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Sessió 7 de la CC

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

sideix Lluís Font i Espinós, acompanyat de la vicepresidenta, Elisenda Alamany Gutiérrez, i 

del secretari en funcions, Martín Eusebio Barra López. Assisteix la Mesa la lletrada Esther 

Andreu i Fornós.

Hi són presents els diputats Héctor Amelló Montiu, Susana Beltrán García, Antonio 

Espinosa Cerrato, Maialen Fernández Cabezas, Dimas Gragera Velaz, David Mejía Ayra y 

Martí Pachamé Barrera pel G. P. de Ciutadans; Montserrat Macià i Gou, Xavier Quinquillà 

Durich, Mònica Sales de la Cruz i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; 

Eva Baró Ramos, Jenn Díaz Ruiz, Irene Fornós Curto, Rut Ribas i Martí i Marta Vilalta i 

Torres, pel G. P. Republicà; Rafel Bruguera Batalla i Esther Niubó Cidoncha, pel G. P. So-

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

Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió la secretària de l’Associació Cultural d’Atraccions de Fira de 

Catalunya, Susana Sánchez García, acompanyada de la presidenta, Leire Noves Lobato.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de Susana Sánchez García, en representació dels gremis de firaires 

de Barcelona, Girona i Tarragona, la Coordinadora de Firaires de l’Hospitalet de Llobregat 

i l’Associació Cultural d’Atraccions de Fira de Catalunya, davant la Comissió de Cultura per 

a informar sobre el reconeixement de la fira d’atraccions com a activitat cultural (tram. 357-

00163/12). Comissió de Cultura. Compareixença.

2. Sol·licitud de compareixença de la secretària general de Cultura davant la Comissió 

de Cultura perquè informi sobre les accions previstes per a resoldre les irregularitats detec-

tades en l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural 

(tram. 356-00282/12). Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

3. Proposta de resolució sobre el suport al projecte Liberisliber, de Besalú (tram. 250-

00411/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de 

les esmenes presentades (text presentat: BOPC 189, 34; esmenes: BOPC 228, 11).

4. Proposta de resolució sobre el valor històric i cultural del castell de Sant Ferran, de 

Figueres (tram. 250-00412/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 189, 35; esmenes: 

BOPC 228, 11).

5. Proposta de resolució sobre el reforçament del Camí de Sant Jaume (tram. 250-

00413/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 189, 36).

6. Proposta de resolució sobre el reconeixement de les fires d’atraccions com a activitat 

cultural (tram. 250-00448/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 194, 32; esmenes: 

BOPC 228, 12).

7. Proposta de resolució sobre el garantiment de l’harmonia del conjunt històric del pont 

de Besalú (tram. 250-00458/12). Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, jun-

tament amb un altre diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. De-

bat i votació (text presentat: BOPC 200, 74).

8. Proposta de resolució sobre l’augment de la despesa pública en cultura (tram. 250-

00499/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre dipu-

tat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta de 

resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 212, 34; esmenes: BOPC 

244, 58).

9. Proposta de resolució sobre el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (tram. 

250-00503/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 212, 40; esmenes: 

BOPC 244, 58).
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El president

Bona tarda. Si els sembla, començarem. Malgrat que alguns estan una mica cansats 
perquè porten ja un ritme de comissions del matí extens, jo crec que val la pena que 
posem... (veus de fons) –algunes–, que posem els cinc sentits en el que ara ens ocupa.

Abans de fer entrar les compareixents i el públic que els acompanya, com que hi 
ha unes propostes de modificació de l’ordre del dia, volíem poder-ho discutir nosal-
tres i després procedir a les compareixences. 

El senyor Garcia Albiol ens ha comunicat la proposta..., la intenció d’eliminar 
de l’ordre del dia un punt i poder-lo posposar a una propera comissió, en concret, el 
punt número 7. Algú tindria un inconvenient en fer això? (Pausa.) Perfecte. Doncs, 
el punt número 7 desapareix de l’ordre del dia d’avui i s’incorporarà a la propera 
sessió.

En segon lloc, se’ls ha comunicat que hi havia una proposta de modificació de 
l’ordre del dia. Com que la tenen tots, no caldrà explicar-la. Hi ha algú que tingui 
algun inconvenient? (Héctor Amelló Montiu demana per parlar.) Diga, diga. 

Héctor Amelló Montiu

Gracias, presidente. Bueno, me imagino que estamos hablando de nuestra pro-
puesta de cambio. Nos gustaría poder hacerla detrás del punto 2, porque así es so-
bre..., también es sobre el tema de la comparecencia, y creo que estaría bien poderla 
hacer justo en tercer lugar, si no hay nadie que tenga ningún tipo de inconveniente. 

Y también me gustaría anunciar una substitución en nuestro grupo. La señora 
Blanca Victoria, hoy, por diversos motivos, no puede asistir, y la substituirá Dimas 
Gragera. 

El president

Per tant, abans de comunicar les substitucions, aquesta alteració de l’ordre del 
dia, ho posaríem com a punt número 3 i no número 4. Se’ls havia comunicat que ani-
ria com a punt número 4. (Veus de fons.) Algú té algun inconvenient de fer aquesta 
modificació i col·locar el punt en el número 3? (Veus de fons.) Sí. No el 4, sinó el 3. 
(Pausa.) Molt bé.

El Grup de Ciutadans ens ha comunicat una substitució. Hi ha algun altre grup 
que tingui...? (Jenn Díaz Ruiz demana per parlar.) Endavant.

Jenn Díaz Ruiz

Sí; gràcies, president. El diputat Jové serà substituït per la diputada Ribas, el 
diputat Ruben Wagensberg per la diputada Baró i el diputat Romeva serà substituït 
per la diputada Fornós.

El president

Molt bé. Moltes gràcies, diputada Jenn Díaz. Algun canvi més? (Pausa.) Bé, 
doncs, sense més coses, entrem en l’ordre del dia. (Héctor Amelló Montiu demana 
per parlar.)

Héctor Amelló Montiu

Sí, simplemente es para expresar que desde nuestro grupo parlamentario que-
ríamos condenar, de forma clara y rotunda, la agresión fascista que sufrimos varios 
miembros de nuestro grupo el pasado día 26 de enero, en el municipio de Torroella 
de Montgrí. Y también pediríamos al resto de formaciones políticas representadas 
en esta comisión que se sumen a esta condena de la vulneración de la libertad de ex-
presión política en Cataluña, ejercida por grupos radicales separatistas y arengadas 
por el alcalde del propio municipio. Un ejercicio que consideramos de irresponsabi-
lidad en el desarrollo de sus funciones.

El president

Com que no és un punt de l’ordre del dia, jo, com a president, interpretant el sen-
tir de tots els grups, crec que puc dir que tots els grups som contraris a barrejar el 
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que és la legítima reivindicació política amb actes de violència, siguin quins siguin, 
i per tant condemnem tots els actes de violència, tots els abusos, totes les asimetries 
que es puguin produir en el nostre dia a dia. (Alejandro Fernández Álvarez demana 
per parlar.) Digui.

Alejandro Fernández Álvarez 

Sí, estant d’acord amb el que diu el president, voldria que constés en acta la meva 
condemna explícita en els termes que el portaveu de Ciutadans ara ha traslladat. 
Gràcies. (Francesc Ten i Costa demana per parlar.)

El president

Digui, senyor Ten. Jo els demanaria que fossin molt breus per no endarrerir l’or-
dre del dia, però, digui, senyor Ten.

Francesc Ten i Costa

A mi m’agradaria que fes constar en acta la condemna contra tots –com ha dit 
vostè– els actes polítics, sense singularitzar-ne cap, per cap causa. Perquè si comen-
cem a singularitzar-ne alguns per algunes causes, ja tenim un ordre del dia molt 
llarg en aquesta comissió. (Rafel Bruguera Batalla demana per parlar.)

Rafel Bruguera Batalla 

Sí; gràcies, president. No ho vaig viure, però sí que en vaig estar informat, per-
què visc al costat de Torroella de Montgrí, i, per tant, evidentment, lamentar els 
actes que es varen produir i sumar-me, fonamentalment, al comentari que ha fet el 
president, que subscric al cent per cent. 

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Molt bé. Doncs vaig a buscar les compareixents i... 

La sessió se suspèn a les tres de la tarda i onze minuts i es reprèn a les tres i catorze minuts.

El president

Bé, reprenem la reunió. 

Compareixença de Susana Sánchez García, en representació dels 
gremis de firaires de Barcelona, Girona i Tarragona, la Coordinadora de 
Firaires de l’Hospitalet de Llobregat i l’Associació Cultural d’Atraccions 
de Fira de Catalunya, per a informar sobre el reconeixement de la fira 
d’atraccions com a activitat cultural 

357-00163/12

Donem la benvinguda a la compareixent, la senyora Susana Sánchez García, en 
representació dels gremis de firaires de Barcelona, Girona i Tarragona, la Coordi-
nadora de Firaires de l’Hospitalet de Llobregat i l’Associació Cultural d’Atraccions 
de Fira de Catalunya, a la Comissió de Cultura. I donem la benvinguda als seus 
acompanyants, que han volgut compartir, doncs, aquesta sessió de reflexió i treball 
d’aquesta tarda. 

Tenen la paraula per un temps màxim de trenta minuts, que no cal exhaurir –ja 
n’hem parlat abans, per situar-nos a tots en..., la situació. (Pausa. Veus de fons.)

Susana Sánchez García (representant dels gremis de firaires de 
Barcelona, Girona i Tarragona, la Coordinadora de Firaires de l’Hospitalet 
de Llobregat i l’Associació Cultural d’Atraccions de Fira de Catalunya)

Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy... (l’oradora s’emociona) –perdón–, soy 
Susana Sánchez, soy... (Pausa.) Perdón que me emocione, porque esto es una cosa 
muy importante para nuestro sector, ¿vale? 
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Soy feriante de tercera generación y hoy vengo aquí para expresar nuestra nece-
sidad de que las ferias de atracciones, en Cataluña, estén consideradas y reconocidas 
como parte de la cultura de Cataluña.

Lo primero de todo, quiero agradecer a todos los diputados aquí presentes, en 
especial al diputado Dimas, que es el que nos ha traído aquí, el que ha hecho posi-
ble que, bueno, pues que esta asociación, esté cumpliendo hoy la labor para la que 
fue creada. 

