre 
estat, però no gaires més. En altres llocs del món funcionava més aviat el concepte  
de «patrimoni etnològic», per l’àrea francòfona en bona mesura, i, si no, directament de  
«folklore», però «cultura popular i tradicional» és una cosa molt nostra. 
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En tot cas, el patrimoni cultural immaterial és una altra cosa. Té dues grans dife-
rències, diria jo, respecte de cultura popular i tradicional. Una és que no afecta coses 
que ja han desaparegut. Si vostès recorden la definició que es fa de cultura popular i 
tradicional, inclou coses passades i presents. I el concepte de «patrimoni cultural im-
material» es refereix només a coses que encara es mantenen vives. D’alguna manera, 
el raonament de la UNESCO és: «Prou feina tenim amb les coses que queden vives per 
evitar que desapareguin com per embolicar-nos amb coses que ja han desaparegut», 
sobretot quan, com sempre, els recursos són limitats. L’altra gran diferència potser 
seria que la convenció et diu qui ha de decidir si una cosa és patrimoni cultural imma-
terial o no i, en aquest cas, són les pròpies comunitats portadores, les comunitats que 
mantenen viu aquest patrimoni, i no són les administracions qui ho han de dir, sinó 
que és la pròpia comunitat portadora. Són dues grans diferències, n’hi ha més. 

En tot cas, si s’ha de fer una nova llei o una llei sobre el patrimoni cultural im-
material, seria important que aquest concepte quedés molt clarament definit d’acord 
amb la convenció, lògicament. Perquè avui dia ens trobem que s’està fent massa ve-
gades un ús dels dos termes gairebé com a sinònims. Com si tot el que fins ara era 
cultura popular i tradicional, ara automàticament és patrimoni cultural immaterial; 
no, no és ben bé així. I si no treballem amb una mica de rigor, la recança és que, 
llavors, d’alguna manera, estem banalitzant el patrimoni en la mesura que no aco-
tem què és exactament aquell patrimoni cultural immaterial, i, per tant, l’estem des-
protegint una mica. Per tant, això s’hauria de tenir en compte en aquesta nova llei. 
Potser es podrien prendre, una mica, exemples, mirar què estan fent altres estats o 
altres països: Flandes, Holanda, els països nòrdics. El Senat francès també va ela-
borar al maig de l’any passat, de 2021, un informe sobre l’aplicació de la Comissió 
del Patrimoni Cultural Immaterial. Potser també seria un material que els podria 
interessar de mirar en la fase de preparació d’aquesta normativa sobre el patrimoni 
cultural immaterial. 

La convenció, que és el marc sobre allò que s’anomenen equivocadament, no?, 
les declaracions de patrimoni de la humanitat, del patrimoni cultural immaterial de 
la humanitat, que això és bastant més conegut; la convenció toca moltes més coses. 
Inclou moltes més obligacions, com ara adoptar una política general encaminada a 
realçar la funció del patrimoni cultural immaterial en la societat i integrar la seva sal-
vaguarda en programes de planificació. I encara més coses: estableix les directrius 
operatives, perquè la convenció són quaranta articles i les directrius operatives tenen 
uns dos-cents paràgrafs. Són com el reglament que desplega aquesta convenció. 

I una altra cosa que diuen és que per on s’ha de començar a desplegar aques-
ta convenció, lògicament, és per fer inventaris del patrimoni cultural immaterial. 
Malament podem actuar sobre una realitat, sobre un àmbit si prèviament no l’hem 
acotat, si no sabem quins elements integren el nostre patrimoni cultural immaterial. 
I quan dic «el nostre», la convenció diu «inventari del patrimoni cultural immate-
rial present en un territori». Per tant, no s’està parlant d’essencialismes, sinó del 
patrimoni cultural immaterial present en un territori. Si no fem aquests inventaris, 
malament podrem fer una..., podrem aplicar una normativa que garanteixi la salva-
guarda d’aquest patrimoni cultural immaterial. 

Jo, amb això, ho deixaria aquí, encara que no hagi esgotat el temps. Tampoc es 
tracta d’omplir-lo sense més. I, en tot cas, amb algunes preguntes que em vulguin 
fer, amb molt de gust intentaré ampliar una mica la informació que els he compartit. 

Perdó, sí, aprofito. Els he portat, perquè es facin una mica més d’idea sobre la 
part de bioarqueologia, un full volant que hem elaborat molt recentment i n’he portat 
un per a cada grup, si el volen consultar.

La presidenta 

Molt bé; doncs, moltíssimes gràcies per les seves aportacions tant sobre l’actua-
lització de la legislació sobre arqueologia com sobre patrimoni cultural immaterial. 
I ara, començaríem, sí, aquesta ronda d’intervencions. 
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Abans de donar la paraula als grups, voldria demanar-los fer una actualització 
de si hi ha alguns portaveus que hagin de comunicar substitucions per part d’algun 
grup, que no ho hem fet abans en el moment de començar. Hi ha algun grup? (Pau-
sa.) Sí? Per part de Junts...

Francesc Ten i Costa

Sí; presidenta, moltes gràcies. Bona tarda a tots. Per part de Junts, el diputat 
Francesc de Dalmases substitueix el conseller Lluís Puig, a l’exili per la repressió 
de l’Estat espanyol el dia 1 d’octubre, aquest Estat que ens espia i que té valors de-
mocràtics sota mínims.

La presidenta 

Moltes gràcies. Algun altre grup ha de comunicar alguna substitució? (Pausa.)

Rocio Garcia Pérez

Sí, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar també té una substitució 
de la senyora Gemma Lienas per la senyora Mireia Dionisio. 

La presidenta 

Senyora Mireia...? 

Rocio Garcia Pérez

Mireia Dionisio. 

La presidenta 

D’acord. 

Rocio Garcia Pérez

Perdó. I l’Helena Bayo ha estat substituïda...

La presidenta 

Per la senyora Dolors...? 

Rocio Garcia Pérez

Dolors Carreras, sí. 

La presidenta 

Dolors Carreras. Moltes gràcies. Algun altre grup? (Pausa.) La senyora Mireia 
no hi és, per això, no?, de moment? 

Rocio Garcia Pérez

No. Ara s’incorpora. Sí. Quan acabi la...

La presidenta 

Per això jo he repreguntat, perquè me la mirava a ella i no...

Rocio Garcia Pérez

És que nosaltres coincidim en altres comissions i la tenia incorporada ja. 

La presidenta 

No em quadrava. D’acord. D’acord. Doncs, bé, de moment la portaveu serà vostè 
mateixa? (Pausa.) Molt bé.

En aquests moments, prendrà la paraula, per part del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar, la senyora Rocio Garcia. Per tres minuts –recordem que 
hem fet canvis, eh? 

Rocio Garcia Pérez

Sí, sí. Moltes gràcies. Bona tarda. Senyor Garcia Petit, la veritat és que li volem 
agrair aquesta exposició tan interessant d’aquests fets que ens ha exposat que s’es-
tan produint: les excavacions que no contemplen la bioarqueologia, que considerem 
també que és molt rellevant i crec que la seva exposició ho ha deixat palès. 
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Coincidim amb vostè, tenim una llei de patrimoni cultural a Catalunya aprova-
da el 93 que és més que obsoleta i en la qual no estava contemplat el patrimoni..., 
no contemplava el patrimoni immaterial, encara no se’n parlava en aquell moment. 
D’altra banda, tenim una llei sobre cultura popular i associacionisme cultural, vull 
dir, però, que són coses diferents, i vostè també ho ha explicat molt bé. 

Creiem que fa falta, i de forma urgent, tenir aquesta llei de patrimoni cultural de 
Catalunya. Després de trenta-set anys s’han anat fent modificacions, però ara ja cal 
disposar d’aquesta nova llei que necessita el país i també que incorpori el patrimoni 
immaterial. També amb l’exposició que ha fet crec que també ens fa pensar i refle-
xionar quan arribi el moment i disposem de la llei en aquests matisos que ens ha 
indicat. O sigui que pensem que és molt interessant la seva exposició. 

Ens han avançat en diferents moments de les darreres legislatures i també en 
aquesta que tindríem aviat una llei de patrimoni immaterial i després també la de 
cultura. Nosaltres pensem que la del patrimoni immaterial s’hauria de contemplar 
dins del patrimoni cultural i, en aquests moments, doncs, quan disposem també de 
la proposta de llei tindrem oportunitats els grups de poder debatre. I la seva expo-
sició considerem que ha estat també molt profitosa per obrir també aquest camp de 
debat que hauríem de tenir en el moment en què es presenti la llei. 

Així que moltes gràcies. Jo tampoc podré segurament emprar tot el temps que 
havíem decidit, però crec que tindrem moltes oportunitats de continuar parlant.

Moltes gràcies.

La presidenta 

Moltes gràcies. Ara serà el torn del senyor Acosta, per part del Grup Parlamen-
tari de VOX.

Manuel Jesús Acosta Elías

Moltes gràcies, senyora presidenta. Moltíssimes gràcies, senyor Garcia Petit, per 
les seves explicacions, i especialment molt agradables en el meu cas, després de te-
nir com a mestre el doctor Manuel Riu, del qual segurament vostè té coneixement i 
amb el qual deu haver fet alguna col·laboració. I, per tant, serveixi això com un ho-
menatge per a aquesta figura insigne en el món de l’arqueologia. 

Bé, jo tenia preparada una pregunta concreta, però ja l’ha contestada vostè. De 
totes maneres, la formulo per si vol afegir alguna qüestió: ¿com valora la feina del 
Govern i la Direcció General de Patrimoni Cultural o l’agenda del patrimoni cultu-
ral de Catalunya sobre el patrimoni cultural i concretament sobre els espais de pro-
tecció arqueològica, que, com hem vist, en la qüestió de la bioarqueologia, està 
desemparada absolutament? 

I, per altra banda, pensa vostè, en relació amb la llei de patrimoni cultural im-
material, pensa vostè que no tindria més sentit legislar –o no?, no ho sé; això és una 
pregunta– en una única llei tot el patrimoni material i immaterial? 

Moltes gràcies.

La presidenta 

Moltes gràcies. Fem canvi de presidència perquè prendré la paraula. 

La vicepresidenta 

Té la paraula Dolors Sabater, en nom de la Candidatura d’Unitat Popular.

Maria Dolors Sabater i Puig

Moltes gràcies. Senyor Lluís Garcia Petit, crec que el motiu de proposar la seva 
compareixença està clar. És veritat que no tenim ara oberta encara la ponència de 
llei i que segurament moltes de les aportacions que vostè ha fet i que pot fer encara 
en una altra ocasió, quan hi hagin les lleis en marxa, doncs, seran molt més acota-
des, no? Es podrà treure’n profit amb més precisió perquè tindrà un sentit concret 
en el moment en què hi estiguem, que encara no hi som, no? És una cosa que s’ha 
anunciat reiteradament, però encara no estem en aquest moment. 
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Jo li voldria fer un parell de preguntes al respecte, i és sovint..., pel que fa a l’ac-
tualització de les lleis de patrimoni, ens trobem sovint que som conscients de que 
s’ha de fer una nova llei i, de vegades, ens trobem en aquesta mateixa comissió amb 
propostes de resolució concretes que intenten actualitzar-la. I tenim aquest dubte, 
no?, de si és més pràctic anar posant pedaços a la llei que tenim ara, anar fent peti-
tes millores, o seria millor ja abordar directament el tema de la llei. Voldria saber la 
seva opinió d’expertesa en aquest sentit. 

I, concretament, perquè hi va haver una proposta en una legislatura anterior so-
bre el tema del patrimoni immaterial, sobre si el tema de l’associacionisme ha d’es-
tar dins o fora d’aquesta mateixa llei. Sé que sobre això vostè té criteri i m’agradaria 
saber quina és la seva opinió. 

I, després, li voldria fer una altra pregunta en aquesta vessant de la bioarqueo-
logia. Bé, jo, com a persona que m’he dedicat a la docència i que he estat també en 
temes de ciències socials, soc una apassionada, en aquest sentit, de com de vegades 
les dades concretes, la novetat sobre les dades, poden inclús modificar la interpre-
tació de la història, no?, com ha passat en diferents ocasions. No fa gaire visitava 
l’escletxa d’Osona..., l’esquerda –perdó–, l’esquerda que estan posant allà en pràcti-
ca aquest conrear llavors, no?, tot el que aporta és impressionant. I crec que el que 
vostè expressa és: «Això la llei no ho recull; per tant, no està protegit.» Hi han altres 
motius: l’econòmic..., però la llei, aquest és el primer. 

Jo li volia fer una pregunta respecte..., a aquesta comissió ha sortit també moltes 
vegades una cosa que trobem a faltar en la llei actual, que seria de la mateixa cate-
goria però diferent, que és el que en diem el «patrimoni emocional», el patrimoni 
de la memòria dels llocs, que és l’ús que han tingut els llocs o el que signifiquen els 
paisatges. Vostès..., la bioarqueologia té molta importància per conèixer com eren 
els paisatges d’aquell moment i hi ha moltes vegades una controvèrsia en la manera 
com es museïtzen les restes, en el sentit que de vegades per protegir-les les tanquem 
i no les posem en context de com eren els paisatges en l’antiguitat, no?

Llavors, també voldria saber, en aquest sentit, si aquesta dimensió de la bioarqueo-
logia vostès també la contemplen, la de poder pensar que entendre com eren els pai-
satges en la realitat podria servir per recrear espais naturals d’arqueologia visitables 
més d’acord amb com eren els paisatges. I, per tant, podrien contribuir també a un 
paisatge humanitzador de les ciutats, que recollís, d’alguna manera, aquesta memòria 
també emocional i de recreació de la realitat dels llocs.

I res més. Moltíssimes gràcies per la seva interessant aportació.

La vicepresidenta 

Gràcies. Ara és el torn d’En Comú Podem, la seva portaveu Jessica González. 

Jessica González Herrera

Bona tarda. Gràcies, senyor Garcia Petit, per la seva compareixença, per la seva 
explicació. Algunes de les preguntes que teníem preparades des del nostre grup par-
lamentari ja han estat respostes; altres les han esmentat els portaveus i les portaveus 
que m’han precedit.

En tot cas, vostè feia referència al clàssic de la manca de pressupost en aquests 
temes i voldríem saber si, des del Govern, hi ha alguna previsió en termes d’augment 
de pressupost sabent que podem començar a parlar d’una llei de patrimoni, tot i que 
encara no estem en el tràmit parlamentari com a tal, però sabem que hi ha aques-
ta predisposició a fer-ho. Però també sabem que el desplegament de les lleis està 
garantit en la mesura que tinguem pressupost i recursos assignats en aquest sentit. 
I volíem saber si vostè té informació que ens pugui aportar d’aquest acompanyament 
econòmic i financer si es donarà o si hi ha previsió de fer-lo en la vostra direcció. 

També, per una altra banda, no?, fa temps que es reivindica aquesta nova llei de 
patrimoni no només per incorporar el patrimoni cultural i el patrimoni etnològic en 
una única llei catalana de patrimoni cultural, sinó també per actualitzar una legis-
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lació patrimonial anacrònica: incorporar aquestes noves perspectives de gestió pa-
trimonial contemporànies que..., molt més inclusives, molt més participatives, molt 
més interseccionals, molt més multidimensionals, també en la línia del que comen-
tava la diputada Sabater ara mateix. I volíem saber com, específicament, es pensa 
fer un procés que garanteixi que totes aquestes perspectives, doncs, s’actualitzen, 
perquè va d’un tema que va molt més enllà de lo tècnic, sinó que té a veure també 
amb quins sectors considerem que han de participar en aquest procés. 

Les preguntes sobre la relació amb la política de..., amb la manca de propostes 
concretes en polítiques d’associacionisme cultural, doncs, ja s’han plantejat, llavors, 
no em repetiré. 

I l’última és un dubte que tenim respecte a un apartat específic de la memòria 
preliminar que posa: «Es considera necessària una nova llei integral del patrimoni 
que garanteixi un marc regulador estable a ciutadans en tant que actors o portadors 
de l’activitat cultural, però també com a destinataris d’aquestes i a les administra-
cions públiques com a responsables de l’execució i el desplegament de mesures de 
protecció i salvaguarda del patrimoni cultural.» Més a baix diu: «Així mateix, cada 
ens local determinarà les mesures o actuacions específiques de salvaguarda dels 
elements culturals immaterials locals i la llei no establirà unes mesures concretes.» 
Per què creiem o per què es creu que el millor és deixar les mesures de salvaguarda 
a la voluntat dels ens locals? I sabem que això pot tenir uns pros i contres, però ens 
agradaria poder saber, per part vostra, quina és la vostra opinió. 

De moment, això. Reiterar l’agraïment per la seva compareixença i quedem 
atents a les vostres respostes.

(Pausa.)

La presidenta 

Perdó. Ara seria el torn de la diputada de Ciutadans –en principi, del Grup Mixt 
no hi ha ningú–, la senyora Grau seria la persona que prendrà la paraula. Té tres 
minuts.

Anna Grau Arias

Gràcies, senyora presidenta. Bueno, señor Garcia Petit, para empezar, muchas 
gracias por venir. Yo no le voy a hacer ninguna pregunta. Primero, por respeto, por-
que he llegado tarde a su intervención, que ya recuperaré posteriormente la graba-
ción, porque nos interesa mucho este tema. También porqué algunos temas que nos 
preocupaban ya los han expresado otros portavoces antes que yo. 

Singularmente, la incidencia, como se acaba de decir aquí, en el tema del presu-
puesto, nos parece fundamental, o sea, sin dinero todo se queda en un brindis al sol.

Y, bueno, me ha interesado mucho también el concepto, el reconocimiento ex-
plícito de que aquello que la ley no recoge no está protegido, o sea, que la ley es el 
amparo y la garantía de todas las cosas.

Eso es perfectamente extrapolable a otras cuestiones que no vienen a cuento, 
pero que igualmente se han planteado en esta comisión, como el hecho de venir a 
jugar al saltimbanqui constitucional y pretender que..., en este Parlamento, donde 
hay cierta costumbre de expulsar a los diputados que dicen la verdad y defienden la 
democracia y, en cambio, dar trato de héroes a aquellos prófugos de la justicia, bue-
no, que ni comen ni dejan comer, como la anunciada sustitución por el señor Fran-
cesc Dalmases, que veo que también se ha pirado, no sé si se ha ido a preparar su 
propio exilio interior. 

En todo caso, es evidente que el Estado español no está bajo mínimos democrá-
ticos, porque, si no, todas estas payasadas no se podrían hacer, y menos cobrando 
un sueldo público. O sea, la manga ancha de la democracia española es envidiable y 
da bastante vidilla a algunos partidos de por aquí. 

Gràcies.
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La presidenta 

Bé, en tot cas, ens hauríem de cenyir al tema de la comissió. Passo la paraula al 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el senyor Ten.

Francesc Ten i Costa

Gràcies, presidenta. Faré cas omís de la manca de respecte de la diputada Anna 
Grau envers els diputats i els timings que ella i el seu grup practiquen. 

Moltes gràcies, senyor Garcia Petit, per aquesta compareixença. Ens agrada quan 
són compareixences que ens ensenyen, evidentment que superen en coneixement les 
d’aquest portaveu, i, per tant, en les quals podem aprendre. 

S’hi ha referit també la diputada Sabater, és una compareixença que segurament 
s’haurà de repetir quan hi hagi la ponència de la nova llei. Una nova llei que jo tam-
bé li pregunto si vostè creu que és un bon camí que sigui una llei conjunta del pa-
trimoni cultural material i l’immaterial. Si la terminologia no ens acaba de satisfer, 
ja ens entenem, eh? 

I això, per extensió també, la pregunta seria si a l’hora d’organitzar les direccions 
generals o secretaries o la fórmula que tingués l’Administració, si també seria bona, 
doncs, tenir una sola, única de moment diguem-ne direcció general del patrimoni, 
sense distingir el material de l’immaterial. 

Sobre alguns intents de reformes parcials de la llei del patrimoni actual, jo no en 
soc o en el nostre grup no en som partidaris de moment, perquè algunes coses par-
cials podrien fer alterar les premisses de la llei general i, per tant, el debat és neces-
sari en ponència. I també ens podríem trobar que passés això. I avui hem de debatre 
una qüestió sobre BCILs, en la qual podria passar, doncs, que el marc general..., si 
discutim el marc parcial del BCIL, es veiés després afectat posteriorment pel marc 
general. I, per tant, em sembla que és un bon camí fer-ho tot conjuntament. 

Vostè parlava també en..., s’hi referia en termes terminològics. No sé si el nom fa 
la cosa o no, ho dic de cara a la terminologia de les direccions generals a què m’he 
referit. Vostè parlava que és bo que afecti, deia, que tractem coses que no han desa-
paregut encara, però deixi’m-li dir –seria un altre espai de debat– que potser també 
és interessant debatre aquelles que han desaparegut, no deixar-les de banda. Segu-
rament és molt més important o molt més rellevant o molt més viu que les pròpies 
comunitats han de decidir sobre el seu material, però potser també les administra-
cions poden fer reviure, revifar, tractar aquestes qüestions. 

I se m’acaba el temps. Jo li volia dir que tot és complementari. És molt impor-
tant fer inventaris. Em consta que se n’han fet al Priorat sobre la pedra seca, a l’Alt 
Empordà, a la Garrotxa, qüestions de patrimoni immaterial, que n’hi han. Per tant, 
tampoc és que l’Administració estigui girada d’esquenes a això. Quins inventaris se-
rien urgents des del seu punt de vista d’abordar, de començar a abordar? 

I sobre la bioarqueologia, és una ciència que descobreixo recentment i que és 
molt interessant. I que també és veritat que a vegades la combinació, com en l’ar-
queologia, d’aquells jaciments excavats, estudiats i que després es tapen, per dir-ho 
vulgarment, no sé si això és el que està passant o vostè es referia a no només que..., 
sinó que no s’estudien, que potser és un altre fet més greu; que no s’estudiïn les res-
tes no és en paral·lel al que està passant amb les restes arqueològiques pròpiament 
dites quan es cobreixen un cop estudiades. Aquest no és el cas segurament, no?

Res més. Moltes gràcies.

La presidenta 

Moltes gràcies, senyor Ten. Ara seria el torn del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana. Passaríem la paraula a la senyora Irene Aragonès.

Irene Aragonès Gràcia

Moltes gràcies, presidenta. Agrair al senyor Garcia Petit la seva compareixença, 
la seva explicació. També felicitar-lo, com no podria ser d’una altra manera, per la 
seva gran trajectòria i per tota la tasca que fan des de l’associació, amb aquest com-
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promís per la salvaguarda del patrimoni cultural, la diversitat i el desenvolupament 
sostenible i els drets culturals. També saludar les dues companyes que l’acompa-
nyen, d’acord?, i també felicitar-los per la gran tasca que fan. 

Bé; tenim aprovada la memòria preliminar de l’avantprojecte de llei de patrimoni 
cultural immaterial català i de l’associacionisme català. I treballem perquè a finals 
d’any pugui entrar al Parlament aquesta primera llei que ha impulsat el departament 
aquesta legislatura. I, per tant, és important aquest repte que tenim com a govern. 
I, de fet, tal com apuntava vostè, es tindrà en compte, evidentment, la convenció en 
aquesta nova llei. 

Tenim molts problemes a solucionar amb aquesta memòria preliminar, no? En 
aquesta memòria ja es reflecteixen i posem sobre paper aquests problemes que es 
pretenen solucionar i que hi ha la voluntat de solucionar-los. Perquè amb gairebé 
trenta anys de vigència, tenim aquestes dues lleis, que han estat reformades per 
abordar..., ampliant-ne els continguts referits al patrimoni immaterial. Per tant, ca-
len, calen aquestes reformes, que coincideixen en la necessitat de donar resposta als 
nous reptes que ens trobem ara actualment: Situacions i també escenaris apareguts 
en aquestes tres dècades, tant siguin socials com econòmics, i que suposen una clara 
amenaça per al patrimoni cultural tant material com immaterial. 

Per tant, aquesta normativa actual que tenim no s’adapta al concepte ampli de 
patrimoni cultural immaterial i a la regulació per a la seva protecció que conté la 
convenció. Per tant, cal adaptar-la i, amb aquesta nova llei, és el que es pretén, no? 
Ho repeteixo, és una necessitat en què coincideixen tots els signants de la convenció 
per a la salvaguarda. 

Tenim només tres minuts i veig que em queden trenta segons. Només era delimi-
tar una miqueta aquests objectius que pretén la llei: salvaguardar el patrimoni cultu-
ral immaterial, afavorir el coneixement del patrimoni cultural immaterial del país a 
la ciutadania, incentivar l’associacionisme cultural i les altres formes de participació 
social, inclosa també, no?, amb aquest format diferent nou que hem de tenir molt 
present i fomentar amb l’amateurisme cultural i totes les altres possibles solucions 
alternatives.

I, per últim, recordar que quan s’hagin aprovat aquestes dues noves lleis de pa-
trimoni, de material i immaterial, en el futur, no?, es farà aquesta refosa de les dues.

Gràcies. 

La presidenta 

Molt bé; doncs, moltes gràcies. Ara li tornem a passar la paraula al senyor Lluís 
Garcia Petit perquè pugui respondre. Té un temps de deu minuts.

Gràcies. 

Lluís Garcia Petit

Molt bé; moltes gràcies. Gràcies per les seves preguntes i per les seves reacci-
ons. La veritat és que em traspassen aquí unes preguntes que van una mica més en-
llà del que jo venia a explicar. De bon grat les entomo, perquè avui no hem parlat, 
per exemple, d’altres aspectes del patrimoni cultural o del patrimoni mundial, per 
exemple, que és una altra convenció de la UNESCO, no?, o de la Convenció sobre 
la diversitat cultural. Hi ha altres instruments normatius de la UNESCO que també 
s’haurien de tenir en compte. 

I la veritat és que jo no soc un expert en administració pública ni soc un expert 
en lleis i, per tant, la pregunta si cal una llei de patrimoni cultural o en calen dues, 
em depassa una mica. Crec que això, vostès estan més capacitades per respondre-ho 
potser. A mi el que m’interessa, diguem-ne, és que, sigui quina sigui la fórmula que 
es trobi, la protecció del patrimoni cultural estigui garantida. 

De tota manera, no vull defugir-la tampoc i una mica, doncs, sí que em mullaré, 
ja que hi han insistit diversos portaveus, no? Jo, més aviat, tendeixo a avançar que, 
havent dit com he dit que l’important és que es garanteixi la protecció del patrimoni 
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cultural, que vistes les interrelacions que hi ha entre els dos tipus de patrimoni, pot-
ser sí que seria més assenyat, més raonable de fer una sola llei. 

Em refereixo sobretot al fet que, per exemple, la definició ja de patrimoni cultural 
immaterial que fa la convenció de la UNESCO diu que, és clar, el patrimoni cultu-
ral inclou aquells béns materials, i fins i tot espais, que són inherents als elements 
del patrimoni cultural immaterial. Per tant, parla també de béns mobles i immobles 
associats al patrimoni cultural immaterial. En aquest sentit, la relació és evident. 

I en el cas de la pedra seca, que hi feia referència també el senyor Ten, també és 
molt evident. De fet, hi ha gent que treballa per la salvaguarda del patrimoni de pe-
dra seca i que, inicialment, el que es plantejava era salvaguardar les construc cions 
de pedra seca. I, al final, el que s’ha salvaguardat és la tècnica de la construcció de 
la pedra seca. I, indirectament, es protegeixen també les construccions fetes? Això 
ja és una cosa que s’ha d’interpretar. En tot cas, el que està reconegut com a pa-
trimoni cultural immaterial és la tècnica, l’aspecte immaterial de la tècnica. I les 
construccions d’alguna manera entrarien a dintre, però aquí ja s’ha de mirar com 
es concretaria això. 

Són exemples per dir que realment hi ha una relació molt estreta entre els dos 
patrimonis o en bona part d’aquests dos patrimonis i que, per tant, potser en tot cas 
seria una mica més raonable de fer-ho junt. Però insisteixo que l’important és que es 
trobi la solució que millor serveixi per protegir i salvaguardar aquests patrimonis i, 
per tant, segur que hi ha altres opinions des del punt de vista administratiu o legal 
que es poden tenir en compte. 

Anant a coses més concretes. La llei de patrimoni cultural immaterial sí que 
crec, de manera més clara ja, que no hauria de referir-se a l’associacionisme cultu-
ral. Jo crec que això és una inèrcia de les raons que van dur a la creació del que 
posteriorment seria la Direcció General de Cultura Popular que coneixem avui dia. 
Anteriorment, va ser un centre de promoció de la cultura popular i tradicional cata-
lana i anteriorment encara havia tingut un altre nom que ja no recordo. Però l’asso-
ciacionisme cultural, en tot cas, és un element del patrimoni cultural immaterial, 
com n’hi ha milers d’altres. Per tant, no acabo de veure la raó per la qual la llei do-
naria prioritat a un element del patrimoni cultural immaterial, posant-lo fins i tot 
en l’enunciat de la pròpia llei i desplegant-ne articles específics, per damunt d’altres 
elements de patrimoni cultural immaterial. La veritat és que no hi acabo de trobar 
cap justificació, per molt que m’hi esforci.

És cert, és cert que l’associacionisme cultural és una gran riquesa que tenim 
a casa nostra, això ningú ho nega. Però també crec que hi haurà alguna dificultat 
potser a l’hora d’acotar què és exactament aquest associacionisme cultural, que a la 
pràctica s’aplica a aquelles entitats bàsicament que treballen en l’àmbit de la cultura 
popular i tradicional, però que, vist fredament, podria ser molt més ampli. Una asso-
ciació com l’Associació Catalana de Bioarqueologia, que treballa amb restes arqueo-
lògiques que són, per tant, restes de patrimoni cultural, seria també una associació 
cultural? No veig gaires motius pels quals no se l’hi pogués considerar també. La 
cosa és una mica complexa. 

Estaria encantat, si vostès ho consideren oportú, de tornar a venir en el moment 
que hi hagi ponències de llei, ja que ho han comentat en alguna ocasió. Per part 
meva no hi haurà més que bona voluntat, diguem-ne.

Com valoro la feina de la direcció general sobre la protecció del patrimoni ar-
queològic? Bé, diguem-ne, a nosaltres ens preocupa molt que es protegeix..., és a 
dir, que només es protegeixi el que és, diguem-ne, la carcassa del patrimoni, però 
que, en canvi, no anem a estudiar el que significa aquest patrimoni. Estem encara, 
tinc la sensació, permetin-me l’expressió, en el fetitxisme «decimonònic» dels ob-
jectes i dels monuments i de l’aspecte, però, i el que hi ha al darrere?

El patrimoni té sentit en la manera que ens explica alguna cosa i en la mesura 
que la gent el considera seu. Aquest és un altre aspecte sobre el qual caldria parlar 
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molt també, però ja em quedaria sense temps. En tot cas, el patrimoni té sentit si 
sabem què significa aquell patrimoni, si ens recorda com vivien aquella gent, com 
vivien aquelles societats, què va passar en aquells moments. I això ens serveix per 
entendre millor el present i, per tant, per aprendre coses de cara a preparar el fu-
tur. Per tant, el patrimoni en el fons ha de ser un contenidor de significats també. 
No ens hem de quedar només en la carcassa. Per tant, la protecció ja està bé, es fan 
prou coses, però falta molt d’estudi sobre aquest patrimoni que doni un major sentit 
a aquest patrimoni. 

Sobre en quina mesura des de la bioarqueologia podríem ajudar també aquest 
patrimoni de la memòria a reconstruir aquells paisatges? Certament, podríem re-
construir, ajudar a reconstruir el que són els paisatges, els entorns de cada moment 
històric. En aquest sentit, sí que des de la bioarqueologia hi ha una aportació fona-
mental per reconstruir aquells paisatges.

De tota manera, deixi’m que li digui també que a mi de vegades m’espanta una 
mica la vinculació excessiva entre patrimoni i memòria. M’explicaré. El patrimoni 
vindria a ser, diguem-ne, la memòria acumulada durant moltes generacions. Ales-
hores, si partim només de la memòria de la generació actual, potser estem sent una 
mica arrogants a l’hora de patrimonialitzar coses que només pertanyen a la nostra 
generació o a la generació immediatament anterior, no? Esperem una mica, do-
nem-li una mica de profunditat històrica i veurem si realment allò és patrimoni as-
sumit per més d’una generació o no. En aquest sentit, em fa una mica de por.

Evidentment, el patrimoni és memòria, eh? Per tant, per això vull matisar-ho: el 
patrimoni és memòria, però és aquesta memòria consolidada i compartida, conside-
rada transcendental, considerada important per més d’una generació. 

Si des del Govern hi ha una previsió d’increment del pressupost de patrimoni, la 
veritat és que ho desconec. Però també he de confessar que em sorprendria, però, 
vaja... –ja se m’ha acabat el temps? Doncs, només..., seria interessant veure realment 
com es gasten les diverses partides que es destinen a patrimoni cultural, perquè, pel 
que fa a l’arqueologia, doncs, és tot un seguit d’actuacions: la identificació, l’excava-
ció, l’estudi, la difusió, la divulgació, la consolidació. Tot un seguit... I s’hauria de 
mirar d’invertir d’una manera equilibrada en tots aquests àmbits.

I més o menys crec que he intentat donar resposta a tots. Si m’he deixat d’alguna 
cosa, em perdonaran, però se m’ha acabat el temps.

La presidenta 

Bé; en tot cas, en aquest acord que vam fer com a portaveus dels nous temps 
d’intervenció hi vam contemplar que, si un cop acabat el torn de respostes del com-
pareixent, algun portaveu, alguna portaveu considera que no s’ha respost o necessita 
repreguntar o insistir, doncs, que ho podria fer. Per tant, no sé si..., hi ha necessitat 
d’aquest segon torn? (Pausa.) No? 

Doncs bé, crec que sí que en aquest temps que ha pogut fer servir per a les res-
postes ha quedat contestat. I, per tant, al senyor Lluís Garcia Petit, director general 
de l’Institut de Patrimoni Cultural Immaterial i president de l’Associació Catalana de 
Bioarqueologia, amb les persones que l’acompanyen i representants de les dues enti-
tats, els agraïm moltíssim aquesta participació, i l’acomiadem, i segurament esperem 
tornar-lo a veure més endavant quan hi hagi la ponència en marxa.

Lluís Garcia Petit

Ha estat un plaer. Gràcies per la seva atenció.

La presidenta 

Doncs dediquem un minut per fer el canvi de compareixents.
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La sessió se suspèn a tres quarts de quatre de la tarda i deu minuts i es reprèn a tres 

quarts de quatre i tretze minuts.

La presidenta 

Molt bé. Doncs reprenem la sessió amb la següent compareixença. 

Compareixença d’una representació de l’Associació Ateneu Divers 
per a informar sobre l’accessibilitat a la cultura per les persones amb 
capacitats diverses 

357-00192/13

I donem les gràcies a la representació de l’Associació l’Ateneu Divers davant 
d’aquesta comissió. Donarem la paraula al senyor David Soriano Taché, que és 
president de l’associació, i a la senyora Laura González Aguilera. Agraïm també 
l’assistència d’altres persones que els acompanyen relacionades amb aquest ateneu.

I, bé, doncs, sense més, els passem la paraula. Saben que tenen una intervenció 
inicial de quinze minuts i després deu minuts més per fer les respostes als portaveus.

David Soriano Taché (president de l’Associació Ateneu Divers)

Moltes gràcies, presidenta. Bona tarda, diputats i diputades. Primer de tot, en 
nom de l’Ateneu Divers, voldríem agrair la possibilitat de poder participar en aques-
ta comissió i poder explicar el nostre projecte. I tot i que nosaltres no ens dirigim 
aquí com a portaveus de la resta d’entitats del nostre sector, estem convençudes que 
les idees principals que avui exposarem aquí són compartides també per totes elles.

L’Ateneu Divers és una associació sense ànim de lucre de Barcelona que ofereix 
un servei d’activitats d’oci i cultura principalment dirigides a persones adultes amb 
diversitat funcional i intel·lectual i al conjunt de les seves famílies. Actualment, hi 
participen més d’un centenar de persones associades, més totes les famílies. I també 
són destinataris directes d’aquest projecte el conjunt de la ciutadania, a partir de la 
seva participació en les activitats culturals organitzades que són obertes a tothom. 

Totes les altres intervencions responen a la darrera convenció internacional sobre 
els drets de les persones amb discapacitat, aprovada i ratificada per l’ordenament ju-
rídic espanyol l’any 2008, és a dir, considerant les persones amb discapacitat com a 
ciutadanes titulars de drets, participatives i responsables, que assumeixen la direcció 
total i completa de la seva vida personal i social.

Els principis que es desprenen, doncs, d’aquesta convenció i que la nostra entitat 
ha defensat al llarg de tots aquests anys d’existència són el respecte de la dignitat 
inherent, l’autonomia individual, inclosa la llibertat de prendre les pròpies decisions, 
la no-discriminació, la participació i inclusió plenes i efectives en la societat, el res-
pecte per la diferència i l’acceptació de les persones amb discapacitat amb necessi-
tats de suport intermitent i limitat com a part de la diversitat i la condició humanes, 
la igualtat d’oportunitats, l’accessibilitat a fi que les persones amb discapacitat in-
tel·lectual puguin viure de forma independent i participar plenament en tots els as-
pectes de la vida. 