Quiero dar las gracias también a los compañeros representantes de diferentes 
gremios y asociaciones de feriantes y a todas las personas colaboradoras que han 
venido hoy para darnos apoyo y formar parte de este gran proyecto.

Quiero dar las gracias también a los miembros de la agrupación de Ciudadanos 
de Cerdanyola del Vallès, por el apoyo que nos han dado también y por ser la pri-
mera agrupación en presentar una moción en un ayuntamiento para que se nos sea 
reconocidos como actividad sociocultural itinerante de interés municipal. Gracias a 
ellos, Cerdanyola del Vallès se ha convertido en la primera ciudad de todo el país en 
dar este reconocimiento a la feria.

Y, por último, también quiero agradecer a la Fundación Andacat, por el apoyo 
que nos da y por llevar lo que es la cultura de la feria de Cataluña al resto de comu-
nidades de este país.

Bueno, y con esto voy a comenzar. Lo voy a hacer leído porque son muchas co-
sas y, con mis nervios, pues se me puede olvidar todo o empiezo a darle vueltas y la 
lío, ¿vale? Así que, bueno...

Conforme a lo establecido por la Comisión Europea, el patrimonio cultural con-
siste en los recursos culturales y creativos, de naturaleza tangible o intangible, con un 
valor para la sociedad, que ha sido reconocido públicamente para preservarlo para las 
generaciones futuras.

Ralph Linton, en 1942, describe la cultura como una herencia social, definién-
dola como: «Una configuración de comportamientos aprendidos, cuyos elementos 
son compartidos y transmitidos por los miembros de una sociedad particular». 
Señaló también la relación que existe entre la sociedad, cultura y personalidad, 
diciendo que: «La sociedad es un grupo organizado de individuos. Cultura es el 
grupo organizado de relaciones aprendidas características de una determinada so-
ciedad.»

Durante cientos de años, las ferias han servido para potenciar el comercio de las 
principales ciudades y localidades. Incluso podría decirse que el recinto ferial fue la 
cuna de la mayoría de las formas de entretenimiento popular que conocemos hoy en 
día: el teatro, la comedia, la música, la danza, el circo, los juegos de azar, las atrac-
ciones. E incluso ayuda a dar nacimiento al cine, que, en sus inicios, en 1895, fue 
considerado como una atracción menor o, incluso, un número de feria.

En la época románica, se celebraban ferias para potenciar el comercio y la merca-
dería. Eran jornadas de ocio que, generalmente, se hacían coincidir con celebracio-
nes festivas y religiosas, y solían ir acompañadas de actividades lúdicas y mercanti-
les, con una importante afluencia de gente.

Las ferias siempre se han utilizado como elemento fundamental para potenciar 
el comercio y las relaciones humanas, tanto en el ámbito económico como familiar.

Cataluña ha sido y es territorio importante de ferias. El periodo inicial de mayor 
apogeo llega con el reinado de Jaime I, el Conquistador, y conecta, en su máximo 
desarrollo, con el periodo inmediatamente posterior, durante los reinados de sus su-
cesores, Pedro, el Grande, y Jaime II. 

Se han contabilizado cerca de ochenta ciudades y villas de Cataluña que, re-
gularmente, a mediados del siglo XIV, celebraban sus ferias, y estas se distribuían 
por el territorio y daban lugar a diferentes itinerarios y rutas que Josep Maria Sal-
rach Marès, reputado catedrático de historia medieval, describe ampliamente en su 
Història dels Països Catalans, editada en 1980, donde el autor hace un verdadero 
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mapa de las diferentes vías de la red ferial catalana, alrededor del año 1300, en el 
que menciona a la mayor parte de ferias que se siguen celebrando en la actualidad. 
Ferias en que, tanto mis compañeros, como yo misma, seguimos instalando nuestras 
atracciones y diferentes puestos de servicio, y así hacemos posible la continuidad 
de las mismas.

A continuación, les leeré el fragmento del señor Salrach –es un poquito largo, 
así que bebo un poco.

«Al pas de la Via Francígena, que posava en comunicació Catalunya i França, se 
celebraven anualment fires a Salses, Perpinyà, Figueres, Bascarà, Girona, Llagoste-
ra, Cardedeu, Granollers, Barcelona, Martorell, Vilafranca del Penedès, Cambrils, 
Tarragona i, finalment, Ulldecona.

»Paral·lela a aquesta ruta, una altra de menor seguia la costa de la Catalunya Ve-
lla i posava en comunicació les fires de Cotlliure, Castelló d’Empúries, Torroella, 
Palamós, Sant Feliu de Guíxols i Blanes. 

»D’aquestes rutes en sortien d’altres que posaven en comunicació les terres lito-
rals o prelitorals amb les de més interior. La més important de les rutes interiors era 
la Transversal, que sortia de Martorell, vila firal, i anava fins a Aragó, tot passant 
per les fires de Piera, Igualada, Copons, Montpalau, Cervera, Tàrrega, Vilagrassa, 
Lleida. 

»Des del litoral de la Catalunya Nova, els mercaders també podien fer el camí, 
tot visitant successivament les fires de Reus, Valls, Montblanc, Sarral, Santa Coloma 
de Queralt i enllaçar a Cervera amb la ruta Transversal.

»A partir d’aquesta ruta, també es podia prendre una desviació, que passant per 
les fires de Prats de Rei, Calaf, Sant Martí de Sesgueioles, conduïa envers la ruta 
de les fires del Llobregat, Manresa, Sallent i Berga, o bé prendre una altra desvia-
ció que portava a la fira d’Agramunt i a les de la vall del riu Segre, que eren Vila-
nova de Corbins, Balaguer, la Seu d’Urgell, Bellver i Puigcerdà.

»Finalment, les fires amb dues conques fluvials es podien comunicar directa-
ment per una ruta que passava per les fires de Solsona i Santpedor. Unes rutes se-
cundàries unien les fires d’Olot, Besalú i la ruta que enllaçava amb la fira de Gra-
nollers amb la de Vic.»

Parlem de fires, això són fires de l’any 1300. A la història, avui, ara, actualment 
nosaltres, els firaires, continuem fent totes aquestes fires que aquí els he comentat.

Continuo.
Es importante también remarcar que las atracciones de feria no siempre han sido 

como las conocemos en la actualidad, pero la historia siempre las ha marcado como 
parte importante y fundamental del reclamo para captar más visitantes a las ferias, 
sean de la índole que sean.

A medida que nos vamos acercando a la actualidad, a mediados del siglo 
 diecinueve, pasaremos por los famosos charlatanes de feria que vendían ungüentos 
milagrosos para crecer el pelo o que decían la tan famosa expresión de: «Pasen y 
vean, señores» para que el público entrara y pudiera ver a la mujer barbuda, el hombre 
de dos cabezas, la mujer con cuerpo de serpiente y, bueno, todo un sinfín de persona-
jes míticos que se inventaron en aquellas épocas para que la gente pudiera disfrutar, 
que seguramente a más de uno sus abuelos les habrán explicado qué veían en la feria. 

Continuo.
Más de nuestra época actual, encontramos atracciones tan famosas como las 

norias, las ruedas de caballitos, las tómbolas. ¿Quién no ha tenido o ha escuchado 
alguna vez hablar de la Chochona? O la famosa frase: «¡Qué alegría y qué alboroto, 
otro Perrito Piloto!» Sepan ustedes que yo esa frase la decía, porque yo hablaba por 
el micrófono en una tómbola en esa época. Pues bien, ¿y quién no le ha intentado 
quitar alguna vez la escoba, a la bruja?

Algo que no ha cambiado y que su receta ha pasado de generación en generación 
son los dulces tradicionales, que es muy difícil encontrar en otro lugar que no sea en 
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las ferias: el algodón de azúcar, las manzanas de caramelo, el coco, las chufas, los 
altramuces, las almendras garrapiñadas.

Era y es tradición, cuando son las fiestas de nuestros municipios, salir a pasear 
junto a los familiares y amigos y disfrutar viendo a los más pequeños iluminarse 
al ver las diferentes atracciones, las mismas a las que nuestros padres nos llevaron 
cuando éramos pequeños, y las mismas a las que nosotros también llevamos ahora 
a nuestros hijos. A la noria, a los autos de choque, a los caballitos, a las atracciones 
para los más intrépidos –las montañas rusas, la Granota– y demostrar nuestras ha-
bilidades disparando escopetas de balines o pescando patitos.

Pues, detrás de todo este mundo de luz y de color, hay una tradición generacio-
nal de ejercer la profesión de feriante, una profesión que, como les he relatado, se 
remonta a épocas pasadas y que conlleva un modo de vida que, aunque en la actua-
lidad se está adaptando a las nuevas tecnologías y circunstancias, sigue muy arrai-
gado a la forma de ejercer de nuestros antepasados.

Con el paso de los años, muchas de las ferias comerciales han ido desaparecien-
do, pero, como ya hemos explicado, al celebrarse festividades de diferentes índoles, 
los municipios han seguido utilizando esas fechas para celebrar sus festividades lo-
cales y aunque en muchas no se instalan ferias de muestras, siguen contando con la 
presencia de las ferias de atracciones para intentar impulsar a que la gente salga a 
las calles a disfrutar y aprovechar para que el comercio local también se impulse. 
Y sobre todo el sector del servicio, que cuando llegan las ferias ve potenciadas sus 
ventas.

Pero también se conservan grandes e importantes ferias agrícolas y ganaderas y 
de exposición de comercio, tanto mayorista como minorista, que se exponen todas 
en un mismo recinto ferial. Ferias tan importantes como las de Vic, la de Mollerus-
sa, la de Granollers, la de Vilafranca del Penedès, la feria de Girona, de Vilanova, 
de Mataró, y podría seguir, porque hay muchas ferias que son importantes, agrí-
colas, y que todas ellas cuentan en sus inmediaciones con las atracciones de feria 
como reclamo familiar.

Aunque en la actualidad las ferias de atracciones se han desvinculado de las fe-
rias comerciales y han pasado a formar parte de unas fiestas de los pueblos..., han 
pasado a formar parte de las fiestas de los municipios –de las fiestas.

¿Se imaginan ustedes unas fiestas de sus pueblos sin feria, sin atracciones de 
feria? Seguro que la respuesta es que no. Pues bien, para que esto no suceda, para 
que las ferias de atracciones puedan seguir iluminando y animando las fiestas de 
Cataluña, es muy importante que las administraciones empiecen a reconocernos 
como parte importante de todas sus fiestas y entiendan que así somos parte de su 
patrimonio cultural.