L’Ateneu Divers, com a entitat que aborda les seves intervencions dins l’àmbit de 
la cultura, l’oci i la formació, incideix directament sobre una sèrie de drets emparats 
per la convenció: article 24, dret a l’educació inclusiva a tots els nivells, així com a 
l’ensenyament al llarg de tota la vida; article 29, dret a participar en la vida política 
i pública; article 30, dret a participar en la vida cultural, les activitats recreatives, 
l’esbarjo i l’esport. 

Al llarg de tots aquests anys, l’Ateneu Divers ha anat evolucionant amb una pro-
posta cada vegada més diversificada d’activitats i hem experimentat amb diverses 
propostes metodològiques per tal d’assolir un servei que cada vegada s’adapti més a 
les necessitats, motivacions i interessos de les persones participants. Són trenta-un 
anys d’existència i pràctiques diverses que actualment ens han fet apostar per un mo-
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del de funcionament de tipologia ateneista, integrant com a propis els principis his-
tòrics de l’ateneisme popular català, com són la defensa de la cultura i la llengua 
catalanes en totes les seves expressions; ens basem en un model assembleari, amb la 
presa de decisions i la programació d’activitats a través de comissions de treball; som 
un recurs en constant cerca de mecanismes per obrir-se a la ciutadania i que promou 
el treball comunitari i en xarxa; som un recurs emprenedor, obert i no excloent, que 
té el seu potencial en la base humana que l’aglutina i li dona força; som un recurs que 
promou la inclusió social a partir de la participació en els diferents recursos lúdics i 
culturals existents en la comunitat, però també a través de l’organització d’activitats 
obertes a tota la societat; som un recurs que defensa els drets humans universals per 
aconseguir una societat més democràtica i més justa. En definitiva, som un recurs que 
treballa indubtablement per a la transformació social. 

Si ens fixem en la història dels ateneus de Catalunya, podrem comprovar que els 
ateneus eren i són un espai lliure per a fer-hi debats, dotats de biblioteques i esce-
naris per fer-hi teatre o vetllades musicals i on s’imparteixen cursos diversos. Nor-
malment, la sala principal era la cafeteria, on es reunien les persones associades a 
xerrar, jugar a escacs, entre altres activitats. Els ateneus eren escoles de democràcia, 
llocs d’esbarjo i formació alhora, també on es popularitzava la pràctica de l’esport i 
de l’excursionisme. 

Tots aquests trets característics del moviment ateneista mencionats els podem 
trobar a l’Ateneu Divers avui dia, amb les següents línies de treball, més concre-
tament set: línia d’activitats desenvolupades en equipaments socioculturals i d’oci 
ordinaris de la ciutat de Barcelona principalment, però també per la resta del terri-
tori català. Aquestes activitats s’inclouen dins les comissions temàtiques que exis-
teixen a l’entitat. La temàtica d’aquestes comissions ha estat escollida pels propis 
participants del centre, en funció dels seus interessos i motivacions, per gaudir del 
seu temps d’oci. Cada comissió realitza dos activitats mensuals, consistents en una 
assemblea on es decideix l’activitat a realitzar aquell mes i la consegüent activitat. 
Actualment, les comissions que tenim en funcionament són les següents: Comissió 
per la Recuperació de la Memòria Històrica i el Descobriment del Territori Cata-
là, Comissió d’Arts Escèniques, Comissió Fem Nostra la Ciutat, Comissió d’Oci 
Nocturn i Festes Populars, més la Comissió del Grup de Joves. Dins d’aquesta línia 
d’activitats també incloem les activitats extraordinàries. Aquí ens referim a totes 
aquelles activitats assenyalades en el calendari, com poden ser Carnestoltes, Sant 
Jordi, castanyada, Cap d’Any, etcètera. Totes aquestes activitats les realitzem amb 
recursos culturals de forma totalment normalitzada. 

Una altra línia d’activitats és la que té la mediació en l’oci per a promoure i 
acompanyar les persones amb discapacitat perquè es puguin incloure en l’oferta so-
ciocultural de la comunitat. Aquesta línia d’activitat tracta de canalitzar les possi-
bles demandes de participació de les persones amb diversitat funcional i intel·lectual 
en els grups o activitats de l’oferta normalitzada, bé sigui pública o privada. Ho fem 
a través de personal de suport per realitzar l’acompanyament d’aquestes persones a 
les activitats culturals desitjades fins que aquesta persona les pugui realitzar de for-
ma totalment autònoma. 

Dins d’aquesta línia d’activitats, també incloem activitats comunitàries organit-
zades amb les entitats culturals del districte on trobem ubicada la nostra seu. Des 
del centre, promovem ser part activa del teixit social i cultural de la zona, esdevenint 
agents clau en la promoció d’activitats culturals conjuntes que afavoreixen la inclu-
sió social del nostre col·lectiu per al que treballem. 

Línia activitats d’oci i formatives realitzades a la seu de l’Ateneu Divers. Aquesta 
línia d’activitats es vehicula a través de les seccions temàtiques en les quals s’orga-
nitzarà gran part de l’activitat de l’entitat al llarg de l’any. Les sessions són escolli-
des per les persones participants de l’Ateneu, que disposen de diferents canals de 
participació per realitzar propostes sobre temes del seu interès. La idea és que a poc 
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a poc les seccions temàtiques aglutinin diferents tallers i cursets demanats pels pro-
pis participants al llarg de l’any. I utilitzem dues metodologies, la presencial i l’on-
line. D’aquesta manera, al llarg de la pandèmia hem vist que podíem arribar a més 
gent i fer més extensa la capacitat de captar socis i sòcies. Les accions que es porten 
a terme són –així, partides ràpides–: secció d’economia, secció d’arts escèniques, 
secció de llengua catalana i literatura, secció de llengües estrangeres, secció de jocs 
de taula, secció de gastronomia, entre d’altres. De cadascuna d’aquestes seccions, 
s’inclouen diferents tallers i activitats, totes elles proposades per les pròpies partici-
pants del projecte. 

Línia d’activitats de sortides i vacances. Aquesta línia d’activitats té un doble 
objectiu, que un és poder donar un temps de respir a les famílies i l’altre donar 
l’oportunitat als nostres participants de poder gaudir de diferents torns de sortides 
i vacances d’estiu com qualsevol ciutadà o ciutadana. Al llarg de l’any, aprofitant 
les festivitats del calendari anual, a part de les vacances d’estiu, també fem sortides 
per Setmana Santa, pel pont de la Puríssima. I són bastant ben acceptades, amb un 
gruix important de participants. 

Línia d’activitats esportives, tant en entorns normalitzats com desenvolupades en 
la pròpia seu. Es tracta de propostes expressades pels nostres participants i que, al 
llarg del temps, s’han anat consolidant, fins al punt de poder desenvolupar una línia 
pròpia d’activitats. I, entre d’altres, trobem activitats que fem a la nostra pròpia seu 
amb professionals, com poden ser pilates, zumba, realitzades a casa, com he dit, i 
altres en què aprofitem recursos normalitzats, com pot ser el projecte «Activa’t», que 
realitzem en centres esportius de Barcelona. 

La línia d’activitats dirigides a les famílies de l’Ateneu Divers. Dins d’aquesta 
línia d’activitats, hi incloem les següents: activitats de suport mutu a través dels con-
sells de pares, mares i tutores que existeixen a l’entitat, així com activitats formatives 
relacionades amb les noves necessitats derivades de la situació covid, fent sessions 
formatives en l’ús de plataformes online i altres aplicacions de comunicació. 

I, per acabar, també tenim la línia d’activitats amb perspectiva feminista in-
terseccional de l’Ateneu Divers. La perspectiva feminista interseccional s’aplica al 
projecte mitjançant tres activitats: la Comissió de Dones de l’Ateneu, el grup de 
masculinitats diverses i el projecte de gestió emocional i pràctiques restauratives. 

Al mateix moment, disposem d’una cafeteria central amb diferents sales contigües 
on les persones que hi participen conviuen lliurement, participant de debats, xerrades 
culturals, realitzant diversos tallers, cursos formatius, conferències i debats. 

Com he exposat anteriorment, la nostra entitat recull la metodologia i els valors 
propis de l’ateneisme català adaptant-lo a les necessitats pròpies del nostre col·lec-
tiu. Aquesta metodologia ha sigut reconeguda a través de diferents mencions: no-
minació de finalista en els premis «la Caixa» a la innovació i transformació social, 
l’any 2015; guardonats en la vuitena edició dels premis d’Educació en el Lleure de 
la Fundació Lluís Carulla, l’any 2010; finalista en els tercers premis Proteus d’Ètica; 
nominació del documental Diferents, realitzat per l’Ateneu Divers, l’any 2010, un 
documental que us convido a veure a aquelles persones que no l’hàgiu vist, perquè 
realment retrata una miqueta la vida del que és l’Ateneu des dels seus inicis. 

I fins aquí us expliquem lo que són el que creiem els nostres punts forts com a 
projecte i el que fem.

A continuació, us volem explicar les dificultats i mancances en les que ens tro-
bem per poder dur a terme aquesta tasca que he explicat breument i que us convido 
a entrar al web o a contactar amb nosaltres per si voleu conèixer una miqueta més. 

Des de la legitimitat que ens donen aquests trenta-un anys d’experiència en 
aquest àmbit i en aquest col·lectiu, constatem que entitats com l’Ateneu Divers con-
tinuem sent equipaments culturals invisibles per a l’Administració pública.

Respecte als eixos de desigualtat i discriminació, el nostre col·lectiu pateix di-
rectament el fet de formar part d’una societat capacitista, perquè ignora, exclou, in-
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visibilitza les persones amb alguna forma de discapacitat pel fet de ser diferents a la 
norma majoritària. Per això, ens trobem en terra de ningú. Per una banda, no tenim 
pràcticament reconeixement del Departament de Drets Socials i així ho demostra 
amb l’escàs suport que ens concedeix anualment a través de la línia de subvencions 
a les quals podem postular. L’Administració pública considera que el suport ha de 
ser a través de la Direcció General de Joventut i ho fa en quantitats irrisòries, de-
mostrant en aquest sentit, un profund desconeixement sobre aquest tipus de recursos 
i del col·lectiu al qual va dirigit. Però tampoc som considerats entitats culturals pel 
Departament de Cultura.

És per això que la compareixença d’avui té un objectiu fonamental, que és sol·li-
citar a aquest departament que equipari la importància de serveis com el nostre a la 
resta d’entitats culturals de Catalunya, a través d’una línia pròpia de subvencions que 
contribueixi a garantir la sostenibilitat d’aquest tipus de serveis. No fer-ho és con-
demnar-nos a ser ciutadanes de segona categoria i aboca aquest tipus de servei a la 
bona voluntat de la ciutadania i condemna les famílies a una sobrecàrrega personal 
i econòmica, fent perillar seriosament la seva continuïtat. 

Si ens remuntem a les darreres decisions preses pels diferents grups parlamen-
taris sobre aquest tema, no som gaire optimistes en aquesta petició que fem. I així 
es confirma en el refús de la moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el 
model d’acompanyament i residència el passat 2 de desembre del 2021, codi 302-
00066/13, a la sessió 19.3, dels següents apartats. Apartat 4.b: «Desenvolupar una 
normativa pròpia per al suport als ateneus i centres d’oci i cultura, esplais i entitats 
de lleure inclusiu per a persones joves i adultes amb discapacitat intel·lectual que re-
quereixen de suport especialitzat atès que aquesta modalitat no es troba contempla-
da ni normativitzada i no existeixen ni espais propis i adequats ni línies de suport 
econòmic específiques.» El punt 4.c diu: «Donar resposta urgent a la necessitat de 
suport per a la sostenibilitat econòmica d’aquests serveis per evitar a curt termini la 
seva desaparició.» Això va ser refusat.

En aquest sentit, volem recordar i reivindicar que l’oci i la cultura són un dret 
essencial i per això haurien de ser considerats i protegits com a tal. Per les perso-
nes amb diversitat funcional i intel·lectual i les seves famílies, és molt necessari, en 
termes de desenvolupament, salut física, mental i emocional, i afecta directament la 
seva qualitat de vida. Considerar que l’oci i la cultura no són essencials és no enten-
dre o, el que és pitjor, és no voler entendre les necessitats de les persones i no po-
sar-les al centre de les polítiques i és senzillament deixar-les enrere en una situació 
molt vulnerable. 

Per altra banda, els trenta-un anys d’existència de l’Ateneu Divers evidencien la 
manca d’accessibilitat a la cultura d’aquest col·lectiu. La realitat actual és que tant 
l’oferta cultural com els equipaments culturals no estan adaptats perquè les persones 
amb discapacitat intel·lectual puguin participar-hi i gaudir-ne al cent per cent. En el 
nostre cas, ens estem referint al suport en l’acompanyament i suport a les seves ne-
cessitats cognitives durant el desenvolupament de les activitats i també a l’adaptació 
del contingut d’aquestes activitats culturals. Això implica que, sense serveis com el 
nostre, l’oci d’aquestes persones amb discapacitat queda reduït al seu entorn familiar 
en el millor dels casos.

Per aquest motiu, reivindiquem l’adaptació dels continguts culturals a la metodo-
logia de lectura fàcil, tal com indica la Llei 6/2022, de 31 de març, de modificació 
del text refós de la llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva 
inclusió social, aprovada per l’Estat espanyol. Aquesta llei indica que, per garantir 
l’accessibilitat cognitiva, caldrà fer servir la lectura fàcil, els pictogrames i els siste-
mes alternatius de comunicació, entre d’altres; manté la possibilitat d’aplicar ajustos 
raonables quan siguin necessaris en un cas concret per garantir el ple gaudi i l’exer-
cici dels drets de la persona amb discapacitat en igualtat de condicions. 
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I, per últim i no menys important, també volem destacar la necessitat d’espais 
per al desenvolupament de projectes culturals. L’Ateneu Divers, després de trenta-un 
anys d’existència, no disposa d’una seu definitiva, d’un espai propi, i patim els abu-
sos de l’especulació immobiliària, que ens condemna a la inestabilitat. I, per això, 
proposem fer accessible el patrimoni immobiliari públic i privat al servei de les en-
titats petites com la nostra perquè puguin ser cedits o llogats a preus assequibles. 

Esperem que aquesta compareixença sigui l’inici d’un canvi de mirada i motivi 
tota una sèrie de canvis legislatius.

Per acabar, voldríem citar l’Efrén Carbonell, de la Fundació Aspasim, que diu: 
«La dignitat és una línia molt fina que constantment moltes persones l’han de recor-
dar, perquè, si no, és molt fàcil esborrar-la.» 

Moltes gràcies a totes i tots.

La presidenta 

Moltíssimes gràcies per la intervenció. I ara passaríem, doncs, al torn d’interven-
cions dels diputats i diputades. Per part del Grup Socialistes i Units per Avançar, 
no sé si prendrà la paraula la senyora Rocio Garcia... (Pausa.) Doncs té la paraula. 

Moltes gràcies. 

Rocio Garcia Pérez

Gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, crec que la vostra exposició ha estat mag-
nífica i molt enriquidora. Agrair-vos la vostra presència en aquesta comissió i també 
al grup proposant. 

Jo crec que no em prenc prou temps a reflexionar sobre el que ens heu fet refle-
xionar avui. Aquesta invisibilitat, malauradament, existeix a la nostra societat. Si 
volem una societat inclusiva realment i no només amb paraules, necessitem entitats 
com la vostra per justament recordar-nos tot el que encara cal fer i com les adminis-
tracions i els governs encara hem de plantejar, ens hem de plantejar tots plegats, com 
avançar per aquesta plena inclusió i aquest gaudiment de drets, de drets fonamentals 
com és el dret a la cultura. Evidentment, hi han molts altres drets no?, que ens heu 
recordat avui; però com que som en la Comissió de Cultura, doncs, concretament els 
drets culturals, que aquestes persones sovint no poden gaudir-ne, en totes les edats, 
no? He vist que la vostra entitat s’adreça sobretot a persones adultes, però fàcilment 
ho podríem adaptar també als infants i joves. Vull dir que no únicament estem par-
lant de persones adultes, però ara cal que sí que realment prenguem mesures perquè 
al llarg de la vida d’aquests infants d’ara puguin dir que la societat catalana els va 
incorporar plenament en drets socials i també en drets culturals. 

Coincidim en que, i més també en aquests anys de pandèmia, els equipaments 
culturals també d’entitats i també privats, de teatre, de sales de música, doncs, re-
querien i requereixen línies de suport per adaptar-los també a aquesta superació 
de barreres, no només les barreres físiques que tenen aquestes persones, sinó tam-
bé les barreres sensorials, que moltes d’elles tampoc poden gaudir dels productes 
culturals perquè no estan adaptats. 

I mirant justament si existien iniciatives, hem vist que hi ha un programa molt 
interessant de la Diputació de Barcelona, de la xarxa de museus, que es diu «La 
mirada tàctil», que justament el que han fet és adaptar a les diferents capacitats i 
diversitats funcionals els projectes museístics. Potser és una iniciativa que podríem 
exportar, en aquest cas, doncs, als museus que depenen de la Generalitat de Cata-
lunya, de la conselleria de Cultura, i era una de les preguntes que us volia fer: què 
podem fer nosaltres des d’aquí, com podem impulsar que tots els equipaments cultu-
rals puguin oferir a tots els programes i projectes expositius línies també que apro-
pin totes les persones amb diferents capacitats, amb diversitats funcionals i també 
sensorials? 

I també possiblement, i no sé com ho veieu també entitats com la vostra, que es 
puguin també obrir línies de suport des dels programes del Departament de Cultura 
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perquè tots aquells projectes culturals pels quals se sol·liciti també suport de la Ge-
neralitat de Catalunya contemplin també totes les persones amb diferents capacitats 
i també, malauradament, discapacitats; aquesta paraula que no ens agrada però que 
hem d’integrar també per recordar que tothom té drets i que els hem de contemplar 
i els hem de respectar. 

Jo la veritat és que em sento molt contenta per haver-vos escoltat avui i crec que 
encara podem fer més tots plegats, o sigui que moltes gràcies.

Presidenta... 

La presidenta 

Moltes gràcies, diputada. Serà el torn del senyor Acosta, de VOX.

Manuel Jesús Acosta Elías

Sí; moltes gràcies, senyora presidenta. Moltíssimes gràcies, senyora González i 
senyor Soriano, per la seva compareixença, en primer lloc, i també per la seva expo-
sició. Jo els felicito per la important tasca que fan vostès envers el reconeixement, el 
respecte a la dignitat de la persona, les persones, a través de la inclusió social, des 
de la cultura, de totes les persones amb discapacitat. Evidentment, és cert, això no 
se li escapa a ningú, nosaltres discrepem i no recolzem la part d’activitats de caire 
ideològic que també desenvolupen vostès, però tenen el nostre reconeixement en 
general. 