Es muy importante que para poder garantizar la continuidad de las ferias de 
atracciones de Cataluña se nos conceda reconocimiento de actividad cultural y se 
nos considere parte del patrimonio cultural de Cataluña y así poder seguir promo-
viendo esta actividad a las generaciones venideras, utilizando las mismas herra-
mientas que el resto de actividades culturales que nacieron de las ferias, pero que 
con el paso de los tiempos –y gracias a ese reconocimiento– pudieron promoverse 
y seguir sus caminos. 

Pongamos como ejemplo los circos. El circo es una actividad que, al igual que 
las atracciones, nace de las ferias, pero que entre la década de los setenta y los 
ochenta comienza a decaer y llega al borde de la quiebra debido a los altos requi-
sitos que se les comienzan a exigir y al nulo reconocimiento que en ese momento 
tenía. 

A finales de los ochenta se celebra el Primer Congreso de Amigos del Circo, en 
el que se reúnen las principales familias circenses, y encuentran como solución la 
desvinculación de los mismos de las ferias y la solicitud del reconocimiento cultu-
ral, que lo consiguen a través del Ministerio de Cultura de España. Una vez conse-
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guido ese reconocimiento, se comienza a impulsar una serie de ayudas para poten-
ciar el sector y con ello se consigue la continuidad de los circos de España.

Debido a la gran oferta de ocio que tenemos hoy en día, las escasas –o ningu-
na– ayudas recibidas por parte de las instituciones gubernamentales por causa del 
desconocimiento del sector, y sumadas a las cada vez más complicadas exigencias 
por parte de las instituciones de los municipios donde se instalan las atracciones..., 
hacen que las ferias de atracciones de Cataluña cada vez sean menos rentables y, por 
lo tanto, que nuestras futuras generaciones pierdan el interés en darle continuidad a 
esta tradicional y generacional profesión.

Por lo cual nos vemos obligados, al igual que en su día se vio el circo, a sub-
rayar la necesidad de solicitar el reconocimiento de las ferias de atracciones de 
Cataluña de actividad cultural itinerante y, por ende, formar parte del patrimonio 
cultural de los municipios de Cataluña y, de esa forma, poder solicitar las ayudas 
y subvenciones para la promoción de la actividad que este Gobierno crea oportu-
no destinar.

Cabe destacar también que la vida de los feriantes catalanes es una vida gene-
ralmente nómada, lo cual conlleva arrastrar nuestras viviendas durante las épocas 
de feria. Uno de los principales problemas que tenemos que afrontar es los escasos 
o nulos recursos que se nos ofrece a la hora de poder encontrar un emplazamiento 
para nuestras viviendas. La mayor parte de veces nos encontramos con la prohibi-
ción de instalarlas en las zonas que delimitan con los emplazamientos de las ferias 
y, por lo general, cada vez es más difícil encontrar municipios que tengan ese factor 
en cuenta y nos proporcionen emplazamientos dignos para poder instalar nuestras 
viviendas, espacios dotados de conexiones de electricidad, de agua potable o de 
desagües.

Además de nuestras viviendas, también cabe remarcar que los recintos destina-
dos para la instalación de las atracciones por lo general no suelen cumplir los requi-
sitos necesarios. Que parte de los puestos que instalan, como por ejemplo los puestos 
de alimentación, puedan cumplir con las normativas vigentes en el ámbito de sani-
dad alimentaria, ya que la mayor parte de esto... Esto es una cosa que nos encontra-
mos en todas las ferias; yo ahora mismo tengo lo que es alimentación, ¿vale?, y nos 
encontramos que en prácticamente ningún recinto de feria tenemos ni agua directa 
–tomas de agua corriente y potable–, ni luz continua; tenemos que tener en muchos 
de ellos generadores que se tienen que parar por la noche. Y si no tenemos ni agua 
corriente ni tenemos luz continua, como podemos garantizar que las comidas que 
servimos mantengan un proceso de conservación tal y como se nos está demandando 
que hagamos, si los primeros que no nos ofrecen la posibilidad de poder cumplirlo 
son los puestos en los que nos estamos instalando.

Todas estas cosas son reivindicadas continuamente a los ayuntamientos de los 
municipios que, por un motivo o por otro, van pasando los años y siguen sin solu-
cionar.

Al igual que los circos instalan sus viviendas alrededor o en la zona delimitada 
para ello y se les acondicionan los recintos con todas las necesidades cubiertas, y 
consideran que es algo normal y que forma parte de esta instalación, con las ferias 
se tendría que tener esa misma consideración. Y esta solo se puede conseguir a tra-
vés del reconocimiento cultural de las atracciones de feria de Cataluña y remarcan-
do que la vida nómada forma parte de ejercer nuestra actividad.

Aunque es muy difícil poder decir... –ay, no, perdón, esto no va aquí, perdón... 
(L’oradora riu.) Se me ha colado.

Bueno, y con ello llego al final, esperando haber podido expresar con exactitud 
el porqué de la necesidad de este sector, de tener un reconocimiento. Y que por su 
larga tradición a lo largo de los siglos de ejercer una actividad y una forma de vida, 
y ante la evidente caída del mismo, y ante el poco atractivo que nuestras generacio-
nes futuras empiezan a encontrar por él, y como recompensa por la larga estirpe de 
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familias y generaciones que han dedicado sus vidas a llevar la luz, el color, las risas 
y la ilusión a todos los rincones de Cataluña...

Antes de terminar, quiero explicarles una curiosidad sobre la feria. ¿Sabían us-
tedes que a finales del siglo diecinueve, cuando el papel de la mujer era fundamen-
talmente ser ama de casa y cuidar de su familia, la mujer feriante ya era un pilar 
fundamental de la profesión? Como bien relata Duncan Dallas en su relato Historias 
de los espectáculos itinerantes, les leo: «La esposa es el pivote de la familia de los 
feriantes. Su papel en el recinto ferial va más allá de lo que exige su contraparte en 
el resto de la sociedad. Se espera de ella que sea ama de llaves, madre, secretaria, 
contable, trabajadora y socia comercial.» Es curioso, pero es justo el mismo papel 
que seguimos ejerciendo las mujeres feriantes a día de hoy.

Y bueno, con todo esto, voy a terminar mi exposición diciéndoles que seguro que 
todos ustedes algún día fueron a la feria. Y si no fueron ustedes solos, seguro que irían 
con sus padres, o seguro que han llevado a sus hijos. Si eso quieren que siga así y que 
no desaparezca, el sector de la feria necesita que empiece a ser reconocido, porque so-
mos el sector más olvidado que hay.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora Susana Sánchez per la seva intervenció. Ara els diversos 
grups parlamentaris faran una intervenció d’uns deu minuts màxim, en què explica-
ran com veuen el que vostè ha plantejat. Potser formularan alguna pregunta, i al fi-
nal vostè, si li sembla bé, respon globalment a les qüestions que es puguin plantejar.

Començarem pel grup proposant de Ciutadans. Té la paraula el diputat Dimas 
Gragera.

Dimas Gragera Velaz

Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los diputados y a los compare-
cientes. Habitualmente..., no soy un miembro habitual de la Comisión de Cultura, 
pero es un placer para mi estar hoy aquí y defender esta comparecencia en nombre 
de mi grupo.

Quiero agradecer la mención que has hecho expresa, la invitación para que com-
parezcáis, pero también quiero poner en valor y reconocer que si hoy estáis aquí es 
por el voto favorable de todos los diputados que están en esta sala y, bueno, en otras 
ocasiones ellos proponen que vengan otros colectivos y nosotros... Y, normalmente, 
yo creo que coincidiremos en que, más allá de que se pueda estar de acuerdo o no 
en el fondo de la cuestión, este tipo de comparecencias son las que, creo yo, aportan 
más valor, quizás, a la labor que hacemos, ¿no? Personas de un colectivo, personas 
de un mundo que quizás no pisamos tan habitualmente como es el de hablar con 
jefes de departamento o el de pedir una comisión de investigación, que vengan y 
expliquen cuál es su labor.

Y en lo que compete... No me alargaré mucho porque después tenemos un debate 
en una propuesta de resolución, en el que vamos a hablar prácticamente de lo mismo 
que la compareciente ha expuesto.

Pero la verdad que el gran tema... Has hablado de, por un lado, problemáticas del 
sector, un poco de historia del sector, y la gran reivindicación que tiene el sector de ser 
reconocido como cultura. Y yo reconozco que es un debate complicado. 

¿Qué hacemos cuando se plantea un debate de catalogar algo como algo? Normal-
mente, pues lo que hacemos es: vamos al diccionario a ver la definición, ¿no? «¿Qué 
es un molusco?» Y tenemos un molusco delante, reconocemos lo que es. «¿Qué es un 
invertebrado?» Pero esto no es tan sencillo. De hecho, cuando vas a la RAE, la acep-
ción que hace referencia a lo que podríamos entender como cultura en los términos 
que se debate en esta comisión, es el conjunto de modos de vida y costumbres y gra-
do de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social.
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Esta entrada, pues, bueno, en principio, podría aceptarse lo que es la feria, lo 
que es la feria de atracciones, pero podrían aceptarse muchísimas cosas más. Con 
lo cual, yo creo que el debate debe ir más allá y debemos poner sobre la mesa los 
pros, aunque mi grupo es favorable, y los contras, que también considero que hay.

Una curiosidad. La palabra «cultura», durante años, ha sido una de las palabras 
más buscadas por la RAE. Si mira en el ranking de palabras... Esto quiere decir que, 
quizás, en otro momento y en otro lugar, y para otros aspectos, este debate, pues, ya 
se haya tenido, que, realmente, es un debate que pueda crear controversia. 

Yo creo que, al final, dada esta situación, lo deberemos abordar desde tres pers-
pectivas. Yo ahora he querido abordar una, cómo se definen el propio sector a sí 
mismo. Yo creo que aquí está claro, han hecho una explicación. Cómo lo veo, cómo 
lo define el resto de la sociedad. Y, luego, qué es considerado cultura, ya que todos 
estamos de acuerdo, y si se pueden establecer paralelismos o si esa misma conside-
ración de cultura que perseguimos para este sector se defiende o se ha defendido o 
se ha conseguido en otros lugares. 

¿Cómo se define? Ya les he dicho. Es bastante evidente que el propio sector, ade-
más, crea unanimidad, porque ella ha venido en representación de varios colectivos, 
y en la reunión en la que a nuestro grupo le plantearon este reconocimiento había 
muchos colectivos allí representados.

Luego, ¿cómo lo define el resto de la sociedad? Pues, yo creo que aquí el deba-
te es más complicado. Nosotros somos representantes de la sociedad también, re-
presentantes políticos, y nos vamos a tener que mojar en definir si aceptamos esta 
definición como cultura o no y si se abren las vías para que se pueda..., llegado el 
momento.

Pues yo creo que parece innegable, lo que sí que es innegable es la relación entre 
la feria y la tradición. O sea, han estado explicando, se repiten periódicamente, es 
reconocible, una feria tiene unos aspectos que son totalmente reconocibles, ¿no? En 
cualquier feria hay una tómbola, hay un tiovivo, hay, incluso, unas propias expresio-
nes en el lenguaje que son características, ¿no? Decía ella lo de «Qué alegría, qué 
alboroto...». Pero a mí, mientras lo comentaba..., ¿quién no ha dicho alguna vez: «La 
vida es una tómbola» o alguna...? No sé. Ya le digo, el debate es complicado y traer 
argumentos que lo sostengan o lo justifiquen, pues, bueno, podemos dar muchos y 
de muchos sentidos.

Yo creo que también la feria –otro factor importante por el que mi grupo consi-
dera que se debería tener en consideración la petición del colectivo– es una parte in-
dispensable... (Se sent un telèfon mòbil.) ¿Está hablando Siri? ¡Ah! (L’orador riu.) Es 
una parte indispensable de las celebraciones populares, de la cultura y tradiciones. 
Cuando vienen las fiestas de cualquier municipio, pues hay unos elementos recono-
cibles, ¿no? Un pregón, pasacalles, gegants, capgrossos, cosas que todos reconoce-
mos, hemos reconocido como cultura. Y la feria es un elemento más. Yo creo que 
por este ámbito también lo podríamos conectar.

También –ella dice que es feriante de tercera generación– es una actividad que se 
lleva desarrollando durante mucho tiempo. Nos ha dicho ella una... Tenía yo también 
una narración cronológica, pero yo creo que es más extensa y más completa la que 
ha aportado la compareciente. 

Y, como les digo, hay bastantes pros, bastantes contras, pero a nosotros nos pe-
san más los pros. Y yo creo que algo que puede, quizás, para otros grupos, decantar 
la balanza es el abrir precedentes. 

Miren, hay un precedente que... –nos habíamos documentado también–, el cir-
co. La verdad es que, aunque hay diferencias substanciales..., pero también se po-
drían establecer paralelismos entre el circo itinerante y la feria itinerante y el es-
pectáculo.

También habrá quien diga pues que esto, quizás..., detrás de esto hay una pre-
tensión, quizás económica. Pero yo creo que la pretensión del colectivo es más de 
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reconocimiento que económica. También hay actividades culturales, pues, bueno, 
que hay gente que realiza una actividad económica detrás, y yo creo que nadie de 
esta sala tendrá un inconveniente en que la cultura dinamizada y que aporte un valor 
social también pueda crear empleo o pueda crear riqueza económica a quien vive y 
se alimenta de ello.

Pensemos también, en este ámbito, que es un colectivo en el que no trabajan 
grandes multinacionales, que trabajan pequeños autónomos, pequeños comercian-
tes, que realizan su actividad, además, en esta vida nómada, como dicen. Y habría 
otros aspectos. Pues yo pienso, por ejemplo, en los teatros callejeros, que tendrían 
una formación..., las casetas de marionetas. Y para nosotros, ya le digo, tiene bas-
tante sentido.

Quería compartir aquí, bueno, un poco las justificaciones más..., que las que ha 
arrojado la compareciente, y quería compartir con ustedes también una experien-
cia, cuando anunciamos que íbamos a presentar esta propuesta de resolución, me 
desplacé a Girona, que, bueno, en sus fiestas de finales de octubre, a hablar con los 
feriantes y a presentarles a la prensa. Y era un día que llovía como creo que no ha 
llovido nunca allí, en Girona. Entonces, hicimos un paseo y, la verdad, que había 
desolación entre los feriantes porque, claro, ellos destinaban aquellos días de tra-
bajo, que para ellos eran, quizás, una feria de las más importantes, y, claro, iban a 
tener contundentes pérdidas económicas, porque, claro, no podían realizar esa ac-
tividad.

Creo que fue una buena iniciativa también del Ayuntamiento de Girona, que 
saben que no es de nuestro color, de permitirles que alargasen unos días más la fe-
ria. Y nosotros allí hicimos alguna propuesta en que, en estas situaciones, pues se 
pudiesen, quizás, condonar las tasas, teniendo en cuenta pues que no han tenido un 
beneficio de la actividad y que, bueno, que también la Administración debe estar 
cerca de quien levanta cada día la persiana y de quien lleva a cabo estas actividades, 
que al final van en beneficio de todos, porque yo tampoco me imagino unas fiestas 
patronales o actividades que tradicionalmente acompaña la feria, donde la feria no 
estuviese.

También le querría preguntar, pues aprovechando que usted viene y comparece 
ante..., imagino que abrirá vías de dialogo hoy con nuestro grupo y con el resto de 
grupos por otras problemáticas que usted considere del sector. Por ejemplo, me han 
comentado en alguna ocasión, pues que el que no esté estandarizado cuáles son los 
criterios técnicos de instalación en muchos ayuntamientos, a ustedes les causa per-
juicios. Y quizás se podría hacer alguna instrucción para la estandarización de esos 
criterios técnicos. También la disparidad de tasas. 

Y, hablando del tema municipal, lo comentaba usted cuando ha iniciado, ya ha 
habido ayuntamientos que han reconocido esta actividad como actividad ludicocul-
tural, con lo cual ahí tenemos, quizás, un precedente. 

Yo creo que, tarde o temprano, la feria será reconocida como actividad cultural. 
De hecho, ya, por ejemplo, un país que para muchos de aquí es referencia para al-
gunas cosas, como Bélgica, ya ha reconocido la feria como actividad cultural. Con 
lo cual yo creo que hoy este Parlament tiene una oportunidad de ser el primer par-
lamento de España que reconozca la feria como actividad cultural, porque, tarde o 
temprano, yo creo que se reconocerá y espero que sea hoy, porque más vale pronto 
que tarde.

Gracias.

El president

Gràcies, diputat Gragera. Els volia proposar que l’exposició de motius la fessin 
en les intervencions d’ara i que, quan toquem la PR concreta, expliquin purament el 
sentit del seu vot, si els semblés, per no reiterar el mateix debat de la qüestió.

(Dimas Gragera Velaz demana per parlar.)
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Dimas Gragera Velaz

President, yo estoy total..., aunque lo ha dicho después de mi intervención, yo 
estoy totalmente de acuerdo porque, más o menos, he arrojado argumentos en esa 
línea.

El president

Perfecte. Té la paraula el diputat Rafel Bruguera, en nom del Grup Socialistes i 
Units per Avançar.

Rafel Bruguera Batalla 

Sí; gràcies, president. Bona tarda, diputades i diputats, i també a la senyora Susa-
na Sánchez i les persones que l’acompanyen. En nom del meu grup parlamentari, del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, els volem agrair la seva compa-
reixença, i també al grup proposant que fos qui..., amb l’aval de la resta de grups, 
però qui fes la proposta inicial.

Efectivament, jo crec que vostè ens ha convençut d’una cosa clara, eh?, i és que 
la tradició històrica de les fires no està en debat, no està en discussió, eh? Jo mateix 
provinc de l’Escala, en el seu terme municipal hi ha les ruïnes d’Empúries, per tant, 
l’última ciutat grega del Mediterrani, on també s’hi va instal·lar la civilització roma-
na, i, per tant, ja en aquella època, eh?, allà també s’hi devien..., vaja, no s’hi devien, 
no, s’hi feien fires, no?

La pregunta, en tot cas, que jo li volia fer, senyora Sánchez, és la següent, perquè 
vostè ha derivat, d’alguna manera, del que en podríem considerar fira tradicional, 
fira històrica, fira artesanal, fira agrícola, fira comercial, l’ha derivat cap a un con-
cepte de fira més d’entreteniment, no?, més d’atracció, eh? Per entendre’ns, les fires 
de la festa major, eh? I també penso ara en el meu poble, no? Per tant, la pregunta 
que li volia fer és: les associacions que vostè representa avui engloben la globalitat 
d’aquests dos conceptes o només la que podríem dir les fires, no sé si ho dic bé, les 
fires d’atracció o les fires d’entreteniment, no? Aquesta és una primera qüestió que 
li volia preguntar, perquè em sembla que no és un tema menor a l’hora del debat de 
fons del tema, no?

La segona. Vostè ha parlat d’una sèrie de reivindicacions pel que fa a caracte-
rístiques tècniques. Bé, corroboro, jo he sigut alcalde, i, per tant, sé les dificultats 
d’això, no? Ara bé, també em sembla que..., no sé si des del Parlament..., potser sí 
que es pot fer una cosa genèrica, però és evident que estem parlant de competències 
municipals, no? I, per tant, jo crec que hem de ser molt respectuosos amb el principi 
d’autonomia municipal i, per tant, la facultat de cada municipi per ordenar les acti-
vitats que es fan al llarg de l’any en el seu terme municipal, d’acord amb les seves 
pròpies ordenances, no?

El reconeixement de la fira o de les fires com a activitat lúdica, com a activitat 
cultural? Bé, nosaltres no hi tenim cap inconvenient, ben al contrari. El que passa 
que sí que creiem que seria interessant més enllà d’una votació que podem fer al 
Parlament, que no dubto que, en principi, no dubto, no tinc perquè dubtar de quina 
seria aquesta votació, però potser estaria bé elevar algun tipus de consulta al De-
partament de Cultura de la Generalitat, fer algun organisme perquè la decisió que 
pogués prendre aquest Parlament estigués motivada a partir, no tant de la resposta 
a una compareixença a la comissió al Parlament de Catalunya, o d’una proposta de 
resolució d’un grup parlamentari. 