Jo els volia formular dues preguntes. En primer lloc, quines accions s’haurien de 
portar a terme des del Departament de Cultura per facilitar el consum i la creació 
cultural de les persones amb discapacitat intel·lectual?

I, per altra banda, és una pregunta que està relacionada amb el món de l’educa-
ció, però que crec que és molt transversal també: presten serveis a través de l’EAP, 
per exemple, a persones amb discapacitat a l’escola per recolzar els alumnes que te-
nen aquestes necessitats especials determinades? 

Moltes gràcies.

La presidenta 

Moltes gràcies. Fem el canvi de presidència.

La vicepresidenta 

La diputada Maria Dolors Sabater, en nom de la Candidatura d’Unitat Popular.

Maria Dolors Sabater i Puig

Moltes gràcies. Bé; agraïm moltíssim la vostra compareixença. La veritat és que 
quan vam proposar que la féssiu el motiu era justament el que heu fet, que és, ho heu 
dit, però resumit, un punt de partida. I ho deia també la diputada que em precedia, 
no?, la invisibilitat que té aquest món, tant al món de la cultura com en el món en 
general, és molt gran i s’ha de combatre. I, per tant, la presència vostra..., bé, agrair 
la feina que feu cada dia, per descomptat, però la presència avui en aquesta comis-
sió té com a objectiu desvetllar d’alguna manera, obrir espai, obrir espai a aquesta 
mirada i aquest començar a treballar. O sigui, no faríem res de fer la compareixença 
i prou; haurem de veure com aquesta..., com hi ha un seguit d’accions, un seguit de 
coses que es puguin fer perquè aquesta situació canviï. 

Jo us volia fer un parell de preguntes, també amb la idea de veure què podem fer 
com a espai legislatiu, com podem tirar endavant coses concretes. I us volia fer una 
primera pregunta i era justament perquè parteixo també d’experiència al respecte, 
no? Ho he comentat algunes vegades, m’entristeix molt pensar... Als anys vuitanta, 
que era l’època en què jo practicava, concretament era activa en el món dels esplais, 
en aquest món de l’associacionisme pels drets de les persones amb discapacitats, te-
níem un gran debat sobre si els esplais havien de ser especials o hi havia d’haver..., 
els esplais havien de tenir integradors i havíem de lluitar perquè tots els espais nor-
mals, els espais de tothom, fossin inclusius, oberts. I era un gran debat i una gran 



DSPC-C 288
4 de maig de 2022

Sessió 10 de la CC  21 

feinada dels anys vuitanta. I si ara repassem i mirem com estem, doncs, veuríem que 
poc, molt poc s’ha avançat, no? 

Però en aquest debat i en aquesta experiència concreta de coneixement de molta 
de la feina que fan també els esplais especials, dissortadament, hi ha la constatació de 
no poques vulneracions de drets, de discriminacions concretes a discoteques, no?, o 
sigui, als espais normals d’oci, el fet de patir clarament discriminacions. Llavors, jo 
us voldria preguntar si en aquesta feina que esteu fent, sobretot en la línia en la que 
ajudeu, acompanyeu a participar d’espais comunitaris més compartits, si teniu alguna 
mena d’observatori de discriminacions o si creieu que hauria d’existir o si és suficient 
el que existeix a l’hora d’acompanyar les situacions de discriminació flagrant dels drets 
de les persones diverses a l’hora d’exercir com a ciutadania amb dret a l’accés a l’oci 
i la cultura. 

La segona pregunta que us volia fer era: bé, de fet, esperem que hi hagi una llei 
d’accés a la cultura i entenc que vosaltres també aquí ens haureu d’ajudar o que tot 
aquest món organitzat ens haurà d’ajudar a que aquesta llei d’accés a la cultura aju-
di a resoldre tot això. Però, mentre això no arriba –heu parlat de problemes amb el 
local, de problemes amb el sosteniment econòmic, de manca d’ajudes, no?–, quines 
són les accions concretes que penseu que nosaltres com a diputats i diputades hau-
ríem de poder impulsar per ajudar tota aquesta tasca que esteu desenvolupant i per-
què aquesta tasca que esteu desenvolupant sigui més universal i creixi? 

I, finalment, només dir, constatar que les coses soles no passen. Vosaltres poseu 
en valor una cosa que segurament és poc coneguda o poc..., es constata poc, ho heu 
fet també al recordar quins acords de la moció no es van aprovar quan es va deba-
tre el desembre passat, i és que perquè les persones amb diversitats, i sobretot quan 
són diversitats que afecten la seva capacitat cognitiva, mental, però també la física, 
o quan són totes plegades, puguin..., o sigui, en l’àmbit relacional tinguin autonomia 
relacional i de participació comunitària, necessiten suport. Sol no passa. I això ho 
heu vist molt durant la pandèmia, que, si no hi ha aquest acompanyament, aquestes 
persones veuen reduït dràsticament el seu món d’acció, quan, per la seva manera de 
ser, la relacionalitat i la participació comunitària són vitals per al seu desenvolupa-
ment. I m’agradaria també si en aquest sentit ens podríeu fer alguna algun esment 
concret de... 

La vicepresidenta 

Diputada... 

Maria Dolors Sabater i Puig

...què hauríem de fer. I acabo ja, que he esgotat el temps. 
Moltes gràcies.

La vicepresidenta 

Bé; gràcies, diputada. Ara és el torn d’En Comú Podem, la seva portaveu, la se-
nyora Jessica González. 

Jessica González Herrera

Gràcies, vicepresidenta. I gràcies a l’Ateneu Divers per venir a pujar-nos els co-
lors a la cara amb raons, no?, en termes de la invisibilitat que ha tingut el col·lectiu 
de persones amb discapacitat. En aquest cas, jo crec que, més enllà de que sigui una 
paraula que ens agradi o no, té un component també estructural. Vull dir les per-
sones i la societat discapacita o treu algunes capacitats a les persones, més enllà de 
que sigui una condició inherent. Així quan parlem no de persones vulnerables sinó 
vulnerabilitzades és també perquè la societat, a través de les seves estructures i les 
institucions, per tant, incloses en aquestes estructures, doncs, fan i treuen o donen 
capacitats i poders a uns col·lectius i a unes persones en detriment d’altres. 

Així que, en tot cas, gràcies per la tasca que feu cada dia, per venir amb unes pro-
postes que no només expliquen el que feu, sinó que parlen específicament d’aquestes 
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mancances a les que us heu vist abocades durant aquests anys, trenta-un, si no estic 
malament, de funcionament. I també gràcies per recordar, no?, aquesta iniciativa de 
la moció al Ple del desembre que no va aprovar punts concrets que tenen a veure 
precisament amb aquestes mancances. 

Llavors, malgrat la invisibilitat que té la tasca que feu i, en general, la manca de 
perspectiva de les persones amb discapacitat en les polítiques públiques, és un tema 
que genera molt de consens, però el consens no sempre és garantia de polítiques 
públiques i de pressupostos que vagin a cobrir aquestes necessitats. Llavors, veiem 
com a vegades en el paper, doncs, és clar: evidentment, qui estaria en contra de pro-
moure iniciatives pressupostàries o línies específiques de subvencions o, en tot cas, 
cobrir les demandes que vosaltres parleu?, però a l’hora de votar i a l’hora de mu-
llar-nos i a l’hora de fer polítiques, doncs, aquí és on tenim les mancances, més enllà 
dels consensos i de les paraules boniques que us puguem dir, eh? Que aquí també i 
en relació amb també com es parla aquí de transversalitat, que és una paraula que es 
parla molt, després veieu que a nivell pressupostari o fins i tot temàtic us costa tro-
bar el vostre lloc a cultura o el vostre lloc a drets socials. I aquí també, com a porta-
veu de la Comissió de Drets Socials, us ofereixo un espai allà per venir a treballar. 

I sobretot, bé, una cosa que –de fet, m’hi ha fet pensar la diputada Sabater– és 
com d’alguna manera donem seguiment amb eines parlamentàries a les comparei-
xences que vinguin, sobretot d’entitats que vinguin amb propostes, no?, i amb de-
mandes concretes per tal de poder fer un seguiment i no generar, doncs, aquesta 
frustració de «d’acord, sí, hem anat a explicar i tothom ha dit que molt bé, però des-
prés això com s’aterra, no?» Llavors, bé, això és tasca nostra. 

En tot cas, dir-vos que, bé, ja s’ha esmentat, a la propera legislació sobre drets 
culturals, jo crec que sí que es considera la cultura com una essència, però un altre 
cop no es garanteix el dret com a tal. Llavors, en aquest procés legislatiu, jo crec 
que és una qüestió molt concreta de com vosaltres creieu que podem revertir aquest 
capacitisme que caracteritza la societat en general, els marcs legislatius i les polí-
tiques públiques; com aprofitem aquest marc de la nova llei en drets culturals per 
tal de plantejar legislacions específiques que ajudin, i sobretot de la mà del Govern. 
Evidentment, aquí estem al Parlament i hi ha una divisió de poder, però això ha 
d’anar acompanyat, no pot anar el Parlament dient una cosa per una altra i d’alguna 
manera no tenir pressupostos o línies específiques que vagin en aquesta línia. 

Llavors, aquí simplement dir que la conversa continuï i sobretot amb eines parla-
mentàries concretes que ajudin a parlar d’aquestes mancances que vosaltres parleu. 

Moltes gràcies i molts ànims amb la feina.

La presidenta 

Moltes gràcies, diputada. Ara serà el torn de la senyora Anna Grau, de Ciuta-
dans.

Anna Grau Arias

Gràcies, senyora presidenta. Gràcies també als representants de l’Ateneu Divers. 
Bé; intentaré no repetir coses que ja s’han dit, però que subscric plenament. D’al-
guna manera, sentint-vos a parlar em reafirmo: la incultura és la discapacitat supre-
ma, o sigui, no hi ha discapacitat més gran que pugui patir una persona que no tenir 
cultura, que és el passaport a la llibertat personal, que és el passaport a la dignitat i 
a ser capaç de valdre’s en qualsevol circumstància. No hi ha pitjor invisibilitat que 
allò que no es vol pagar o que no es pot pagar. Vull dir, a veure, s’acaba d’insistir ara 
mateix en que o hi ha pressupostos o tot queda en un brindis al sol; tot queda..., bé, 
en una declaració. És difícil trobar algú que estigui en contra del que estem parlant 
avui, però també és difícil trobar algú que faci mans i mànigues activament a favor. 

També és veritat que a vegades això és culpa de la deixadesa dels poders legis-
latiu i executiu i també, a vegades, és cert vici del món associatiu –evidentment, no 
crec que sigui el cas– que, a vegades, la gent s’estima més anar amb un esquitx de 
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subvenció per a una entitat concreta que no pas rebre els fons que realment es ne-
cessitarien per poder canviar les coses. Evidentment, això no ho arreglarem d’un dia 
per l’altre, però, vaja, pot ser un bon començament. 

La vostra intervenció ha estat molt clarificadora. Esperem, com ja s’ha dit aquí, 
que no quedi tot en declaracions de bones intencions i que pugui entrar en la roda 
legislativa; que es noti una diferència. És difícil partint de la base que els pressu-
postos de cultura són ridículs, i, a més a més, ridículs i justets com són, estan molt 
ideologitzats, o sigui, molt mal repartits. Però, vaja, per intentar-ho que no quedi. 

Ens posem a disposició de qualsevol iniciativa que avanci en les línies que heu 
dit. I gràcies per la vostra feina.

La presidenta 

Gràcies, diputada. Per part de Junts per Catalunya, el senyor Ten té la paraula.

Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, compareixents, senyor David Soriano 
i Laura González. Els agraeixo, com ja s’ha dit..., i subscric les paraules d’agraïment 
dels meus companys. Ens ha agradat aquesta reflexió sobre la societat capacitista 
a què vostè s’ha referit. Jo formo part de la comissió d’estudi d’aquest mateix Par-
lament del desplegament del sistema educatiu inclusiu. N’hem parlat allà, som co-
neixedors de la necessitat i de l’esforç, malgrat tot, que ja ha començat a fer el món 
educatiu de canvi de paradigma cap a la inclusió, tot allò que falta i recursos que 
fan falta. 

Però potser és veritat que en el món de la cultura, dels equipaments culturals, 
aquesta inclusivitat no és tan activa com s’està fent en el dia a dia del món escolar. 
I, per tant, és molt necessari que tinguem una llei d’accés a la cultura, que treba-
llem legislativament en això i que abordi de manera integral, doncs, totes aquestes 
qüestions. 

Interlocutarem en la mesura que podem i que ens pertoca, els grups que formem 
part del Govern, i alguns que formen part del Govern potser de l’Ajuntament de 
Barcelona també ho tenen bé, més bé de cara a aspectes de la seu que hem parlat; 
de cara a aspectes de finançament, també. Jo crec que hi ha d’haver marge per tre-
ballar línies de subvencions en què es valori el retorn social de la cultura que vostès 
fan per tots els públics –i quan diem «tots els públics» són tots els públics–, perquè 
tinguem unes línies de subvencions preparades també per abordar, doncs, la feina 
que vostès fan amb discapacitats intel·lectuals. Si la cultura és cohesió social, i això 
ho sabem tots en teoria, a la pràctica vol dir treballar en aquesta línia, esforçar-nos 
i ser-ne conscients. 

Jo els volia preguntar si vostès també fan feina de barri, segurament, pel que fa 
a joves que practiquen cultura, però que tenen una cultura que no surt..., en l’esta-
dística no hi surt; és una cultura fora de l’Administració, fora de... És una cultura no 
administrada, que deia el sociòleg que va fer l’enquesta, valencià, no recordo el nom, 
al Conca fa dos o tres anys, eh? I que són joves, doncs, que segur que fan cultura i 
segur que són usuaris de la cultura, de la seva. Però en el ventall, en el mirall de la 
cultura administrada no hi són gens. Per tant, això també és un valor afegit per a 
vostès, si és que ho aborden des del carrer Mossèn Batlle –mossèn Batlle, introduc-
tor de l’escoltisme a Catalunya; per tant, una casualitat d’aquestes de la vida. 

Jo els volia preguntar si tenen relació amb territori, amb altres associacions, amb 
altres ateneus. Si tenen relació o conveni amb Apropa Cultura o amb aquesta enti-
tat que, a través del departament, doncs, ajuda a aportar, a fer representacions que 
porta en els equipaments a vegades els nois i noies. Conec mínimament el que fa el 
Teatre Nacional, el touch tour, les audioguies o les subtitulacions, les funcions ac-
cessibles. I si això és una bona línia o si es necessita fer un pas més de cara a treball 
amb discapacitats intel·lectuals que ho enfoqui des d’una altra perspectiva, que pot-
ser aquesta és insuficient. 
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El senyor Acosta s’hi ha referit, la connexió de vostès amb el món educatiu a tra-
vés d’EAPs, de cara a parlar de l’horari del fora escola, dels horaris extralectius. Si 
això també podria ser un link per enllaçar amb el món del Departament d’Educació 
i, per tant, tenir una cosa molt més travada.

Se m’ha acabat el temps. Moltes gràcies.

La presidenta 

Gràcies, diputat. I ara seria el torn de la senyora Anna Torrentà, d’Esquerra Re-
publicana.

Anna Torrentà Costa

Sí; moltes gràcies. Res, només també agrair-vos..., perquè trenta-un anys ja a les 
vostres espatlles, nosaltres estem més aquí per escoltar-vos que per proposar-vos res. 
O sigui que moltes gràcies per la feina que porteu al darrere. 

Sí que és cert que malgrat que us dieu «ateneu», imagino que no esteu a dintre 
de la Federació d’Ateneus de Catalunya, no sé si per voluntat pròpia o no. I si això..., 
perquè jo sempre crec que la unió fa la força, com més sou, més força podeu fer. 
Llavors..., o si esteu treballant conjuntament amb altres associacions semblants a 
la vostra. Perquè, com a poble petit, alcaldessa de poble petit, els petits, a vegades, 
hem de buscar-nos i empescar-nos les subvencions allà on podem i de ser molt crea-
tius, no? 

Com que el que vosaltres feu abasta molt transversalment, no?, oci, esport, cultu-
ra, feminisme, salut, en teoria, hi hauria d’haver moltes conselleries i departaments 
als que poguéssiu optar –jo ho dic, perquè jo intento buscar els recursos de sota les 
pedres– i que us poguessin aixoplugar o ajudar. I jo és que ho intento de totes ma-
neres. 

Llavors, sí que des de la conselleria es va anunciar això, una llei de drets cultu-
rals perquè es reconegui el dret essencial d’una persona, no?, a l’expressió cultural i 
de producció del país. Aquesta, en breu hi haurà la consulta pública prèvia a l’avant-
projecte de llei i sí que es vol dedicar molts recursos en els sectors més vulnerables 
i que se suprimeixin les barreres existents. Ara, des de la participació ciutadana, és 
quan és el moment de pressionar, proposar... Vosaltres sou els que sabeu el que ne-
cessiteu i el que es pot incloure dintre aquesta llei. Jo crec que heu de fer..., també 
ajudar-nos a fer una feina de concreció i de posar els punts que necessiteu perquè 
això ho inclogui la llei. 

També, clar, hi han programes i línies d’ajuts per a la inclusió, no sé si hi podeu 
accedir fàcilment o no. I també sabeu que des del Parlament es va aprovar, aquí, 
per unanimitat, ja el 2020, que va entrar en vigor el 21, la llei d’igualtat de tracte i 
no-discriminació. I també, això, afecta la discapacitat i la diversitat funcional. Lla-
vors, és que jo crec que tenim moltes eines perquè pugueu seguir endavant amb el 
vostre gran projecte.

I des d’aquí us animem a la Comissió de Cultura que estem..., doncs, el que fem 
és vetllar perquè la conselleria tingui un bon funcionament i entre tots poder, això, 
trobar les mancances i veure en què podem millorar. 

Per tant, moltes gràcies per ser aquí.

La presidenta 

Molt bé; moltes gràcies, diputada. Un cop acabada la ronda d’intervencions dels 
grups parlamentaris, crec que prendrà la paraula la senyora Laura González... (Pau-
sa.) Sí? Molt bé. Per donar resposta per un temps de deu minuts o per afegir les in-
tervencions que vostès creguin, es reparteixin el temps com a vostès els vagi més bé.

Moltes gràcies. 