Poso un exemple. Fa un parell de mesos també vàrem tenir una compareixença 
una mica amb aquesta dicotomia, no? Un tema molt diferent a aquest, no?, que su-
poso que tots vostès recorden. I jo crec que, una mica en la mateixa línia, president, 
que vostè es va comprometre, doncs, a ser el capdavanter de demanar aquest tipus 
d’informe, jo crec que valdria la pena tenir algun tipus d’informe abans de prendre 
una decisió que jo..., personalment, m’agradaria que estigués motivada des dels tots 
els punts de vista, eh?
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Ara bé, però des del nostre grup parlamentari no hi tenim cap inconvenient, al 
contrari, i estem d’acord amb que les fires, doncs, són una activitat lúdica, cultural, 
apreciada, coneguda, reconeguda i, en els municipis en els que, per les raons que si-
gui, no n’hi ha, es demana que hi aneu, eh? Per tant, això és evident, eh?

Però, ho repeteixo, em sembla que per fer una cosa que ja seria un reconeixement 
no només polític, que també, sinó jurídic, ens sembla que potser valdria la pena tenir 
algun tipus d’informe una mica més elaborat.

Res més i moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat Bruguera. Té la paraula, a continuació, la vicepresidenta 
de la comissió i diputada del Grup Catalunya en Comú Podem, Elisenda Alamany.

Elisenda Alamany Gutiérrez

Hola, bona tarda a tots i a totes, i un especial agraïment a Susana Sánchez, que ha 
anat explicant una mica la història, no? Crec que és evident i crec que com que tot-
hom, més o menys, ha tingut una fira d’atraccions al seu poble..., que és veritat que 
existeix una certa improvisació moltes vegades, no? 

Una té la impressió, per exemple, que cada setembre o cada estiu, que en el cas 
del meu poble doncs arriba cada setembre la festa major, no sap mai on va a parar 
la fira d’atraccions, no? I és veritat que quan una administració improvisa amb una 
fira o amb qualsevol altre esdeveniment cultural, qui organitza aquest esdeveniment 
se sent menystingut, perquè pensa que es pot improvisar amb l’activitat que fa. I jo 
crec que això forma part també de la reivindicació que vostès fan. Estic segura que 
vostès s’han sentit en algun moment menystinguts per l’activitat que fan per aquesta 
falta de planificació o moltes vegades improvisació per part de les administracions 
públiques.

I tot el que ha explicat, jo crec que la Generalitat contempla com a cultura po-
pular, és a dir, si anem a mirar què és el que contempla com a cultura popular la 
Generalitat ja diu que les fires vinculades al teixit associatiu, però també espais de 
trobada com acaben essent les fires d’atracció, són considerades cultura popular. 

I, per tant, jo crec que, a més a més, les fires d’atracció també són un pol de di-
namització econòmica, però que moltes vegades a nivell municipal sí que és veritat 
que existeixen problemes que tenen a veure amb la incapacitat de resoldre com es 
regula aquesta activitat econòmica, i també l’espai que es destina a la fira.

I jo crec que aquests són els elements que potser haurien de formar part del cen-
tre del debat. És a dir, quines són aquelles coses a què nosaltres podem respondre 
des de la institució, més enllà del reconeixement que crec, i el nostre grup hi donarà 
el vot favorable al primer punt del reconeixement, evidentment, del valor que tenen 
les fires d’atraccions.

Però crec que si anem a concretar què és el que necessita la fira d’atraccions per 
sentir-se valorada com a tal i per la feina que fa, és quines són aquelles coses que 
des de l’Administració podem fer. No només des de la Generalitat, sinó que crec, 
més aviat, des dels ajuntaments. És a dir, si això al final tracta de quin és el marc so-
bre el que han d’operar les fires d’atraccions, crec que ens hauríem de posar en això. 
I, segurament, com comentava el portaveu del Partit Socialista, potser ens trobaríem 
que aquesta proposta competeix a diferents comissions, no només a la de Cultura, 
segurament també a la de Territori o d’altres.

Però crec que la seva compareixença i el grup que també l’ha acompanyat per 
sol·licitar aquesta compareixença i que porten a terme aquesta proposta..., a nosal-
tres ens sembla bé. Creiem que cal un informe, on vostès podrien ajudar amb quines 
són les necessitats i demandes i a anar concretant realment què és el que pot fer la 
institució per vostès. Més enllà del reconeixement, que crec que el reconeixement 
està fet, al marge que un es pugui sentir més o menys estimat per l’Administració, 
però crec que aquesta és la feina que nosaltres podem oferir i que segurament neces-
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sitaríem més elements amb vostès també, amb l’ajuda de vostès, que ens diguessin 
quines són les demandes que podem cobrir i aquesta seria, jo crec, la feina que hau-
ríem de fer i concretar, més enllà de parlar d’un reconeixement cultural.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada Alamany. Té la paraula el diputat Alejandro Fernández, 
en nom del Subgrup del Partit Popular.

Alejandro Fernández Álvarez

Sí; moltíssimes gràcies, president. Agrair a la senyora Sánchez i a totes les per-
sones que l’acompanyen l’explicació.

Efectivament, la definició de «cultura» –passa com en el cas de l’art– és comple-
xa, s’hi barregen elements com l’estètica, la tradició, la capacitat de penetració en 
l’imaginari col·lectiu. 

En aquest sentit, si ens atenem al que ha explicat la senyora Sánchez –i crec que ho 
compartim suposo que de manera molt àmplia– arribaríem a la conclusió que, efec-
tivament, sí. La fira és una expressió cultural? Sí. La fira és una activitat cultural? Sí.

Al llarg de la història les expressions, les activitats culturals viuen moments 
de vegades de decadència, de vegades de més normalitat i estabilitat i de vegades 
d’impuls màxim. Estava pensant, mentre donava l’explicació de la història de la 
fira... –i tots efectivament hem viscut i hem sigut nens, i les hem viscudes amb il·lu-
sió, després també, si tenim fills, etcètera–, pensava, per exemple, en expressions 
com la Setmana Santa. Quan jo era un nen, a Tarragona, la Setmana Santa en la 
dècada dels vuitanta no vivia el seu millor moment, no té res a veure amb la Set-
mana Santa d’ara, que fins i tot els no catòlics hi participen massivament. Però és 
que fins i tot el fet casteller, quan jo era un nen, a Tarragona, cap i casal, no tenia 
ni de bon tros la força que té ara.

Tinc la sensació –potser és intuïtiva, i té a veure amb la pèrdua de la màgia in-
fantil– que a la fira li passa a l’inrevés. No sé si és que jo recordo les fires de la meva 
infantesa esplendoroses i ara, com que et fas gran, ja no les veig tan rellevants, però, 
en qualsevol cas, si la votació favorable a iniciar un procediment, perquè al final 
això és iniciar un procediment d’instar un reconeixement d’activitat cultural, ha de 
servir per ajudar-vos, nosaltres avui hi votarem a favor.

Això, evidentment, haurà de comportar reciprocitat, perquè també ens ha passat 
a tots –i aquí no podem fer-nos trampes al solitari, hem de ser sincers els uns amb 
els altres–, que de vegades arribes i veus unes fires que no semblen precisament fi-
res. I si un aconsegueix un reconeixement de fires és perquè també ofereix una sèrie 
de coses en termes de qualitat, com has explicat molt bé, aquesta fira que quan hi 
arribes et torna i et fa reviure episodis històrics i episodis culturals, efectivament.

Per tant, en aquest doble sentit, nosaltres recolzem aquesta petició i crec que 
serà un impuls per a vosaltres, i vosaltres haureu de donar reciprocitat a l’hora de la 
qualitat. Crec que podem iniciar, hi insisteixo, una procediment que serà satisfac-
tori per tothom.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat Fernández. Té la paraula la diputada Jenn Díaz, en nom 
del Grup Republicà.

Jenn Díaz Ruiz

Sí; gràcies, president. Bona tarda a tothom. Començo, com tothom, agraint la 
presència de la senyora Sánchez i, bé, em sumo una mica a tot el que s’ha dit ja, tot 
i que després obrirem el torn de debat per a la proposta de resolució i no voldríem 
ser redundants.
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Des del Grup Republicà, considerant el que ens expliquen i el detall que ens 
donen els experts, i entenent les explicacions de la ponent, hem d’admetre que 
tenim els nostres dubtes respecte el possible reconeixement de les fires d’atrac-
cions com a activitat cultural. Podem parlar, fins i tot, de tradicions i ara, com 
deia el company del Partit Popular, d’un imaginari col·lectiu i, per tant, la defi-
nició de cultura se’ns escapa una mica entre els dits i és ben difícil acotar-la ben 
bé en tots els sentits.

Potser faríem bé de diferenciar entre dinamitzador cultural, que potser ningú 
tindria cap mena de dubte en considerar que les fires d’atraccions i d’entreteniment 
són dinamitzadors culturals, més que no pas una activitat cultural, més que res per 
mirar de ser curosos i rigorosos amb les definicions. Entenent que aquests dubtes 
que ens reservem, no siguin considerats, com bé expressava la diputada Alamany, 
una forma de menysteniment, perquè penso que fins i tot aquesta reivindicació de 
ser considerats una activitat cultural va una mica també sobre l’autoestima que pot 
tenir el col·lectiu dels firaires.

L’oci i l’entreteniment, molt sovint també dintre de la cultura, formen part de la 
nostra societat, de la nostra vida social i de la nostra vida en comunitat, i no creiem 
que distingir entre activitat i creació cultural i dinamització sigui en tot cas pejo-
ratiu. De fet, des de la UNESCO, es consideren els parcs d’entreteniment i les fires 
d’atraccions com a dominis relacionats, relacionats amb l’activitat cultural. Per tant, 
no és cap bogeria obrir aquest debat i que ens plantegem aquest debat més de fons, 
més de contingut, més que no pas polític –és potser el que estem fent aquí–, preci-
sament perquè aquesta consideració d’activitat relacionada amb el domini cultural 
ens fa sentir que ben bé som a prop de l’activitat cultural, malgrat, hi insisteixo, que 
tenim els nostres dubtes.

Voldríem fugir del menysteniment, perquè allò que no és cultura no és necessària-
ment inferior. Penso, com deia, que és una qüestió d’autoestima i que potser si després 
a la proposta de resolució vostès marxen sense que el Parlament doni aquest reconei-
xement..., no crec que s’hagi d’entendre com un fracàs ni com cap mena de derrota, 
perquè considero que no és incompatible entrar en el valor de la tradició i d’aquest 
imaginari col·lectiu, i obrir fins i tot el debat de què vol dir una fira, com deia el dipu-
tat Bruguera, ampliar-ho a les fires gastronòmiques, les fires tradicionals, també les 
fires d’entreteniment i, per tant, com la resta de grups parlamentaris, obrir aquest de-
bat que ens plantegem com a Parlament i com a cultura institucional què vol dir una 
fira i què considerem una fira.

Respecte a la problemàtica del que vostè deia que era la vida nòmada, o la llum, 
l’aigua..., entenc que vostès vinguin aquí i ens exposin totes les seves problemàtiques 
i també la seva tradició, i què consideren vostès que és una fira, però penso que, en 
aquest cas, que sigui una activitat cultural o no no té tant a veure amb aquesta pro-
blemàtica, i el reconeixement com a activitat cultural no sé si resoldria totes aques-
tes qüestions que, com dèiem, en tot cas serien competència de l’ajuntament.

Bé, jo m’emplaçaria després a la proposta de resolució per fixar més el posicio-
nament amb el vot favorable, però els agraïm que hagin vingut a comparèixer i a 
fer-nos repensar què vol dir la cultura dels pobles i quin és el nostre posicionament.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada Díaz. Té la paraula el diputat Francesc Ten, en nom del Grup 
Junts per Catalunya.

Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, president. Bona tarda, diputades i diputats, i bona tarda senyora 
Susana Sánchez i als seus..., a la resta d’acompanyants que avui ens han vingut a 
fer aquesta compareixença, que és veritat que ens fa entrar en cert debat i potser 
pot fer aflorar certes visions diferents de la qüestió que avui hem sentit.
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Aleshores jo volia, com el diputat Dimas Gragera, posar en valor el sol fet de les 
compareixences, com enriqueixen molt el sentit d’aquesta comissió.

Vagi per endavant, per part del meu grup, i per part de tot aquest Parlament, el 
màxim respecte a la seva professió, evidentment, i vagi per endavant el que el dipu-
tat Bruguera ha dit –segurament, més ben dit del que jo ho diré–, és a dir, tot allò 
que faci referència a ordenances municipals, a «vivendes», a problemes d’aparca-
ment, a problemes de logística, d’aigua, de «tomes»..., tot això, relacionat amb les 
competències municipals..., però tot això potser també formaria part gairebé fins i 
tot diria d’una altra comissió, no sé si Empresa o d’algun altre espai.

Algun punt de vista que et pot arribar a fer entrar en debat amb un mateix és aquest 
matís entre el valor cultural que jo li reconec, evidentment; la PR parla d’«evento 
cultural», que li reconeixem també; dinamització cultural, que també, però potser la 
qüestió terminològica de fons és com a «activitat cultural», amb tot allò que això pot 
comportar.

També donarem valor cultural al reconeixement de botigues històriques. Vagi 
per endavant també tot el reconeixement de fires i d’atraccions en el sentit històric 
que vostè ens ho explicava, que és evidentíssima la importància de les fires i de les 
atraccions en la conformació del territori català actual. Si no recordo malament, el 
mapa de comarques de Catalunya neix del mapa de mercats, que segurament està 
molt ben relacionat amb el que vostè ens explicava de l’historiador Salrach.

Aquestes contradiccions en què a vegades aquest debat et fa entrar, els parcs 
d’atraccions són cultura? Què és cultura? És evident que la definició de «cultura» 
és molt gran, eh? Com a forma de vida en el seu conjunt, la vida d’un firaire, com a 
forma de vida, és cultura? Doncs, home, segurament faríem un debat i segurament 
que tots o molts hi estaríem d’acord. Ara, això tipificar-ho, amb tot el que significa, 
d’«activitat cultural» a nosaltres ens agradaria emmarcar-ho en un context d’allò que 
en diem «un domini relacionat amb l’activitat cultural», una activitat relacionada 
amb la cultura, però no pròpiament com a activitat cultural.

Jo diria que hi ha una part d’immaterial en el que estem parlant avui, de patri-
moni immaterial, que sí que ens portaria a un debat molt interessant, que pot tenir 
continuïtat des d’aquesta mateixa fortalesa de la Ciutadella, per dir-ne Parlament. 
I em sembla que aquí és molt interessant, és a dir, hi ha una part de patrimoni im-
material en tot això, de forma de vida, que podem recollir, estudiar i treballar-ho, 
però no pròpiament, potser, com a activitat cultural. Jo diria, quan vostès han parlat 
de circ..., és veritat, però hi ha una part creativa, en tot el moviment, en tot el circ; hi 
ha una part de creació artística, que hi comparteixen segurament una part de forma 
de vida immaterial, que dèiem, però que, en canvi, en el resultat i en la producció, 
doncs, acaben sent diferent.

També m’agradaria ampliar el debat i dir, tot allò que és tradició ha de ser obli-
gatòriament cultura? Home, potser obriríem la porta excessivament, a «tot allò que 
és tradició és cultura», però això no vol dir que tot allò que sigui tradició no hagi de 
tenir el valor que té, evidentment, com a tal, com a tradició, eh? 

Bé, després, nosaltres farem el posicionament, en la PR en qüestió. I jo volia 
posar en valor, bàsicament, el que he dit. És a dir, hi ha una part de forma de vida, 
de patrimoni immaterial, hi ha una part de debat molt interessant, però..., de valor 
cultural, de dinamització cultural, però no sé si, en els termes actuals i tan regularit-
zats que tenim avui, tantes coses, com a activitat cultural estrictament, hi estaríem... 
Jo ho obriria a activitat en el domini relacionat de la cultura. 

Aquest és el nostre posicionament i li agraeixo la seva intervenció.

El president

Moltes gràcies, diputat Ten. Ara, li torna la paraula a vostè, senyora Sánchez. 
Haurà vist que alguns grups han formulat preguntes, altres han fet reflexions, altres 
han plantejat interrogants..., com aquesta compareixença ha interpel·lat sobre con-



DSPC-C 174
30 de gener de 2019

Sessió 7 de la CC  18

ceptes i sobre marcs hermenèutics. Per tant, per una durada d’uns deu minuts, té 
vostè la possibilitat d’explicar-se.

Gràcies.

Susana Sánchez García

Moltes gràcies. Bé, més o menys..., os contestaré a todos, más o menos al mis-
mo tiempo, ¿vale? Porque las preguntas han sido..., o las reflexiones han sido todas 
muy similares, por lo tanto, va a ser muy fácil de poder dar contestación a todos, 
más o menos, en el mismo tiempo. Solamente hay una pregunta que hay..., que voy 
a contestar sola, que es la del diputado del PSC, que ha preguntado que si todas las 
asociaciones a las que yo represento..., sí, solamente atracciones, ¿vale?, solamente 
son las atracciones de feria.

Y quizás, a lo mejor, el decir la palabra «feria de atracciones» esté mal dicha, 
puesto que al igual que he comentado antes que el circo se desvincula de las ferias, 
para poder conseguir ese reconocimiento y poder potenciarse, quizás nosotros es-
tamos diciendo siempre de..., históricamente, mal, «feria de atracciones» cuando en 
realidad tendría que ser «parques de atracciones itinerantes». Quizás esto también 
pueda contestar un poquito a su pregunta, cuando me dice..., cuando ha preguntado 
que un parque de atracciones fijo es cultura. Igual que una atracción de feria, por 
separado, es una actividad económica, yo personalmente, ¿no?, y esta va a ser mi 
opinión, quizás personal, considero que un parque de atracciones fijo también es una 
actividad económica.

Aquí de lo que estamos hablando es de las ferias itinerantes, de los parques de 
atracciones itinerantes. Que nos vamos moviendo y que llevamos una forma de vida, 
que somos familias que hemos ido pasando de generaciones en generaciones, y no 
una empresa que monta en un terreno unas atracciones de feria y contrata a mucha 
gente que nunca ha vivido ni ha conocido este sector. Nosotros lo venimos conocien-
do de generación en generación. Mi abuela era feriante, pero es que esta señora que 
está aquí sentada, que podría ser perfectamente mi madre, ya es de tercera genera-
ción, igual que yo. Y su hijo es de cuarta generación; y sus nietos, de quinta. O sea, 
estamos hablando de que no es lo mismo un negocio como un parque de atracciones, 
como las ferias de atracciones o los parques de atracciones itinerantes. Quizás sí ten-
dríamos que cambiar todos el chip, ¿no?, el concepto de la palabra «feria de atraccio-
nes» y llamarlo como tendría que ser «parque de atracciones itinerante». 

Cuando dicen lo de la autoestima..., no se trata de autoestima, nos venimos... 
–espera, que es que la letra no es mía y... (L’oradora riu.) Con su permiso, voy a de-
jar que la presidenta de la Asociación Cultural de Atracciones de Feria de Cataluña, 
dé la contestación.

Leire Noves Lobato

Bueno, que os habéis referido al tema de la autoestima, y no venimos aquí a que 
se refuerce el sistema emocional de un colectivo, se trata de hacer justicia social his-
tórica. Porque estamos hablando de historia, y de tradición. Simplemente era esto.

Susana Sánchez García

Gracias, Leire. Y bueno, también quería contestar al tema que dicen ustedes de 
que, con este reconocimiento qué es lo que se potenciaría, si realmente no es sola-
mente el tema de que la..., entendemos que el ayuntamiento se rige por sus normas de 
ayuntamiento. Pero si conseguimos este reconocimiento es para que se tenga que ha-
cer..., para darle un estudio, que es lo que viene en la propuesta de resolución, que se 
haga un estudio. Con este estudio, se puede ayudar a los ayuntamientos a entender más 
el funcionamiento de una feria itinerante, una feria de atracciones itinerante, ¿vale? Es 
lo que se consigue y es a lo que se ayuda.

¿En qué más? Pues mira, hoy mismo, por ejemplo, ¿vale?, mi compañera ha ido 
al banco a pedir un préstamo para una hipoteca. Y le han comentado, hablando de..., 
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siempre se habla, en los bancos, ¿no?, de qué vives, de tal..., y ha salido el comen-
tario de que, si la feria de atracciones estuviera considerada cultura, pues para con-
seguir un préstamo para comprar una atracción, o para actualizar esa atracción, en 
luces, en tal..., a la época moderna, todo lo que está considerado cultura, pues tiene 
unos beneficios y unos intereses más bajos. En eso es a lo que nos referimos, un re-
conocimiento cultural ayuda a potenciar este sector.