Laura González Aguilera (directora de l’Associació Ateneu Divers)

Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Jo començaré donant resposta a la pregunta 
referent a la relació amb el territori. Aviam, els trenta-un anys d’història que portem 
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treballant des de l’Ateneu Divers, un dels eixos principals ha sigut el treball en xar-
xa. Vull dir, fins ara portàvem vint-i-vuit anys arrelats al districte de Sarrià - Sant 
Gervasi, l’especulació immobiliària ens va expulsar d’aquest districte i des de fa tres 
anys, tres-quatre anys, estem al barri de Gràcia, al districte de Gràcia, a Barcelona. 
I durant tots aquests anys, evidentment, hem tingut contacte i hem treballat estreta-
ment amb els altres recursos culturals i socials dels dos districtes, fins al punt de ser 
agents clau en l’organització d’activitats comunitàries. D’acord? 

Llavors, respecte a si pertanyem a Apropa Cultura, sí que l’hem tingut present 
sempre, aquesta iniciativa. Ens ha permès, doncs, accedir a espectacles a preus molt 
més econòmics, d’acord?, però sí que trobem a faltar les necessitats que tenen aques-
tes persones. És a dir, no tot acaba en que la cultura sigui més barata; també ne-
cessitem que aquestes persones puguin arribar a l’equipament, al lloc on es realitza 
l’espectacle, sàpiguen orientar-se i amb l’entrada saber on han de seure... Vull dir, 
són aspectes que no estan coberts i que sempre les persones hauran de necessitar un 
acompanyament per poder realitzar-los plenament. 

Després, respecte a... Ui, han canviat, no? (L’oradora riu.) D’acord, d’acord. Si 
pertanyem a la federació d’ateneus, dir-vos que hem fet dos contactes. El 2017 vam 
fer un primer contacte amb una tècnica de la federació d’ateneus en el qual li vam 
plantejar el nostre projecte i vam veure quines possibilitats hi hauria de formar part 
d’aquesta federació. Ens va assessorar. Ens va dir que havíem de reformular els nos-
tres estatuts per adequar-los. Així ho vam fer. I a principi d’aquest any ens vam po-
sar en contacte amb el gerent de la Federació Catalana d’Ateneus i estem esperant 
poder agendar una trobada, doncs, per ja plantejar-los la iniciativa.

David Soriano Taché

Sí; jo per contestar els representants de VOX, si no ho recordo malament, i de 
Junts per Catalunya, si teníem contacte amb l’educació formal. Nosaltres l’educació 
formal no la toquem; ja he explicat que bàsicament ens adrecem a població adulta. 
Vull dir, dins de les comissions tenim una comissió jove, però «jove» vol dir vint 
i escaig, trenta. Vull dir que aquest contacte no el tenim; per tant, aquí no podem 
agafar el tema. 

No he acabat d’entendre lo que deia el representant de VOX de diferència ideo-
lògica o d’activitats ideològiques que fèiem o alguna cosa així; ho he entès així. No; 
si m’ho pot aclarir, per entendre-ho una miqueta. 

I, res, vull dir, escoltant-vos a totes i a tots, vull dir, s’agraeixen les paraules 
d’agraïment, però aquí no hem vingut a demanar subvencions ni hem vingut a de-
manar molles, per entendre’ns, sinó que hem vingut a demanar visibilitat. I es-
coltant-vos ens sorprèn, directament, que a la moció del 2 de desembre, si no ho 
recordo malament, bé, la del mes de desembre, aquests dos punts, que bàsicament el 
que feien era visibilitzar i reconèixer les entitats com la nostra, fossin refusats. Ens 
agradaria que aquestes paraules passessin de paraules a fets. I fa re, quatre mesos, 
això que esteu dient ara no es va complir.

Bàsicament, demanàvem això, hem vingut aquí a demanar visibilitat i, a partir 
d’aquí, començar a treballar. Evidentment, ara, amb la llei de l’accés a la cultura, 
tenim l’oportunitat de poder avançar en la participació, com bé deia, vull dir, d’anar-
hi anant. I aquí és feina de les entitats de pressionar, però també és feina dels grups 
parlamentaris no de quedar-nos en grans estructures com taules de tercer sector o 
confederacions de tal o plataformes de tal, sinó de baixar a les entitats que estan so-
bre el territori, que són, de fet, les que pateixen. 

Perquè podem parlar que les subvencions que arriben a les macroestructures no 
són les subvencions que arriben a les entitats que dia a dia estan treballant amb la 
voluntat de professionals i de famílies; que molta gent d’aquí parla molt de famílies, 
però després les deixem arraconades quan hi ha algun problema. I aquí tenen l’opor-
tunitat; és una oportunitat per trepitjar territori, per part dels senyors i senyores po-
lítiques, i fer que aquesta llei sigui d’accés a la cultura per a tothom. 
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Bàsicament, jo crec que amb això..., no sé si m’he deixat alguna resposta per con-
testar. Agrair la presència i... 

Laura González Aguilera

Respecte a què pot fer el Departament de Cultura, d’acord?, per fer més accessi-
bles tots els equipaments culturals, doncs, seria treballar per l’accessibilitat cogniti-
va principalment. I això significa que si una persona va a un museu, el guia, si hi ha 
un guia, aquest guia conegui el col·lectiu al qual s’adreça, no?, i que tingui formació 
sobre discapacitat intel·lectual; que els continguts de la visita siguin fàcilment com-
prensibles; que si s’ha de recolzar amb guies de lectura fàcil o amb documents que 
facin més fàcil la comprensió per a les persones amb discapacitat, això sí que les 
ajudaria moltíssim perquè poguessin participar de la cultura de forma autònoma. 
D’acord? Perquè, si no, sempre necessitaran aquest acompanyament.

La presidenta 

Molt bé. En tot cas, entenc que donen per acabat el torn de respostes. No sé si hi 
ha voluntat de fer un segon torn o algunes intervencions... (Pausa.) Hi ha una al·lusió 
directa. Sí, diputat...

Manuel Jesús Acosta Elías

Molt bé. Moltes gràcies, senyora presidenta. Per respondre a la seva pregunta, 
entenent que la igualtat entre homes i dones ja està garantida per la Constitució i 
l’Estatut i que en això penso que ningú discuteix res, tot el que sigui promoure pers-
pectives de gènere des d’una visió antropològica centrada en el lobby LGTBI, tot 
això, doncs, nosaltres ho rebutgem. 

I, d’altra banda, aprofito només una altra cosa que ha dit. Jo em referia, en el 
tema de l’EAP en el món educatiu..., em referia si persones del seu, diguéssim, col-
lectiu, adultes, evidentment, poden anar-hi a fer recolzament, perquè hi ha nens tam-
bé amb aquestes discapacitats que aniria molt bé que veiessin que existeixen altres 
persones amb les seves discapacitats.

Gràcies. 

La presidenta 

Algun altre grup vol fer ús d’un segon torn per repreguntar o per algun aclari-
ment? (Pausa.) D’acord. Doncs...

Laura González Aguilera

Vull dir, el treball voluntari té un valor importantíssim dintre la nostra entitat; 
per tant, nosaltres..., no hi ha cap problema perquè qualsevol persona que vulgui 
participar del projecte ho pugui fer, cap problema. És a dir que sí que podríem rebre 
persones que estiguin interessades en col·laborar amb nosaltres, perquè coneguin, 
no?, una mica les diferents realitats.

La presidenta 

Molt bé. Doncs, donaríem per acabada aquesta compareixença reiterant l’agraï-
ment, i crec que, bé, el compromís també d’aquesta comissió amb que tot el que s’ha 
dit aquí no quedi només en paraules, sinó que es tradueixi en fets, no?

Ja pensarem més endavant si hi ha algunes propostes de resolució o alguna altra 
acció parlamentària que pugui acompanyar el fil que obrim avui amb aquesta com-
pareixença.

Moltíssimes gràcies, doncs, al senyor David Soriano Taché i la senyora Laura 
González Aguilera i les altres persones de l’entitat que els acompanyen, i a tota la 
comunitat de l’Ateneu Divers: professionals, persones usuàries i famílies. I agrair-
los i encoratjar-los a seguir endavant amb aquesta feina. Moltes gràcies. 

Nosaltres ara els acomiadem. I un minut per fer el canvi.
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La sessió se suspèn a tres quarts de cinc de la tarda i tres minuts i es reprèn a tres quarts 

de cinc i cinc minuts.

La presidenta 

Vinga, doncs, reprenem.
Hem comentat un moment que amb el canvi de sala no tenim el marcador horari 

i que per resoldre el que ens ha passat a la primera part que ens doneu un cop de mà 
a la Mesa, diputades i diputats, en el fet de controlar el temps o estar pendents de si 
us avisem, perquè hem reiterat que ens ha sigut una mica més dificultós a l’estrenar 
alhora el nou timing i no tenir la sala de sempre. 

Proposta de resolució sobre un nou significat de l’espai del Fossar de les 
Moreres

250-00429/13 

Doncs, bé, ara seria el torn de la proposta de resolució d’un nou significat de l’es-
pai del Fossar de les Moreres, que presenta el Grup Parlamentari de VOX i que, per 
tant, tindrà un torn de cinc minuts el diputat Acosta per presentar-la. Té la paraula.

Manuel Jesús Acosta Elías

Moltes gràcies, presidenta. Proponemos realizar una excavación arqueológica 
sistemática, extensiva, completa en el terreno del Fossar de les Moreres que se halla 
despejado en la actualidad de toda edificación, a fin de poder confirmar los indicios 
relativos a la inexistencia de cualquier fosa común procedente del sitio de Barcelo-
na de 1714, ya que la cata arqueológica que se realizó en la primera década del año 
2000 constató un número de restos mortales muy inferior al que se debería tener en 
cuenta para calificar de tipología de fosa común como, por ejemplo, la que se halló 
en el año 2018 en la Sagrera y que correspondía a la Guerra de Secesión de 1640. 
Además, efectuar un entierro masivo dentro de las murallas de una ciudad hubiera 
sido una grave imprudencia de desastrosas características y consecuencias sanita-
rias, de las que, además, no hay evidencia histórica. 

Asimismo, proponemos resignificar el lugar para convertirlo en centro de home-
naje a todos los caídos de la Guerra de Sucesión a la corona de España, no solo a los 
de un bando. Porque lo que pasó el 11 de septiembre de 1714 en Barcelona y que no 
pude acabar de explicarlo, por motivos que no quiero volver a recordar, muy resu-
midamente fue lo siguiente: con la paz de Ryswick, en 1697, España deja de ser la 
primera potencia mundial. Inglaterra, Austria y Francia pretenderán influir sobre el 
Gobierno de España para satisfacer sus intereses hegemónicos. Carlos II, el monar-
ca español casado con una hija de la emperatriz de Austria, no tuvo hijos e hizo tes-
tamento a favor de su sobrino, José Fernando de Baviera, quien murió en 1699. Sin 
embargo, ante esta eventualidad, el mismo año de su muerte, un poquito antes de 
morir, Carlos II, en 1700, hizo heredero ahora a Felipe d’Anjou, el famoso Felipe V,  
nieto de su hermana María Teresa y del rey francés Luís XIV, el Rey Sol. El imperio 
austríaco reclamó el trono de España para el archiduque Carlos y, en este momento, 
se formaron dos bloques en la escena internacional. La gran alianza, por un lado, 
es decir, todos aquellos países que temían el engrandecimiento de Francia, es decir, 
Austria, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, varios estados alemanes, Portugal y Sa-
boya y, por otro lado, Francia. 

Aunque todos los españoles en general aceptaron el último deseo de Carlos II, los 
políticos y nobles influyentes de Carlos II mostraron un mayor grado de simpatía 
hacia Felipe V, mientras que navarros, aragoneses y el pueblo catalán, por la tradi-
cional francofobia debido al centralismo político francés y a la ocupación francesa 
durante la Guerra de Secesión en Cataluña, además de la competencia comercial de 
sus productos, preferían al archiduque Carlos como rey de España. Estalló, por lo 
tanto, una guerra civil y una guerra internacional. Hasta que el nombramiento del 
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archiduque Carlos como emperador de Austria fue..., indicó, digamos, el inicio del 
fin de la guerra. El temor de las naciones aliadas en este momento al engrandeci-
miento de Austria hizo que se firmara la Paz de Utrecht de 1713, que supuso el ar-
misticio.

A pesar de lo pactado, una junta de brazos, es decir, representantes de la ciudad 
de Barcelona en las Cortes Catalanas decide resistir a Felipe V para conseguir que 
el archiduque Carlos fuera el rey de España, aunque este ya había marchado a ocu-
par el trono imperial en Austria. Se convierte, por lo tanto, esta junta de brazos en 
un órgano de gobierno y el ataque..., y en el ataque definitivo, porque Felipe V sitia 
Barcelona, en el ataque definitivo a Barcelona, Casanova, conseller en cap, enarbo-
lando la bandera de la patrona de la ciudad, Santa Eulalia, y la nobleza urbana van 
al frente animando a todos los barceloneses a la defensa, mediante la previa publi-
cación de un bando. 

Entre otras cosas, decía este bando: «Se confía que todos, como verdaderos hijos 
de la patria, amantes de la libertad, acudirán a los lugares señalados a fin de derra-
mar gloriosamente su sangre y su vida por su rey, por su honor, por la patria y por 
la libertad de toda España.» Y si alguno tuviera algún resquemor o tuviera alguna 
duda acerca de la veracidad de dicho bando, consúltenlo, por favor, en el Arxiu Mu-
nicipal de Barcelona, en la sección medieval y moderna, o pueden leerlo también en 
autores como Castellví, Bruguera, Coroleu, Pella i Forgas, y otros. 

Muchas gracias.

La presidenta 

Gràcies, diputat. Ara serà el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, i prendrà la paraula la senyora Sílvia Romero. Té la paraula.

Sílvia Romero Galera

Gràcies, presidenta. Bé; sembla que estem davant d’una trilogia revisionista de 
VOX. En aquesta comissió, ens toca el Fossar de les Moreres; recordem que en les 
comissions..., en la comissió anterior, ens va tocar el Born Centre de Cultura i la 
Guerra de Successió. 

Actualment, com tots sabem, el Fossar de les Moreres és una plaça de Barcelona 
on hi ha un memorial de guerra pels morts del setge de Barcelona. Era un dels ce-
mentiris històrics adjacents a Santa Maria del Mar, però durant la Guerra de Succes-
sió es va convertir en fossa comuna on van ser enterrades moltes víctimes del setge 
borbònic de 1714. També és un espai que està declarat bé d’interès nacional i, a més 
a més, és un símbol de la resistència del poble de Catalunya. 

En primera instància, doncs, podríem fer diverses coses. Potser ocupar aquests 
tres minuts d’intervenció gaudint, doncs, d’un dels poemes més populars de la lite-
ratura catalana, El Fossar de les Moreres, de Frederic Soler, Pitarra, que com saben, 
doncs, té una tornada que diu «al Fossar de les Moreres / no s’hi enterra cap traï-
dor; / fins perdent nostres banderes / serà l’urna de l’honor.» 

No ho farem perquè aquesta PR el que planteja és la necessitat d’una excavació 
arqueològica pública, que VOX ja aventura, doncs, quin serà el resultat que portarà. 
No cal aplicar el mètode científic. Dir-los que aquesta excavació que demanen fer ja 
està feta, que es va fer en un sector de la fossa i que els resultats van ser concloents. 

Però el més greu de tot plegat és que als senyors de VOX els interessa molt posar 
recursos públics en aquesta fossa comuna de la Guerra de Successió i, en canvi, no 
els interessen en absolut les 697 fosses comunes de la Guerra Civil escampades per 
Catalunya, de les quals només seixanta-una han pogut ser excavades. 

No tenim res més a dir. Hi votarem en contra.

La presidenta 

Moltes gràcies, diputada.
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La vicepresidenta 

És el torn de la Candidatura d’Unitat Popular, la diputada Maria Dolors Sabater.

Maria Dolors Sabater i Puig

Moltes gràcies. Nosaltres també hi votarem en contra. Crec que es desqualifi-
quen per si soles, la proposta de resolució i la intervenció que s’ha fet en aquesta..., 
en seu parlamentària. Dir que tot el que fa referència als ossaments està perfecta-
ment documentat i és vàlid. Dir que si ens haguéssim de..., en aquest exercici de 
revisionisme, doncs, ens sorprèn també que no es parli de l’escut dels Borbons que 
encara hi ha aquí al Parlament, a passos perduts. Vull dir que, en aquest sentit, ja no 
cal dir el que deia ara mateix la diputada respecte a les fosses comunes. Per tant, és 
un tema en el que no cal ni entrar-hi. 

Jo sí que vull aprofitar aquest breu espai de temps que tenim d’intervenció per 
recordar que hi ha una entitat que, d’alguna manera, el que ha fet és fer-se seva la 
resolució que va fer el Parlament el 1986 que insta justament a la dignificació del 
Fossar de les Moreres a que hi hagi una informació dels fets que hi van succeir. Que 
és una entitat que vetlla per la preservació de l’indret com a lloc de reflexió i d’ho-
menatge a totes les persones que hi van morir, en aquell moment, en la defensa de 
les constitucions, en defensa de Catalunya i de les seves llibertats. 

I que, en tot cas, el que caldria és dotar l’espai de l’esplanada i el local on aques-
ta entitat fa la feina de memorial, de poder d’aquí, aquest memorial del 1714, ti-
rar-lo endavant, doncs, de protegir-lo amb la màxima protecció legal com a espai 
de memòria històrica, com a bé d’interès cultural, amb el seu màxim nivell, amb 
tanta protecció com sigui possible per garantir al màxim la dignitat de l’espai i el 
recolzament a aquells qui des de l’associacionisme col·laboren i fan possible aquesta 
memòria. 

Hi votarem en contra. 
I moltes gràcies.

La vicepresidenta 

Gràcies, diputada. Ara és el torn d’En Comú Podem, la senyora Jessica Gon-
zález. 

Jessica González Herrera

Gràcies, vicepresidenta. Doncs, com ja s’ha dit, aquesta és una proposta més en 
la línia de les que hem tingut en comissions anteriors d’atemptar en contra de la me-
mòria, no? Aquí, el gran canvi que va patir el barri de la Ribera en el seu moment 
a començaments, a l’inici de..., després de la Guerra de Successió, l’any 1714, i sota 
el regnat de Felip V; és en aquest moment quan es va decidir construir una fortalesa 
militar en els terrenys ocupats actualment pel parc de la Ciutadela..., de la Ciutade-
lla –perdó. I la seva construcció i delimitació d’una zona de seguretat al seu voltant 
va provocar la destrucció d’una part important del barri, concretament l’àrea situada 
a vora de l’església de Santa Maria del Mar. 