Nuestras generaciones futuras se encuentran con que todas nuestras atracciones 
se están deteriorando, porque ya no..., entre las tasas fuertes que pagamos, entre 
todos los impuestos y en todo lo que viene, ya no nos es rentable y no podemos in-
vertir, porque los préstamos que se piden... Primero, un banco no te da un présta-
mo para una atracción, porque dicen: «Si es que eso es un montón de hierros. ¿Qué 
garantía nos dais?», ¿vale? Ellos no conocen cómo funciona, no saben qué tipo de 
actividad es realmente. Entonces, nuestros hijos van a poder, si tienen ese recono-
cimiento, conseguir ayudas para poder mejorar las atracciones, para poder adquirir 
atracciones más modernas, y para poder garantizar el compromiso que el señor di-
putado del PP nos ha pedido.

Nosotros necesitamos un reconocimiento para poder ofrecer una calidad.
Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora Susana Sánchez, senyora Leire Noves i els acompa-
nyants, per aquesta compareixença.

I pararem un minut per acompanyar-los i continuarem amb la reunió. (Dimas 
Gragera Velaz demana per parlar.)

Dimas Gragera Velaz

Senyor president, poder sí que es poden quedar, com que farem el debat de la vo-
tació i els competeix... No sé, és... (Remor de veus.) Si no té vostè...?

El president

Molt bé, perfecte. Donem la benvinguda al senyor Carles Duarte, president del 
Conca, i les persones que l’acompanyen. (Remor de veus.)

La lletrada

Ara hi ha la compareixença del Conca?

El president

No, no. És invitat, sí, sí. (Veus de fons.)

La sessió se suspèn a les quatre de la tarda i tretze minuts i es reprèn a les quatre i catorze 

minuts.

El president

Bé, passem al punt número 2, de l’ordre del dia.

Sol·licitud de compareixença de la secretària general de Cultura perquè 
informi sobre les accions previstes per a resoldre les irregularitats 
detectades en l’Informe de fiscalització 7/2018, relatiu a l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural

356-00282/12

És la sol·licitud de compareixença de la secretària general de Cultura, davant de 
la comissió. Algú vol fer alguna intervenció? Podem procedir a la votació? (Maialen 
Fernández Cabezas demana per parlar i el president li dona la paraula.)
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Maialen Fernández Cabezas

Sí; señor presidente, gracias. Bueno, solicitamos igualmente que el PSC, que es 
quien ha llevado la iniciativa para que comparezca la directora general..., ya fue solici-
tada, también, en la Sindicatura de Cuentas, aunque fue rechazada, y es relativa al in-
forme que se presentó en dicha comisión el 7/2018, de la Oficina de la Iniciativa Cultu-
ral, por el gran número de irregularidades que se vieron en aquella comisión, entorno a 
las subvenciones concedidas. Más de doscientas subvenciones y un 75 por ciento de las 
cuales eran concedidas sin concurrencia. Por lo tanto, para apoyar la solicitud de com-
parecencia, que hará ahora el PSC.

Gracias.

El president

El grup sol·licitant de la sol·licitud, potser té sentit que sigui qui intervingui?

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, president. Sí, en principi el grup sol·licitant és el Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, per tant, semblaria la lògica..., que fos el primer que 
intervingués, no? Molt ràpidament. A nosaltres ens ha semblat o ens va semblar en 
el seu moment que era més oportú que la compareixença es substanciés a la Comis-
sió de Cultura, que no pas a la Comissió de la Sindicatura de Comptes, malgrat que 
estem parlant d’un informe de la Sindicatura de Comptes, que, des del nostre punt 
de vista, posa tota una sèrie d’objeccions al funcionament de l’OSIC, no?

I, per tant, nosaltres vàrem considerar que era millor demanar les explicacions 
oportunes per veure els tràmits, les gestions que ha fet, que està fent o que pensa fer 
el Departament de Cultura, per resoldre les moltes irregularitats detectades a l’In-
forme de la Sindicatura de Comptes respecte a les subvencions de l’OSIC. I aquest 
és l’objecte d’aquesta sol·licitud de compareixença.

Moltes gràcies.

El president

Bé. (Elisenda Alamany Gutiérrez demana per parlar.) Senyora Alamany...

Elisenda Alamany Gutiérrez

Sí, agrair la sol·licitud de compareixença registrada per part del Partit Socialista. 
El nostre grup, el 3 de gener ja va entrar preguntes al voltant d’aquest tema, per les 
diverses irregularitats que expressava així l’informe de l’OSIC. I, per tant, doncs, 
donar el nostre suport a aquesta sol·licitud de compareixença.

Gràcies.

El president

Algun altre grup vol intervenir? (Pausa.) Molt bé, passarem a la votació.
Vots a favor de la compareixença?
10 vots a favor de la sol·licitud de la compareixença dels grups de Ciutadans, el 

Subgrup del Partit Popular, del Grup de Catalunya en Comú Podem, i del Grup So-
cialistes i Units per Avançar.

Vots en contra?
10 vots, dels grups Republicà i..., bé, en aplicació dels acords de la Mesa, de dos 

acords de la Mesa, el president considera que la sol·licitud no ha estat aprovada, i per 
tant, no se substanciarà aquesta sol·licitud. (Veus de fons.) Sí, sí.

Soc conscient que..., el secretari farà una intervenció.

El secretari

Gracias, señor presidente. Sí, ya es una intervención reiterada, pero que corres-
ponde hacerla para que conste en el diario de sesiones y quede así constancia. Que 
este secretario, considera que el resultado de la votación que acaba de proclamar el 
presidente de esta comisión es erróneo, ya que, implícitamente, ha computado como 
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válidos los votos que corresponderían a los diputados suspendidos por imperativo 
legal, y en virtud del Auto del Tribunal Supremo del 9 de julio de 2018.

Por tanto, considero que la correcta aplicación del criterio de ponderación que 
establece el artículo 102.2 del Reglamento del Parlament, no puede considerar 
que los grupos de Junts per Catalunya y Republicà dispongan en el Pleno de los 
votos de diputados suspendidos en sus funciones por imperativo legal, siendo ar-
bitrario e injusto el Acuerdo de la Mesa del Parlament en sentido contrario. En 
consecuencia, solicito que quede constancia en el diario de sesiones, de esta ex-
presa oposición e impugnación de la decisión de la presidencia de esta comisión, 
de computar votos no disponibles en el Pleno. Y a efectos de la eventual tutela del 
derecho fundamental a la representación política en condiciones de igualdad que 
se está viendo perturbada por la decisión de esta presidencia.

También realizo reserva de las acciones de tutela que puedan ser necesarias y, a 
fin de agilizar la comisión, le agradecería que, en el supuesto de que hubiera empa-
tes en otras votaciones, y como las posiciones no cambiarían, pues, con que queda-
ra constancia de mi oposición, también, en ese resultado, evitaríamos dedicar más 
tiempo.

Gracias.

El president

Perfecte, gràcies. Constarà en acta. Té la paraula el diputat Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Gràcies, president. També molt ràpidament, la nostra voluntat de que consti en 
acta que no compartim el criteri de la Mesa respecte a aquest tema.

Moltes gràcies.

El president

Senyora Alamany?

Elisenda Alamany Gutiérrez

Sí..., no tant per aquesta decisió, sinó que crec que a l’oposició li agradaria saber 
quin és el criteri pel qual..., si procedeix –no sé si procedeix–, quin és el criteri pel 
qual es vota en contra de la compareixença, d’aquesta sol·licitud de compareixença, 
tenint en compte que l’informe de l’OSIC és bastant demolidor.

El president

No hi ha obligació d’intervenir. Per tant, en el seu moment no han fet explicació 
de vot, a no sé que ara ho volguessin fer. (Veus de fons.) Doncs, tema tancat. 

Proposta de resolució sobre el reconeixement de les fires d’atraccions 
com a activitat cultural 

250-00448/12

Molt bé. Passem a l’antic punt número 6, que ara s’ha convertit en el punt núme-
ro 3. Proposta de resolució sobre el reconeixement de les fires d’atraccions com a 
activitat cultural. Té la paraula el diputat Dimas Gragera, en nom del Grup de Ciu-
tadans, que és el proposant.

Dimas Gragera Velaz

Muchas gracias, presidente. Bien, ya conocen la exposición de motivos, porque 
ha habido una comparecencia en relación con lo que sugiere nuestra propuesta de 
resolución. Básicamente, dos puntos, sí que les diré dos puntos de acuerdo. 

El primero, que este Parlamento reconozca la contribución de la actividad del 
sector de las ferias de atracciones a la dinamización cultural y a la economía de los 
municipios y del conjunto de Cataluña.
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Y el segundo punto es importante, porque yo creo que aclara varias de las re-
flexiones que han arrojado algunos portavoces en el anterior debate. Está claro que 
nosotros no vamos a venir aquí con un punto del orden de una proposición de reso-
lución, una propuesta de resolución que diga: «Declarar como actividad cultural.» 
No vamos a venir con esto porque entendemos que el departamento competente 
debe realizar estudios y trámites necesarios, y así lo refleja el segundo punto del 
acuerdo. Y así es como lo hemos trasladado también, en conversaciones con el Go-
bierno. No queremos que sea una declaración inmediata, no queremos... Tampoco 
creemos que sea una comisión quien tenga que definir algo que yo creo que es tan 
transcendental. Ninguno de ustedes se ha atrevido a definir la feria como actividad 
cultural, pero tampoco ninguno de ustedes se ha atrevido a decir que la feria no es 
una actividad cultural. Con lo cual, yo creo que, quizás, un punto de acuerdo que 
podríamos sacar de aquí es que un comité técnico y no político pudiese definir si 
es actividad cultural o no, por lo menos para abrir una vía que vaya más allá de una 
palmadita en la espalda. Porque yo creo que los representantes del sector no han ve-
nido hoy aquí para llevarse una palmadita en la espalda y nuestro reconocimiento, 
que, seguro que es importante, pero, seguro que quieren ir más allá si han invertido 
su tiempo en venir y explicarnos cuál es su requerimiento.