Moltes de les víctimes del setge de Barcelona del 1714 van ser enterrades a l’antic 
cementiri de l’església de Santa Maria del Mar, ja anomenat Fossar de les Moreres. 
S’ha excavat en diferents moments ja per part de diferents arqueòlegs i arqueòlo-
gues. Nosaltres farem referència a la intervenció que va fer l’arqueòloga Daria Cal-
pena i Marcos, de l’empresa Atics, d’una part, d’una petita part de la gran fossa on 
van ser inhumades les víctimes del setge de la ciutat de Barcelona per les tropes de 
Felip V.

La disposició en què van ser documentades les restes antropològiques confirma 
el fet de que els cadàvers van ser abocats i que, en molts casos, la seva putrefac-
ció ja estava avançada, tal com es desprèn del diario del sitio de Barcelona, en què 
es relata la recollida de cossos amuntegats per la ciutat al llarg de seixanta-quatre 
dies de setge rigorós. Els especialistes forenses van fer una aproximació del nombre 
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de individus exhumats en el sector excavat i només això ja és un fet irrefutable de 
l’existència d’una fossa comuna. 

No m’estenc massa més pel poc temps que tenim. En tot cas, la vostra proposta 
de resolució, com sempre i en la línia de les que ja ha fet, és un atemptat històric i 
científic i no ho podem permetre en aquest Parlament per la memòria de les perso-
nes que van ser assassinades en els fets de 1714. Per tant, evidentment, no hi donem 
suport. Sabem que VOX vol acabar amb la memòria històrica que es recupera..., de 
fet, que protegeix –perdó– la recuperació de milers d’assassinats pel franquisme en-
terrats a fosses comunes. 

Per tant, hi votarem en contra.

La presidenta 

Gràcies, diputada. És el torn ara de Ciutadans; la senyora Anna Grau té la pa-
raula.

Anna Grau Arias

Qué poco dura la alegría en la casa del pobre. Fa no res que el senyor Lluís Gar-
cia Petit alertava dels perills d’una vinculació excessiva del patrimoni a la memòria 
i recomanava prudència i que, bé, es consideri patrimoni històric o patrimoni de la 
memòria allò que pugui ser assumit per més d’una generació. Aquí evidentment que 
no ens en sortim d’això. Jo diria que hauria de ser, com a mínim, més de dues, per-
què en aquest país anem d’una banda a l’altra donant bandades. I cada cop que jo 
sento la paraula, l’expressió, el sintagma «memòria històrica», em poso a tremolar, 
perquè em ve al cap el poema de Machado de que «una de las dos Españas» –o una 
de les dues Catalunyes– «ha de helarte el corazón». O se’ns intenta fer empassar per 
un embut, com si fóssim oques, una memòria històrica absolutament reinventada o 
envellida, o vostès proposen convertir el Fossar de les Moreres, si no ho he entès 
malament..., en una especie de Valle de los Caídos catalán. 

A nosaltres ens sembla que tot això no ens pot importar menys. Ens sembla un 
debat bastant lamentable i, ja posats a innovar, per cert, tampoc veiem massa la 
relació entre l’escut dels Borbons, dinastia actualment regnant a Espanya, amb les 
fosses comunes; també ens sembla una pirueta dialèctica, diguem-ne, i política di-
fícil de justificar. 

Però, bé, ja posats a enriquir el debat, nosaltres podríem proposar, doncs, que el 
Fossar de les Moreres es dediqués a la memòria del senyor Bernat Marcús, que era 
el propietari dels terrenys que en el segle XII els va cedir al rector de Santa Maria 
del Mar, que necessitava un cementiri. Necessitava ampliar el cementiri de la par-
ròquia i, bé, li va demanar a aquest home, doncs, diguem-ne, li va fer l’estocada. Li 
va plantejar la donació i ell, diguem-ne, no va saber com «escaquejar-se» i els va dir 
que donaria els terrenys a condició que en quinze dies s’hi hagués enterrat algú, o 
sigui que en quinze dies s’hagués fet ús del cementiri. 

Inesperadament, tenint en compte la mortaldat de l’època, en quinze dies no es 
va morir ningú i quan en Bernat Marcús, tot alegre, es dirigia a la parròquia a desfer 
la donació i recuperar el que ell creia que era seu, va ser passar just per sota de les 
moreres de la plaça i tenir un infart, quedar fulminat allà mateix i ser ell enterrat, 
amb la qual cosa va quedar consagrat el Fossar de les Moreres, doncs, com a tal fos-
sar i com a tal Fossar de les Moreres. 

Jo proposaria fer un monument al senyor Bernat Marcús, que potser així tin-
dríem la festa en pau, però en vista de l’èxit, ens abstindrem davant d’aquesta PR 
absolutament inútil i pensem que lamentable, com lamentable és el debat que ha 
suscitat. 

Gràcies.

La presidenta 

Gràcies, diputada. Ara seria el torn del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya. Sí? La diputada Mònica Sales té la paraula.
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Mònica Sales de la Cruz

Moltes gràcies, presidenta. La veritat és que escoltar al Parlament de Catalunya 
que el debat és lamentable és certament lamentable, perquè el debat quan es fa des 
del respecte entenc que fins i tot podria ser enriquidor. 

La veritat és que podria dedicar molta estona, més enllà dels tres minuts, presi-
denta, però no es preocupi que no ho faré, a desmentir els arguments d’aquesta 
proposta de resolució que vol resignificar l’espai del Fossar de les Moreres. Podria 
detallar les accions arqueològiques dutes a terme a la zona per posar en valor la pro-
fessionalitat dels encàrrecs i dels que hi han treballat. Ho ha fet també alguna dipu-
tada que m’ha precedit, però jo no ho faré. 

I avui només els diré que el nostre posicionament és un no rotund a aquesta pro-
posta de resolució que ens presenten. I aprofitaré el moment, si m’ho permeten, per 
repetir-los dos dels versos que ja ens ha regalat la vicepresidenta de la comissió, la 
diputada Sílvia Romero, del poema que esmenten els diputats de VOX en la seua 
exposició de motius. I aquests dos versos són «fins perdent nostres banderes / serà 
l’urna de l’honor». Això és el que va escriure Frederic Soler amb relació al fossar. 
I anys més tard, jo el que els puc dir és que amb orgull podem afirmar que, efecti-
vament, és l’urna de l’honor i, sense haver perdut nostres banderes, sinó alçant-les 
encara més, amb més convicció. 

Moltes gràcies.

La presidenta 

Moltes gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na, tindrà la paraula el senyor Eugeni Villalbí.

Eugeni Villalbí Godes

Bé; bona tarda. Saben que normalment, com ja li vaig dir a l’última comissió, 
tenim tendència a no respondre ni a intervenir en les seves propostes de resolució. 
Però com que aquesta, igual que l’anterior, es basa en la ignorància i el poc rigor, 
es basa també en la mala fe, la mentida i la manipulació històrica, com a diputat de 
Barcelona, estic aquí per intentar, ja que parlem de morts, intentar posar una mica 
de llum a la foscor de la seva PR. 

S’ha comentat, eh?, el Fossar de les Moreres era un dels dos cementiris de l’es-
glésia de Santa Maria del Mar, un cementiri parroquial que en la seva època estaven 
tots dins de les ciutats, que ja s’hi troben enterraments del segle IV i principis del se-
gle V i que desenvolupa l’activitat com a cementiri fins a finals del segle XVIII quan, 
per una cèdula reial, doncs, es determina que els cementiris han de sortir fora amb 
l’objectiu de sanejar la ciutat. Fixi’s que estic parlant de finals del XVIII. 

És a partir d’aquí quan neixen el cementiri del Poblenou i el cementiri de Mont-
juïc que avui en dia coneixem, i en els espais on hi havien cementiris es transfor-
men en places, com la plaça de Sant Josep Oriol, la de Sant Felip Neri o el propi 
Fossar de les Moreres. No seria estrany, doncs, de pensar que després de la presa de 
Barcelona, les tropes borbòniques enterressin els barcelonins i barcelonines morts 
durant el setge als diferents cementiris parroquials i especialment en aquells més a 
prop d’on es van produir els combats més cruents, és a dir, el Fossar de les Moreres.

I això que podria aparentar una suposició com les que fan vostès a la seva PR no 
ho és. És un fet àmpliament documentat per la historiografia i fet per qui li pertoca, 
que no és la Generalitat de Catalunya, senyor diputat, és l’Ajuntament de Barcelona. 
Es tornen a equivocar com en l’anterior PR. És exactament el Servei d’Arqueologia 
de l’Ajuntament qui, com vostè molt bé ha dit, entre els mesos de gener i juny del 
2001, va realitzar una intervenció arqueològica preventiva, i el seu informe diu li-
teralment: «La disposició, en total desconnexió en què van ser tractades les restes 
arqueològiques, confirma el fet que els cadàvers van ser abocats i, en molts casos, el 
seu estat de descomposició ja devia ser molt avançat.» Per tant, es confirma l’exis-
tència d’una fossa i això és un element científic. 
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Jo el que vinc a confirmar és una altra evidència científica, que és que vostès 
tendeixen a ignorar tots els documents científics, tècnics, històrics i arqueològics. 
Bàsicament, segurament perquè no els coneixen, és ignorància, o bé si els coneixen, 
perquè vostès es deuen pensar que tenen la veritat absoluta i poden passar per sobre 
d’aquelles persones especialistes i que sí que saben del tema.

Com tampoc deuen saber o ignoren o ignoren expressament que justament va ser 
a petició dels veïns i veïnes del barri de la Ribera que, en la recuperació dels ajun-
taments democràtics, van demanar que l’ajuntament recuperés aquest espai, i així 
ho va fer l’any 1989; 89, un ajuntament que crec que no se’l podia titllar d’indepen-
dentista. 

S’ha apuntat abans, jo crec que és molt fàcil de resumir el que ens estan plan-
tejant. Mirin, amb el mateix cinisme que durant la postguerra el feixisme de l’èpo-
ca va presentar de manera repugnant el Valle de los Caídos com un homenatge als 
franquistes i als republicans, vostès, el feixisme d’ara, ens volen plantejar el Fossar 
de les Moreres que esdevingui un lloc d’homenatge a tots els caiguts durant la Guer-
ra de Successió; el que volen és transformar el significat del Fossar de les Moreres 
equiparant els botxins amb les víctimes, els vencedors amb els vençuts, és a dir, es-
borrar i humiliar la memòria històrica de la nostra ciutat i de Barcelona. 

I, per això –presidenta, acabo–, afirmo que hi votarem en contra i que el nostre 
no serà el no que vam votar en el seu moment, és a dir, un no al feixisme, un no a 
la manipulació històrica, un no a la mentida, un no a la ignorància i un no a l’oblit. 

Moltes gràcies.

La presidenta 

Moltes gràcies, diputat.
Doncs amb aquesta intervenció, acabaríem el torn d’intervencions i passaríem a 

la votació. 
Vots a favor? 
Vots en contra?
I abstencions? 
Per tant, amb 1 vot a favor, 1 abstenció i 14 en contra, queda rebutjada. 

Proposta de resolució sobre el desplegament normatiu de la figura del 
bé cultural d’interès local que estableix la Llei 9/1993, del patrimoni 
cultural català

250-00482/13 

Passarem, doncs, ara a la següent proposta de resolució, que és la proposta de 
resolució sobre el desplegament normatiu de la figura del bé cultural d’interès local 
que estableix la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català. És una proposta de reso-
lució que ha presentat el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar i que ha 
rebut esmenes amb transaccions. D’acord? Tenim aquí les transaccions. 

Per tant, primer té la paraula el grup proposant, que és la diputada Rocio Garcia. 
Sí? Té la paraula.

Rocio Garcia Pérez

Moltes gràcies, presidenta. 

La presidenta 

Cinc minuts.

Rocio Garcia Pérez

Sí, els grups tenen les transaccions a les quals hem arribat amb la representant i 
el portaveu d’Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya.

Bé; la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català, crea la figura de protecció ano-
menada «bé cultural d’interès local», la coneguda com a BCIL. És una figura prò-
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pia de la legislació catalana que permet als ajuntaments protegir de forma integral 
i amb un procediment molt ràpid els béns immobles del seu terme municipal que 
tinguin un valor rellevant. Aquest procediment està regulat per l’article 17 de la llei 
esmentada. 

Considerem que la línia més útil que tenen els ajuntaments per protegir el seu 
patrimoni històric immoble és la redacció i aprovació del catàleg de béns a prote-
gir en el marc de la legislació urbanística. La llei de patrimoni catalana del 93, com 
deia, també estableix l’obligatorietat per part de la Generalitat de la inscripció dels 
BCIL en el catàleg del patrimoni cultural català, un espai que en aquests moments 
no existeix i, si més no, ni és públic ni està disponible per consultar-lo. 

També diem que després de trenta-set anys i de l’aprovació de la llei de patrimoni 
de Catalunya no disposem d’aquest catàleg que la Generalitat hauria d’haver creat 
i, per això, ho reclamem en aquesta proposta de resolució. I tampoc sabem quants 
BCILs hi ha a Catalunya, ni els declarats pels plenaris dels ajuntaments o els con-
sells comarcals pel que fa a municipis de menys de cinc mil habitants, tampoc els 
declarats mitjançant els catàlegs urbanístics de béns a protegir. 

Durant els darrers anys, els respectius governs de la Generalitat han expressat 
la voluntat de presentar una nova llei de patrimoni cultural català. Som conscients 
i coincidim que la del 93 ha quedat més que desfasada. Tot i que reconeixem que 
s’està treballant en la nova redacció i que sembla que serà imminent la seva presen-
tació en aquest Parlament, pensem que tampoc podíem deixar passar més temps 
sense presentar aquestes propostes, que esperem que la comissió pugui aprovar en 
la seva integritat. 

Cada dia que passa podem perdre més patrimoni i cal que quedi regulada la fi-
gura de protecció dels BCILs, que ajuda els ajuntaments a protegir-lo. Per aquest 
motiu, proposem en el punt 1 aprovar un decret que desenvolupi l’article 17 de la 
Llei 9/1993, que concreti procediments a seguir i també que concreti quins béns són 
susceptibles de ser declarats BCIL. També proposem que es redefineixi la figura de 
l’espai de protecció arqueològica i que la diferenciï clarament del bé cultural d’in-
terès local. 

En el punt 2, proposem obrir procediments de consultes amb sectors professio-
nals del patrimoni i amb les entitats municipalistes abans de la publicació d’aquest 
decret que proposem aprovar avui.

En el punt 3 i el punt 4, finalment, hem pogut aconseguir transaccionar esmenes. 
I agraïm també aquesta voluntat dels grups que donen suport al Govern per arribar 
a algun punt d’acord, perquè no podem pensar que fins que no arribi l’aprovació de 
la nova llei de patrimoni cultural no podem anar avançant, perquè els béns hi són, 
els municipis necessiten eines normatives i això és el que avui portem aquí. 

Així doncs, aquesta proposta vol sumar en la protecció del nostre patrimoni, vol 
protegir el patrimoni cultural també municipal i ajudar els ajuntaments de Catalu-
nya al més aviat possible a comptar amb una normativa actualitzada amb criteris 
tècnics unificats i tenir línies de subvenció i de suport específiques per redactar ca-
tàlegs per part, això sí, del Departament de Cultura, que és qui hi pot donar suport. 
Valorem la feina que s’està fent, sens dubte, amb el departament. No és una propos-
ta de resolució que no valori aquest esforç, però pensem també que hem d’accelerar 
decisions que els ajuntaments i els municipis necessiten. 

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta 

Moltes gràcies, diputada. Les transaccions les hem de votar abans? (Veus de 
fons.) No. Disculpeu. Donaré la paraula... L’ordre queda canviat pel fet que donem 
la paraula primer als esmenants. Tindrà la paraula primer el Grup de Junts. Senyor 
Ten, la pren vostè? (Pausa.) D’acord. Doncs té la paraula.
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Francesc Ten i Costa

Gràcies, presidenta. Primer, agrair, com sempre, la bona predisposició a transac-
cionar de la diputada Rocio Garcia. Posem sobre la taula un fet que és obvi: necessi-
tem una actualització de la Llei 9/93, de 30 de setembre. Avui ha aparegut la qüestió 
en la compareixença primera. Cal adequar la llei al patrimoni, al segle XXI, a les 
noves mirades, a tantes coses i a tractar conjuntament entre el material..., conjunta-
ment el material amb l’immaterial. 

Ara bé, també és veritat que el marc legal previ és essencial per definir un marc 
reglamentari derivat. Què vull dir? Que les previsions de la nova llei poden alterar 
les premisses dels actuals BCILs. Aleshores, no s’hauria, segurament, de desen-
volupar un decret atenent a les conseqüències que els acabo d’esmentar, perquè un 
desenvolupament..., en tant que desenvolupament reglamentari d’un marc legal per 
redefinir. Podria passar en una ponència, doncs, que tinguéssim punts de vista que 
no fossin abordats correctament ara: interpretació d’experts, treballar consensos. 
I, per tant, creiem que ara no és el moment de fer un decret que desenvolupi tota la 
reglamentació dels BCILs, que certament és complexa o és diversa i hauríem d’in-
tentar esmenar tota aquesta qüestió. 

Pel que fa al punt 2, no hi votarem a favor a conseqüència del que els acabo de 
dir, perquè quan es fa una ponència dins el tràmit administratiu, ja indiscutiblement 
es fan les consultes a les entitats municipalistes.

Pel que fa al tercer punt, hem arribat a una transacció. És obvi que hi ha una ten-
sió entre l’inventari i el catàleg i això s’ha de solucionar. És a dir, ha de ser consulta-
ble segurament o ha de ser una sola peça o una derivada de l’altra, entre l’inventari i 
el catàleg, i això em sembla que estaríem d’acord a treballar en aquesta línia. I, per 
tant, la transacció em sembla que ja ho vol abordar en la justa mesura. 

I pel que fa al punt 4, també hi ha una transacció. I jo crec que s’ha de fer endre-
ça entre el que diuen els plans d’ordenació urbanística municipal, en com ho trac-
ten, en com ho tracta un catàleg, en com ho tracta un catàleg de béns i, per tant, hi 
ha d’haver una certa coherència i cohesió en tots... I els inventaris, afegim aquí els 
inventaris en aquesta llista. És a dir, hi ha d’haver una certa coherència i cohesió en 
tot això que potser ara per ara no hi és. La voluntat és d’esmenar, d’arreglar, de tre-
ballar i d’avançar, i em sembla que, amb la transacció, demostrem aquest tarannà. 

Moltes gràcies.

La presidenta 

Moltes gràcies, diputat. Per part d’Esquerra Republicana, la senyora Irene Ara-
gonès té la paraula.

Irene Aragonès Gràcia

Sí; gràcies, presidenta. Bé, donar les gràcies també a la diputada Rocio Garcia. 
Hem arribat a aquestes dues transaccions tant en el punt 3 com en el punt 4, ja que 
considerem que la publicació del catàleg del patrimoni cultural afegeix valor, am-
plia i facilita, eh? L’objectiu final és aquest, el de poder tenir l’accés ràpid i àgil a 
la informació i fer-ho de forma conjunta, no?, incloent tant patrimoni arquitectònic 
com arqueològic. 

I, per altra banda, valorem la possibilitat aquesta d’incorporar la línia de sub-
vencions, que, de fet, aquesta s’està ultimant, tot el procés de revisió i de tràmit. Per 
tant, el fet d’incorporar un apartat específic destinat a la redacció i aprovació de ca-
tàlegs de béns a protegir. 

I, en canvi, als punts 1 i 2, tal com ha argumentat també el company de Junts, 
no hi podem votar a favor. No hem pogut arribar a un acord, perquè és una evidèn-
cia, és a dir, actualment la Llei 9/93 se sotmetrà a un procés de revisió per a la seva 
modificació o bé per a la redacció final d’una nova llei, amb la finalitat aquesta, eh? 
–que també ho hem comentat abans–, de recollir un nou plantejament sobre la re-
gulació del patrimoni cultural català. I vostès el que plantegen és un desenvolupa-
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ment reglamentari amb aquest decret que avui proposen a aquesta llei en revisió. Per 
tant, no es pot desenvolupar un decret en tant que la llei encara està per definir. 
Per tant, no té sentit perquè a hores d’ara ja disposem d’aquesta memòria preliminar 
i això demostra el nostre compromís de tirar-ho endavant. 

Una nova llei en la que voldrem comptar, evidentment, en tota la tramitació, no 
només amb el seu grup parlamentari sinó amb la resta, que entre tots hi podrem..., 
la podrem enriquir, no?, hi podrem posar totes les nostres propostes amb la finalitat 
d’aquesta necessitat imperiosa que hi ha de donar resposta als nous reptes, a les si-
tuacions i escenaris apareguts en aquests últims anys, en aquestes tres dècades, es-
cenaris diferents, tant socials com econòmics, i que suposen una clara amenaça per 
al patrimoni cultural, tal com he dit. 

Per tant, modifiquem la normativa catalana vigent, ja que és anacrònica; deixem 
fer el procés de tota la tramitació pertinent, i, per això, els demanàvem que no..., que 
s’avinguessin a acordar i no plantejar un decret, sinó remar tots en la mateixa direc-
ció perquè tota la tramitació d’aquesta llei vagi en consonància. 

Gràcies.

La presidenta 

Gràcies, diputada. Serà el torn del senyor Acosta, de VOX.

Manuel Jesús Acosta Elías

Moltes gràcies, presidenta. Bien, la conservación del patrimonio cultural catalán 
no ha sido una imperiosa prioridad para el Govern, no nos engañemos, esto hay que 
reconocerlo. Prueba de ello la encontramos no solo en la falta de aplicación de la 
normativa de la ley catalana de patrimonio cultural, que tiene casi treinta años –y, 
por cierto, no treinta y nueve como por error aparece en la exposición de motivos de 
la presente propuesta resolución del PSC. Y, además, lo quiero decir especialmente, 
porque después hablan ustedes de rigor y objetividad y cosas así–, sino también en 
la dejadez del Govern de la Generalitat en el cuidado, preservación y difusión del 
acervo patrimonial catalán. 

Sin ir más lejos, por ejemplo, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, 
asociado con la UNESCO, denunció en 2019 el inmovilismo y la dejadez en la ges-
tión de los monumentos de Tarragona, en concreto el patrimonio mundial de Tarra-
co, ante la Dirección General de Patrimonio Cultural y ante la Agencia Catalana 
de Patrimonio Cultural de la Generalitat. Además, en el inventario del patrimonio 
cultural catalán, que recoge los bienes culturales de interés nacional inventariados, 
nos encontramos con ejemplos de mala conservación. Pondré dos casos, el barri de 
les Adoberies a Vic, de la época industrial, está en muy mal estado; Can Verdera de 
la Mota, en Sant Martí de la Mota, al Pla de l’Estany, está en ruina. 

Bien, eso sí, la Agencia Catalana del Patrimoni Cultural no escatima en invertir 
recursos en el Museo de Historia de Cataluña, también conocido como el museo de 
la manipulación histórica, que cuenta con un presupuesto de más de 2,7 millones 
de euros en el presupuesto del 2020. 

Yendo otra vez a la cuestión que nos concierne, en esta propuesta de resolución, 
el grupo proponente, el PSC, habla de los problemas que tienen los ayuntamientos 
con los bienes culturales de interés local, la falta de homogeneización en el proce-
dimiento, etcétera. Y considera que el artículo 17 de la ley de patrimonio cultural 
catalán requiere de un efectivo desarrollo normativo en forma de decreto. Lo que no 
concreta si es decreto legislativo, decreto ley..., no sé. 

En VOX estamos en contra de la sobreabundancia legislativa, tan propia del PSC 
y de este Govern, y por legislar a golpe de decreto. Pero hay que decir que, aunque 
en la actualidad los ayuntamientos ya tienen herramientas para regular los BCIL, 
mediante la redacción y aprobación del catálogo de bienes a proteger en el marco 
de la legislación urbanística y la declaración del BCIL, como prevé el artículo 17 de 
la ley de patrimonio de Cataluña, es cierto que no existen unos criterios claros para 
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la catalogación de un bien inmueble como BCIL, mientras que sí que se detallan 
unos criterios concretos para el caso de bienes culturales de interés nacional, como 
se recoge en los artículos del 8 hasta el 13, consecutivamente, de la ley catalana de 
patrimonio cultural.

También es cierto que, en el caso de los BCILs, en el artículo 16 sí que se con-
creta algo, pero en el artículo 17, prácticamente nada, se deja a criterio de los ayun-
tamientos y los consejos comarcales.

En cualquier caso, creemos conveniente el desarrollo legislativo para evitar ar-
bitrariedades o intereses particulares urbanísticos en temas de gran importancia, 
como el patrimonio cultural. 

Finalmente, queríamos solicitar que el punto 3 se votara aparte; por nosotros, los 
otros puntos se podrían votar en conjunto. 

Muchas gracias.

La presidenta 

Molt bé. Moltes gràcies.

La vicepresidenta 

Ara té la paraula la Candidatura d’Unitat Popular, la diputada Sabater.

Maria Dolors Sabater i Puig

Bé; moltes gràcies. La veritat és que és una proposta de resolució que ens ha ge-
nerat dubtes, no?, perquè si bé l’interès per protegir el patrimoni i el coneixement 
dels problemes des de l’Administració local ens portarien a felicitar-nos i a impul-
sar una proposta d’aquest tipus, alhora ens genera dubtes, d’una banda, el fet de que 
estem modificant la llei antiga i que hi ha coses que no queden recollides i que pot-
ser els esforços és millor que vagin ja cap a la nova llei. Però sobretot hem intentat 
passar un sedàs que és: d’acord, totes aquestes propostes resoldrien els casos més 
flagrants que en aquests moments tenim al cap que no s’estan protegint? I la prova 
del cotó no ens ha acabat de funcionar, no? 

De què estic parlant? Doncs, sense anar més lluny, Cal Macià, no?, Casa Vallma-
nya, que en aquesta mateixa comissió, doncs, vam discutir, vam aprovar que s’havia 
de fer alguna cosa, i cada dia –cada dia–, sobretot si plou, segur que tots vostès com 
jo mateixa rebem esments a les xarxes socials de l’entitat que està preocupada per 
protegir aquest bé cultural tan imprescindible de protegir, que està dotat d’aquesta 
categoria de bé cultural d’interès local, i que la pluja l’està destruint. I que, malgrat 
haver aprovat una proposta de resolució que ens impulsava a fer alguna cosa ràpida 
i urgent perquè allò no caigui a terra, doncs, no s’està fent res. I tampoc veiem que 
el que estem aprovant aquí ho pogués impedir, no? 

Ni ha passat també per aquesta prova del cotó el pou de glaç de Can Donadeu, de 
Sant Fost de Campsentelles, que és el pou de glaç més profund de tot el sud d’Eu-
ropa, el més important de la Mediterrània que es conserva i que està en un estat..., 
que els convido a anar a caminar per la serralada de Marina, no està ni senyalitzat 
–no està ni senyalitzat.

Llavors, és tan greu la situació que nosaltres no votarem a favor d’aquesta pro-
posta de resolució. Tampoc hi votarem en contra, perquè no volem posicionar-nos en 
contra de la necessitat d’ajudar els ajuntaments i ajudar que els béns d’interès local, 
doncs, tenen urgència de rebre algun tipus de suport, i ens hi abstindrem. 

Però sí que volíem, amb aquesta intervenció, deixar constància de com..., el que 
sobretot ens urgeix és com passar el que aprovem i el que escrivim a que es faci 
efectiu, a que realment puguem protegir aquest patrimoni que ens està caient, se’ns 
està desfent a les mans. I patrimoni és memòria, sobretot si es pot interpretar, si es 
pot explicar, no? Ho ha dit molt bé avui el senyor Petit.
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La vicepresidenta 

Gràcies, diputada. Ara és el torn d’En Comú Podem, la seva portaveu Jessica 
González. 

Jessica González Herrera

Gràcies, vicepresidenta. De manera molt breu, nosaltres votarem a favor de la 
majoria dels punts. Malgrat això, no entenem per què si..., bé, no entenem moltes 
coses. La qüestió és com, si estem a punt de legislar novament sobre una llei que 
ja està desfasada, anem fent modificacions o decrets, etcètera, si ja això decaurà? 
Entenem que també per legislar en el futur necessitem desplegar elements que ens 
ajudin a veure com podem millorar aquesta llei, però en termes parlamentaris i de 
concentració d’energies en lo important.

Creiem que, bé, la cosa no hauria d’anar per aquí, sobretot també pel que deia la 
diputada Sabater, que, malgrat que és una eina que tenen els ajuntaments i els ens 
locals en general per protegir, no s’ha respectat per part ni d’ajuntaments, moltes 
vegades, ni de la Generalitat, el fet de tenir la condició de ser un BCIL. Llavors, bé, 
ens oposarem a que es legisli en aquest sentit, a que es faci un decret, a que s’avanci? 
Doncs no; però tampoc ens sembla que sigui la solució. 

Respecte a les esmenes, tampoc. Acabem de tenir aquí el senyor Garcia Petit 
dient-nos que hi ha una necessitat i unes mancances específiques per a tot el tema 
del catàleg de patrimoni cultural, de saber el que tenim, etcètera, i..., o sigui, no 
entenem per què descafeïnem amb les esmenes. Entenc que, evidentment, l’esperit 
és aprovar qüestions, sobretot amb els grups de govern, que després es puguin por-
tar a terme, però també, per una altra banda, veiem que hi ha coses que s’aproven 
en aquest Parlament i que no pasa na. Llavors, en tot cas, passem de nou mesos de 
tenir un catàleg a dotze mesos, segons disponibilitat pressupostària, i també tenint 
en compte el que acaba de dir el senyor Garcia Petit fa un parell d’hores, doncs, el 
panorama no pinta bé en aquest sentit.

Tampoc entenem si com la diputada Aragonès, d’Esquerra, ha dit que ja està a 
punt, està a punt de sortir la línia de subvencions en la línia de la proposta, per què 
passem d’obrir una línia de subvencions a valorar la possibilitat d’incorporar dins 
de la línia de subvencions un apartat específic. Vull dir, un altre cop, entenem que 
l’esperit és aprovar, però descafeïnar les propostes d’aquesta manera perquè després 
igualment no es compleixin i no siguin eines útils per als territoris, doncs, ens ge-
nera moltes contradiccions. 

De totes maneres, el que necessitem, i hi insistim, és una llei de patrimoni ur-
gentment que tingui en compte totes aquestes mancances que té la llei. Però sobretot 
necessitem un govern que acompanyi també els ens locals per, un cop tenen aquesta 
condició, doncs, poder fer les restauracions, la conservació que correspongui en els 
casos determinats. 

Moltes gràcies.

La presidenta 

Gràcies, diputada. Ara, serà el torn de la senyora Anna Grau, de Ciutadans.

Anna Grau Arias

Gràcies, presidenta. Molt breument, perquè aprofito per demanar disculpes a tots 
els membres de la comissió, perquè ara quan acabem aquesta votació, me n’hauré 
d’anar, o sigui, no em puc quedar fins al final de la comissió. 

Bé, només dic que, bé, sí, algunes coses que s’han dit aquí hi podem estar 
d’acord, però, vaja, no veiem quin mal pot fer això que es porta avui a votació. O ens 
quedarem igual o aniran les coses una mica millor; per tant, simplement ho votarem 
a favor i endavant les atxes.

La presidenta 

Gràcies, diputada.
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Hem acabat, doncs, el torn d’intervencions i passaríem a fer la votació. 
Vots a favor...? (Veus de fons.) No. Perdó –perdó, perdó. En l’últim torn. Sí? (Pau-

sa.) D’acord. Disculpi.

Rocio Garcia Pérez

Gràcies, presidenta. Seré molt breu. Jo crec que el que ha demanat el diputat és 
que puguem votar tots els punts de forma separada. Crec que... 

La presidenta 

Tots? (Veus de fons.) Només el 3.

Rocio Garcia Pérez

D’acord. Doncs jo molt breument agrair les aportacions que s’han fet. Algunes 
d’elles jo crec que són reflexions també constructives. En aquest sentit, hem fet 
aquesta proposta de resolució conscients del que ens deien, de que el Govern està 
a punt de tenir aquesta llei preparada. Però és veritat que fa molts anys, trenta –és 
veritat que hi ha un error en un número; només ens equivoquem en un petit número, 
no és tan greu i demanem excuses. Però pensem justament que, com que va passant 
el temps, hi han moltes peces del nostre patrimoni que fa masses anys que s’estan 
perdent. 

És veritat que, com diu la diputada Sabater, hi han algunes excavacions que cal-
dria i algunes normatives que caldria avançar i treballar-les més, però no podem 
estar permanentment esperant i pensàvem que la nostra proposta no contradiu que 
es presenti una llei posterior. Està feta i presentada amb un esperit constructiu i, 
evidentment, sense valorar tot l’esforç que s’està fent des del departament, però ja 
els ajuntaments, els municipis, els consells comarcals no poden esperar més. D’aquí 
venia la nostra proposta. 

Gràcies.

La presidenta 

Llavors, queda clar que quan passem a votació, el punt 3 i el punt 4, el text que 
votem és el de la transacció. D’acord? I si no hi ha cap advertiment més, votaríem el 
punt 3 per una banda i la resta de punts... No? (Veus de fons.) Punts 1 i 2, junts, sí?,  
3 i 4, també. Però vostès han demanat el 3 separat. (Veus de fons.) I després una del 4,  
d’acord. I després una, la resta? (Veus de fons.) Ah sí, ja són quatre.

Molt bé, doncs, començarem votant els punts 1 i 2. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
I abstencions? 
Ha quedat rebutjat per 6 vots a favor, 8 vots en contra i 1 abstenció. 
Ara passaríem a votar el punt 3. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
I abstenció? 
Per tant, el punt 3 queda aprovat per 14 a favor, 1 en contra i 1 abstenció. 
I el punt 4. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
I 1 abstenció; 15 vots a favor i 1 abstenció. 
Molt bé. Doncs, passaríem a la següent proposta... (Pausa.) En tot cas, senyora 

Grau, abans de que surti, només volia dir, respecte a una queixa que hi ha hagut a 
l’inici, que crec que el fet de que un diputat o una diputada s’hagi d’absentar de la 
sala per atendre qualsevol efecte, sigui el telèfon, sigui... –vostè mateixa ho ha hagut 
de fer també alguna vegada–, crec que no pot ser en cap cas objecte de menysteni-
ment ni de crítica. I que, en tot cas, només ho dic per a tothom, perquè en aquest 
cas vostè ho ha incorporat a la seva intervenció. I crec que és just dir que qualsevol 



DSPC-C 288
4 de maig de 2022

Sessió 10 de la CC  39 

diputada o diputat pot tenir una necessitat en un moment donat d’absentar-se i aban-
donar la sessió. I crec que s’havia de dir, perquè vostè ha fet una intervenció, i per 
part del grup hi ha hagut petició de poder fer aquest esment.

Passo molt breument, per al·lusions, la paraula al senyor Dalmases. Molt breu-
ment.

Francesc de Dalmases i Thió

Només per informar-vos que era a l’hemicicle rebent un grup d’estudiants dane-
sos que estaven visitant el Parlament, i que s’havien assabentat en la recerca prèvia 
que hi havia un dels diputats que havia estat elegit que es trobava a l’exili i vo-
lien que els expliqués el cas. 

Per tant, si en alguna raó tenia sentit fer aquesta substitució i, al mateix temps, 
tenia raó que sortís a l’hemicicle a explicar-ho en anglès perquè se n’assabentessin 
més enllà de les fronteres era en aquesta ocasió.

Gràcies.

La presidenta 

Moltes gràcies. (Anna Grau Arias demana per parlar.) Senyora Grau...

Anna Grau Arias

Sí, molt breument. Prenem nota i ens congratulem de que l’absència del diputat 
Dalmases no tingués res a veure amb cap dèficit de democràcia de l’Estat espanyol 
i de que així es reconegui. 

Gràcies.

La presidenta 

Bé. En tot cas, ho tancarem aquí i passarem al següent punt. 
(Pausa.)

Proposta de resolució sobre la muralla de la Seu Vella de Lleida
250-00516/13

Molt bé, doncs, ja passaríem a l’última proposta de resolució sobre la muralla 
de la Seu Vella de Lleida, que presenta el Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, i que tindrà el seu torn de presentació la senyora Judit Alcalá. Té la paraula 
per cinc minuts. Moltes gràcies.

Judit Alcalá González

Moltes gràcies, presidenta. Diputats, diputades, bona tarda a tots. El nostre Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta aquesta proposta de resolució 
amb l’objectiu molt clar que és la protecció del patrimoni del nostre territori. I, mi-
rin, pels que no coneixen la Seu Vella, deixin que els expliqui que el turó de la Seu 
Vella és un conjunt monumental situat a la ciutat de Lleida. La seva construcció se 
va iniciar al segle XII i està integrada per diferents edificis, com és la Seu Vella o 
catedral antiga, el Castell del Rei, conegut popularment com la Suda. Tant la cate-
dral, que data de 1918, com el Castell del Rei, de 1933, com la fortificació militar, 
de 1949, estan declarats béns culturals d’interès nacional i combinen de manera har-
mònica formes romàniques i gòtiques. 

Tant la catedral com el castell estan envoltats per una fortificació militar i és un 
conjunt monumental que ha fet la funció d’hospital, de caserna militar, de camp de 
concentració, entre d’altres coses. Per tant, és un patrimoni de valor incalculable, 
on l’arquitectura, l’escultura i la pintura tenen un excel·lent paper. El seu manteni-
ment, per tant, ha de ser una obligació del Govern de la Generalitat, tal com emana 
de l’acord firmat l’any 2006 entre la Paeria i el Departament de Cultura de la Ge-
neralitat.
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La manca de manteniment ha fet tenir la seva conseqüència més clara el pas-
sat dia 26 d’abril del 21, quan l’esllavissada d’una part del mur de la Seu Vella va 
evidenciar la deixadesa de funcions del Govern pel que fa al manteniment del pa-
trimoni. És paradoxal aquesta falta de manteniment de la Seu Vella durant aques-
tos darrers dos anys quan el 2019, en el darrer mandat socialista, es van fer grans 
esforços per intentar projectar-la com a candidatura del Patrimoni Mundial de la 
UNESCO.

A finals del 2021, la Generalitat va atorgar una subvenció a l’Ajuntament de 
Lleida per a la seva consolidació i arranjament del recinte de la muralla del turó: 
300.000 euros distribuïts en tres anys. Estem al maig del 2022 i creiem que cal agi-
litzar les gestions per evitar més despreniments, més desperfectes en un conjunt mo-
numental de qualitat arquitectònica i escultòrica de gran nivell. 

Considerem fonamental encarregar un estudi per conèixer les inversions que ne-
cessiten les muralles per a la seva restauració i recuperació. Un estudi que podria 
marcar les accions que caldria dur a terme en els propers anys; un estudi amb la 
diagnosi de les patologies estructurals, que no hi és, i signar un conveni de col·labo-
ració entre la diputació i la Paeria per a la restauració del recinte emmurallat i do-
tar-lo d’inversions plurianuals. 

També informar de les actuacions que caldria per part del Departament de Cul-
tura perquè la Seu Vella sigui patrimoni de la UNESCO, perquè la Seu Vella té els 
valors artístics, històrics i paisatgístics com a trets fonamentals de la UNESCO; per-
què els lleidatans i lleidatanes volem que el nostre turó sigui reconegut pel país, per 
l’Estat i per tot el món amb el reconeixement que es mereix, que és Patrimoni de la 
Humanitat de la UNESCO. 

Gràcies als grups de govern per les seves esmenes presentades i per la voluntat 
d’arribar a acords. I dir que hem transaccionat la primera esmena que van presentar, 
perquè s’ha d’avançar en la restauració. Creiem que s’ha d’avançar en la restauració 
de les muralles i entenem que l’estudi requereix un temps per poder dur-la a ter-
me de forma acurada. I també hem acceptat la segona esmena. Acords que us hem 
fet arribar a tots los grups parlamentaris. 

Gràcies, presidenta.

La presidenta 

Moltes gràcies. De fet, hi ha aquestes esmenes... (Veus de fons.) D’acord. Llavors, 
el senyor Ten té la paraula per defensar l’esmena.

Francesc Ten i Costa

Sí; moltes gràcies, presidenta. També torno a fer esment de la bona predisposi-
ció a l’hora de negociar i d’acceptar esmenes, però deixin-me dir també que això no 
és..., com l’hi diria?, això és complementari a que jo faci també la meva disconfor-
mitat amb algunes de les apreciacions que es diuen en l’exposició de motius. 

Volia dir també que aquesta proposta de resolució l’hem compartit amb els com-
panys diputats de Lleida, especialment amb la companya Cristina Casol, que ens ha fet 
arribar molta informació i amb la qual hem treballat, doncs, el nostre posicionament. 

Jo volia posar en relleu algunes de les xifres que el Departament de Cultura, al 
llarg dels darrers anys, i la Paeria, doncs, han posat, han treballat i han dedicat a la 
Seu Vella, a les muralles. Per exemple, durant la legislatura actual hi ha una apor-
tació de 426.000 euros per al consorci de la Seu Vella que provenen de la diputació 
i del Feder. Vostès diran: «Això no és govern», però jo els contestaré, doncs, que 
la Paeria 300.000 euros i la Generalitat 300.000 euros més per a la restauració del 
baluard del Rei i del baluard de la Reina, que això s’està tirant endavant, amb unes 
obres d’emergència que ja són fetes i la licitació de les obres per al 22 i la licitació 
i les obres per al 2023. 

Si tenim en compte la Seu Vella, és això, les muralles, però si tenim en comp-
te la Seu Vella, el monument, li he de dir que hi ha un import d’1.616.000 euros al 
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campanar, la porta dels Apòstols i la segona fase de cobertes del claustre. I hi ha 
una primera fase de cobertes del claustre en un pressupost de 2022, 2022 de l’Estat, 
que de moment està pendent. Per tant, algunes de les apreciacions que diuen vostès, 
doncs, potser també s’haurien de compartir o bé matisar pel que fa a l’Estat. 

També volia dir que el senyor Àngel Ros –i l’hemeroteca no enganya– inicia la 
redacció del projecte de millora de les muralles del Turó de la Seu Vella, cosa que 
això no s’ha tirat endavant des del 2016. Per tant, em sembla que bona predisposi-
ció a negociar, a tirar endavant, a compartir-ho, però també hem de dir les xifres 
tal com són.

És veritat que, a vegades, vostès reclamen un conveni, però a nosaltres ens sem-
bla que l’atorgament de subvencions és més eficaç i àgil que la figura del conveni i, 
per tant, en alguns casos això s’ha fet a través de subvencions i no de conveni. 

El darrer punt és el punt que fa esment de l’informe en seu parlamentària, tot 
allò que s’ha fet a la UNESCO. Ja saben vostès que, a l’abril del 21, el consorcio del 
patrimonio histórico va aprovar suspendre per un període de cinc anys i a partir del 
2022 la presentació de noves candidatures a patrimoni mundial de la UNESCO. És 
a dir, estem sotmesos, submisos, al que ens diu l’Estat, al filtre de l’Estat, pel que 
fa a totes les actuacions de declaracions UNESCO, que és un filtre polític en contra 
de les propostes de Catalunya. 

Em sap greu, però aquest és el resum de tot allò que té l’Estat en el calaix de les 
propostes UNESCO que li enviem des de Catalunya. I això mateix ho demostra el 
consorcio del patrimonio...

La presidenta 

Hauria d’anar acabant, diputat. 

Francesc Ten i Costa

Ja he acabat. Moltes gràcies. 

La presidenta 

No pretenia tallar-lo tan radicalment. Només l’avisava. D’acord, doncs, moltes 
gràcies. Senyora Irene Aragonès, per part d’Esquerra, té la paraula.

Irene Aragonès Gràcia

Sí; gràcies, presidenta. Bé, sabem que aquestes propostes de resolució que afec-
ten tant a nivell local, doncs, sempre són difícils. Però, bé, hem arribat, hem arribat 
a aquesta transacció gairebé in extremis en el punt 1, que penso que demostra, no?, 
el compromís del Govern, el compromís del Departament de Cultura per poder tenir 
llest aquest informe per a planificar i temporitzar totes aquestes inversions en l’ac-
tual..., en el transcurs de l’actual legislatura. Però, clar, calen recursos econòmics, 
calen recursos humans, recursos tècnics, que són molt costosos, perquè es tracta 
d’informes, es tracta d’estudis d’una gran magnitud del que significa tota la muralla 
de la Seu Vella, no? 

Nosaltres n’assumim el compromís, perquè si hi ha el recurs ho farem. De fet, ja 
hi ha una càtedra específica per aportar coneixement. Són muralles construïdes..., 
moltes fases construïdes en diferents períodes històrics i, aleshores, qualsevol inter-
venció que s’hi faci ha de respectar, si es tracta de..., s’ha de fer una restitució o s’ha 
de fer un altre tipus d’intervenció, no? 

Recordar, però, que existeix un informe de l’any 2019 de la Universitat Autòno-
ma que, d’alguna manera, va fer aquesta anàlisi de la pedra de la muralla i que és 
aquest estudi el que s’està utilitzant i s’està fent servir de base per a futures inter-
vencions. 

En el punt 2, no hi podem donar suport perquè aquesta col·laboració és que ja 
existeix. Hi ha una subvenció plurianual –21, 22, 23– de 300.000 euros. Però, bé, 
vostès s’enroquen en demanar la necessitat de formalitzar un conveni amb la Paeria 
i la diputació, malgrat que l’atorgament, d’alguna manera, d’aquesta subvenció és 
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que és més efectiva, és molt més àgil i té els mateixos efectes econòmics. Per tant, 
no veiem quina necessitat d’haver d’existir aquest formalisme d’un conveni. Pensem 
que no procedeix signar un nou conveni i, a més, fer-ho en un termini d’aquests tres 
mesos com demanen, perquè ja hi ha aquesta inversió de 600.000 euros, 300.000 
euros Departament de Cultura, 300.000 euros Ajuntament de Lleida, per al mante-
niment i la conservació del recinte emmurallat de la Seu Vella. 

I al punt 3, ens accepten l’esmena que els havíem presentat, en què indicàvem 
que els informes de compliment de les resolucions adoptades s’envien quatre mesos 
després de la seva aprovació en comissió i no en un termini més reduït del que vos-
tès pretenien; no cal avançar-nos, no?, si reglamentàriament ja hi ha un termini. Tot 
i així, Cultura ha fet els deures, l’Ajuntament de Lleida ha fet els deures; ara la pilo-
ta està en el Ministerio de Cultura. Li poden preguntar vostès mateixes al ministre 
Iceta com està assumint aquesta responsabilitat.

La presidenta 

D’acord. Moltes gràcies. Doncs ara seria el torn del senyor Acosta, de VOX.

Manuel Jesús Acosta Elías

Moltes gràcies, presidenta. Jo seré molt breu, porque cualquier acción dirigida 
a la mejor protección de nuestro patrimonio cultural recibirá el apoyo de VOX, sin 
lugar a dudas.

Por lo tanto, votaremos a favor de los tres puntos. 
Pero quisiera aprovechar la oportunidad porque de la misma manera que usted, 

con razón, señora presidenta, ha llamado la atención a una diputada por el desprecio 
a referirse a otro diputado, yo le agradecería que hiciera extensiva la amonestación 
al señor diputado Villalbí –me sabe mal que no esté aquí presente, porque se lo diría 
igual– por su descalificación constante a mi persona de forma insultante y grosera 
que ningún otro diputado presente en esta sala, a pesar de nuestras discrepancias y 
a veces antagónicas, ha vertido. 

No he hecho referencia tampoco en mi exposición de motivos a la injusticia que 
se produjo en la anterior sesión en relación con el tiempo y también en cuyo caso 
intervino el señor Villalbí, y no quiero dar más detalles, pero sí que le pediría, por 
favor, que tuviera esta muestra de consideración. 

Gracias.

La presidenta 

Bé; moltes gràcies.

La vicepresidenta 

La diputada Maria Dolors Sabater, de la Candidatura d’Unitat Popular.

Maria Dolors Sabater i Puig

Bé; en tot cas, faré una intervenció breu dient que votarem a favor d’aquesta pro-
posta de resolució. I, en tot cas, és un argument que ja l’hem repetit molt, però no 
per repetit no està de més tornar-lo a fer, no?, en el sentit de que quan entrem propos-
tes de resolució concretes de llocs concrets, ens fan pensar que alguna cosa no fun-
ciona bé, quan, diguem-ne, en teoria això sí que és veritat que estem esperant la llei, 
la llei que ha de ser actualitzada ha de millorar la llei que tenim actualment, però ja 
tenim uns mecanismes que ja haurien d’anar funcionant, però en algun lloc se’ns en-
callen, que fa falta fer propostes de resolució concretes per a llocs concrets, etcètera. 

Llavors, aquesta era una primera observació, que a nosaltres, en general, ens 
agrada prendre decisions o impulsar decisions o recolzar decisions que siguin es-
tructuralment més globals, més universals, que no, diguem-ne, hagin d’anar només 
pensant en un cos concret, d’un ajuntament concret, d’un lloc concret, sinó que pu-
guin ser per a tothom i funcionar per a tothom. Per tant, evidentment, que, doncs, 
hi votem a favor, però que voldríem poder aportar també en aquest marc general de 
que això rutlli d’una manera més fluïda. I, evidentment, que aquí hi ha també l’Ad-
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ministració de l’Estat i malgrat que hi votem a favor, també ens sumem a aquesta 
crida que també es demanin responsabilitats o es demani el que li pertoca a l’Estat 
en aquest cas, malgrat que nosaltres –ja ho sabeu– voldríem que hi hagués un mo-
ment en què no calgués demanar-ho a l’Estat, que poguéssim ser absolutament inde-
pendents a l’hora de prendre aquestes decisions. 

I una tercera cosa que voldria comentar que crec que ve molt a tomb amb la Seu 
Vella és la importància que té... Aquí es destaca molt la importància intrínseca del 
propi valor arquitectònic i històric de l’edifici, però crec que, en aquest cas, és bo 
també ressaltar la importància que té com a element d’identificació per a la zona, 
com a element emblemàtic que dona valor i dona identitat a una zona del territori i 
que dona valor a la participació de la ciutadania i a la identificació de la ciutadania 
tenir un element que és d’interès per a tot el país. Crec que, en aquest cas concret, 
és bo posar-ho en rellevància, perquè crec que a nivell territorial, sovint hi han zo-
nes del territori que estan menys protegides que altres o que estan menys posades 
en valor de cara, doncs, a que la resta de ciutadania d’altres llocs del país tinguin 
interès en visitar-les. I crec que, en aquest cas, és important dir que per a la zona 
de Ponent és molt important tota la feina que ja s’ha fet i la que queda per fer per a 
aquesta Seu Vella.

Moltes gràcies. 

La vicepresidenta 

Gràcies, diputada. En Comú Podem, Jessica González. 

Jessica González Herrera

Gràcies, vicepresidenta. Doncs nosaltres donarem suport a aquesta moció, tot 
dient que està molt bé donar suport a les tasques de conservació i de restauració, que 
són el centre d’aquesta proposta de resolució que ens presenta el Partit Socialistes, 
però també ens ha sorprès gratament el punt 3, en el qual ens sumem per descomp-
tat, exigint a la Generalitat que es posi les piles per a l’expedient de candidatura al 
2023 a París. Fins aleshores, pel que se’ns diu, bàsicament, s’han anat guanyant con-
cursos de televisió i aquesta és l’única qüestió que tenen, no? 

I, llavors, convé introduir la necessitat de que el Govern s’afegeixi a l’impuls 
d’aquesta candidatura, donat que al final del trajecte d’aquest procés la responsable, 
l’ens responsable de presentar-la és del Ministeri de Cultura, que precisament està 
en mans del PSC, i que esperem que sigui d’aquesta manera.

En tot cas, això, reiterar el nostre vot afirmatiu, i ja està.

La presidenta 

Molt bé. Doncs com que no hi ha la diputada de Ciutadans, acabaríem el torn 
tornant-li a donar la paraula a la senyora Judit Alcalá perquè faci el posicionament 
final.

Judit Alcalá González

Jo simplement dos aclariments. Sobre l’estudi de la Universitat Autònoma que 
vostè ha dit, sí que és veritat que hi és, però parla de la pedra de la corona superior i 
no de les patologies estructurals. Per això, nosaltres insistíem en aquest estudi, per-
què necessitàvem un estudi geotècnic amb profunditat. D’acord? 

I referent al diputat Ten, els convenis, diputat, ajuden a estabilitzar els acords, i 
per això, volem un conveni, perquè això creiem que era important. Per això, creiem 
que és important aquest conveni. I, miri, el 2019 el Grup Municipal Socialistes va 
arribar a un acord amb la diputació, en el qual va deixar una partida per interve-
nir de forma immediata a les muralles –de forma immediata. Sí, senyor Ten, segur. 
I van encarregar als arquitectes municipals la redacció d’un projecte de pla de mi-
llores i es va paralitzar.

Res més, presidenta. Gràcies.
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La presidenta 

Moltes gràcies.
Doncs passaríem a la votació. No m’ha quedat clar si hem de separar punts. (La 

vicepresidenta intervé sense fer ús del micròfon.) Tots, un per un, sí? (Veus de fons.) 
D’acord. L’1 i el 3, que són els que porten la transacció i l’esmena, els votarem con-
juntament. 

Per tant, votem els punts 1 i 3. 
Vots a favor? 
Bé; crec que hi ha unanimitat, per tant, no cal demanar cap més posicionament 

de vot. 
I ara tindríem el punt 2. 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
D’acord. Queden 7 vots a favor i 8 en contra.
Digui, diputada? (Veus de fons.) No, no, no: 7 vots a favor, 8 en contra; per tant, 

no prospera, queda rebutjat. 
Bé, en tot cas, abans d’acomiadar la sessió, hem complert exactament tres hores 

de sessió. Crec que ha estat una correcta decisió els ajustaments que hem fet en l’ho-
rari per poder donar més agilitat i anar prenent decisions respecte a si hem de fer o 
no altres sessions, això ja ho anirem valorant. 

Només, i per la queixa que hi ha hagut per part d’un diputat, només dir que, en 
tot cas, com a presidenta de la Mesa i amb la resta de companys i companyes de la 
Mesa, també amb la part gestora, procurem ser molt escrupolosos a l’hora de valorar 
si es produeixen incompliments o es trepitgen drets de les persones diputades i dipu-
tats. I, en tot cas, no som conscients de que hi hagi hagut per part del senyor Villalbí 
un comportament ofensiu. Revisarem, en tot cas, la seva intervenció. 

Crec que sí que voldria dir que, si vostè ens demana que siguem més exhaustius 
amb el control del que es diu, això també l’afectarà a vostè, que moltes vegades te-
nim una permissivitat davant de les seves intervencions que potser personalment no 
tindríem, però que, si no incompleix, si veiem que el Reglament no ens permet ta-
llar-lo, doncs, no ho fem. (Veus de fons.) En tot cas, per això dic que nosaltres revisa-
rem... No som conscients de que hi hagi hagut un incompliment per part del senyor 
Villalbí quant a desqualificació. 

Una altra cosa és la discrepància respecte al que es diu i és en aquest sentit que 
jo he fet l’avís a la senyora Grau, perquè hi havia hagut una desqualificació a un 
diputat. Però no he entrat en la discrepància respecte al contingut polític del que es 
defensa, malgrat que en molts moments, si haguéssim de guiar-nos per això, doncs, 
nosaltres li hauríem cridat l’atenció a vostè en alguns aspectes i no ho hem fet per-
què estem en aquest marc. Però jo prenc nota del que vostè ha dit per revisar la seva 
intervenció, però no tenim constància de que hi hagi hagut cap..., que s’hagi trepitjat 
cap article del Reglament en aquest sentit, però revisarem la gravació. 

Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a les sis de la tarda.
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