Y una reflexión: no sabemos si declararlo como actividad cultural o no declararlo, 
pero el colectivo nos ha dicho que a ellos les ayuda, que ello sería muy relevante, que 
fuese declarado como actividad cultural. Yo, desde luego, si de mí depende, lo decla-
raría como actividad cultural. Porque estoy aquí, soy cargo electo para mejorar la vida 
de la gente que hay ahí afuera, no para decidir en función de criterios subjetivos si algo 
es actividad cultural, no lo es, o lo que puede hacer mejor o peor la vida de la gente. 

Con lo cual, el voto de Ciudadanos será..., bueno, en la propuesta lo ha hecho, y 
lo defenderá allí donde haga falta, que la feria sea catalogada como actividad cultu-
ral. Y nos gustaría que hubiese, pues, bueno, ya que ustedes lo niegan, en base a in-
formes técnicos, pues, miren, tenían un informe técnico ustedes también que decía 
que había que quitarle una calle a Machado en Sabadell. No sé qué informes técni-
cos tienen. Arrójenlos, tráiganlos. Si tienen algún tipo de decisión técnica que vaya 
más allá de su criterio subjetivo y, si no, afróntenlo. «Oiga, no le vamos a declarar 
la feria como actividad cultural», porque esta gente por lo menos se irá con un sí o 
con un no, pero las ambigüedades no sirven.

Y les digo: y este Parlament irá tarde, porque, tarde o temprano... –esto no es el 
final, esto es el inicio de un camino–, tarde o temprano se declarará en otros lugares. 
Y este Parlament tendrá que seguir algo de lo que puede ser pionero.

Gracias.

El president

Gràcies. Ara tindran la paraula els dos grups que han presentat esmenes. La 
diputada Eva Baró, en primer lloc, en nom del Grup Republicà.

Eva Baró Ramos

Bé, aniré bastant al gra. Jo entenc que el debat d’aquesta proposta de resolució és si 
es tracta d’una activitat cultural o si es tracta d’una activitat que té valor cultural però, 
d’alguna forma, doncs associada o que hi contribueix. Jo crec que el debat és aquest, 
més que no pas si el reconeixement que es pugui o no es pugui donar avui aquí, ajuda 
o no ajuda a millorar les condicions laborals, que em sembla un debat importantíssim 
també –importantíssim–, i potser sí que caldria fer-lo i caldria fer-lo en el lloc adient, 
que no crec que sigui aquí, que hi ha moltes comissions, precisament, per treballar i 
per abordar i per aprofundir amb rigor respecte a debats que puguin millorar les con-
dicions, doncs, en aquest cas, d’aquest col·lectiu o d’altres col·lectius que poden haver 
passat per aquesta comissió.

Per tant, jo intentaria no generar confusions expresses, perquè el debat que avui 
estem tenim aquí és aquest.
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Necessito fer un aclariment perquè, en les converses prèvies a la comissió, a nos-
altres el grup proposant ens havia clarificat o ens havia..., d’alguna forma –o això 
hem entès–, que acceptava una de les esmenes que havíem presentat. L’1, d’acord? 
Doncs, llavors, llegiré exactament com queda l’esmena, perquè, tal com ho has lle-
git, no és com queda l’esmena que hem plantejat.

L’esmena és, l’esmena que, en principi, entenc que heu acceptat, i si no ho clarifi-
quem, és: «Reconèixer la contribució de l’activitat del sector de les fires  d’atraccions, 
com a domini relacionat» –com a domini relacionat– «a la dinamització cultural i 
econòmica dels municipis i del conjunt de Catalunya.»

Aquesta és l’esmena que vostès han acceptat. Aquesta és l’esmena que nosaltres 
hem plantejat i, com no pot ser d’altra forma, ens sembla un punt molt necessari i 
molt important que, evidentment, votarem a favor perquè ens sembla que és un re-
coneixement totalment necessari i important. Per tant, això quedi dit, eh?

L’altra qüestió, que ens sembla que paga la pena quedar-nos amb la part positi-
va, i és que els debats no comencen i acaben, moltes vegades, en una comissió al 
Parlament, puntual. Els debats s’inicien i, a vegades, necessiten madurar, evolucio-
nar i aprofundir-hi. Per tant, a mi em sembla que aquest és un bon punt de partida, 
que, d’alguna forma, la comissió, avui, faci aquest reconeixement a aquest sector. 
Segurament, diguem, el veredicte, no?, o la visió definitiva no està prou madurada, 
no està prou treballada i és possible que pugui tenir marge, encara, per evolucionar, 
però a nosaltres ens sembla que, ara mateix, tal com estaria la qüestió, doncs seria 
una mica precipitat anar una mica més enllà.

No és un caprici i no és una valoració en cap moment política. Nosaltres hem 
volgut fer un abordatge el més rigorós possible i hem volgut veure com s’ha tractat 
aquesta qüestió per altres organismes, que ens sembla que no tenen cap tipus d’om-
bra de dubte respecte a la seva objectivitat.

Hem estat valorant, per exemple, com tracta l’Idescat aquesta activitat econòmi-
ca, i sempre, en tots els casos, la considera o la classifica com una qüestió de domini 
cultural, que engloba una sèrie d’epígrafs, però que no inclou, en cap moment, les 
fires d’atraccions.

També hem valorar l’Eurostat. Com determina i com valora l’Eurostat, com les 
contempla, les fires d’atraccions, que respondrien, doncs, al col·lectiu que avui hem 
tingut la fortuna de poder escoltar –hem tingut la fortuna de poder escoltar.

I fa tot un quadre molt detallat sobre quins àmbits, quines activitats de conservació, 
quines activitats de creació, de producció, de difusió, de venda, de formació, i en cap 
d’aquests casos contempla l’Eurostat la fira d’atraccions com un epígraf a ser conside-
rat estrictament dins l’àmbit i del concepte «cultura», tal com l’entenem ara mateix. 

I la tercera font que hem constatat, és la font de la UNESCO. I allà doncs s’ex-
plicita quins són els dominis específicament culturals i quins són els dominis que 
s’hi relacionen i, en aquest cas, sí que especifica, doncs, que els parcs d’entreteni-
ment i temàtics o les fires d’atraccions estarien o formarien part dels dominis re-
lacionats.

Per tant, considerem-ho un punt de partida, considerem-ho un debat que, potser, 
val la pena aprofundir, quedem-nos amb aquest reconeixement, amb aquest matís 
que el grup proposant, doncs, potser, se li ha passat especificar-lo. I, en tot cas, se-
guim endavant, per què no? 

Per tant, votaríem a favor del primer punt i en contra del segon punt. Aquest seria 
el resum.

Gràcies.

El president

Molt bé. En tot cas, el grup proposant, en la seva intervenció final, ja aclarirà si 
es correspon exactament el text.

Té la paraula la diputada Mònica Sales, en nom de Junts per Catalunya.
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Mònica Sales de la Cruz 

Gràcies, president. La diputada Baró ha fet ja una detallada exposició del nostre 
posicionament. Era molt important fer aquesta puntualització al grup proposant, des-
prés de les negociacions que vam dur a terme perquè se’ns aprovés aquesta esmena 
que fèiem al punt 1, on s’introduïa aquest terme, per a nosaltres molt important, de 
«com a domini relacionat». Era el que havíem entès i era per això molt important 
puntualitzar que realment aquesta esmena se’ns havia aprovat per tal de nosaltres 
poder votar a favor d’aquest punt 1.

És cert que nosaltres donem tot el reconeixement a aquest sector de fires 
 d’atraccions. Hem estat atents a les seues exposicions, tal com el nostre portaveu ja 
els ha explicat. Podem entendre, com a domini relacionat a la cultura, tota l’activitat 
que vostès fan. Nosaltres per això hem cregut convenient introduir aquesta esmena 
per a poder votar aquest punt a favor, però creiem que el segon punt no el podem votar 
a favor, precisament per això mateix que els explicava la diputada Baró.

Després d’haver consultat Euroestat, Idescat i UNESCO, veient que aquesta ter-
minologia no s’ajusta del tot als criteris que nosaltres considerem estrictament com a 
cultura, si bé és cert que vostès, com a col·lectiu de fires d’atraccions, la dinamitzen 
i la complementen econòmicament. És cert que el debat ha començat avui, no l’hem 
d’acabar avui tampoc, per tant, ens emplacem a continuar treballant, a continuar 
escoltant-los les vegades que convinga, i a continuar desenvolupant vostès la seua 
tasca i nosaltres la nostra aquí, al Parlament.

Moltes gràcies.

El president

Molt gràcies, diputada Sales. Té la paraula el diputat Rafel Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla 

Sí; gràcies de nou, president. A veure, estem davant d’una proposta de resolució 
amb dos punts. Vull aclarir que, al primer punt, nosaltres haguéssim votat a favor 
del text original presentat per Ciutadans, i, per tant, votarem a favor també de l’es-
mena que, pel que sabem, doncs, el Grup de Ciutadans ha acceptat, eh? Per tant, 
votarem afirmativament el punt.

Pel que fa al punt 2, i diguin-me il·lús, però jo voldria fer una petició al diputat Di-
mas Gragera, perquè, d’alguna manera, les persones que han vingut amb tota la il·lu-
sió aquesta tarda no marxin, entre cometes, una mica frustrades o que puguin veure 
el got mig ple o puguin veure també el got mig buit, vist el que han anunciat els dos 
grups que donen suport al Govern i, per tant, que vol dir que el punt número 2 no serà 
aprovat, no?

Per tant, ho repeteixo, diguin-me il·lús, però jo suggeriria, demanaria, pregaria al 
Grup de Ciutadans que retirés, encara que sigui momentàniament, aquest punt o que 
el posposés per ser debatut en una altra comissió, si ells ho consideren convenient, 
en ares a sortir d’aquí amb una proposta que pogués ser el màxim de majoritària 
possible. Si no és així, nosaltres ens abstindrem en aquest punt numero 2.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat Bruguera. Té la paraula la diputada Elisenda Alamany.

Elisenda Alamany Gutiérrez

Sí, gràcies. Mira, després d’escoltar el diputat Dimas, jo crec que hi ha dues ma-
neres de fer política. Una, dient-li a la gent que tot és possible i després que resulti 
que no tot és possible, però ens traiem la responsabilitat del damunt perquè allò ho 
hem aprovat gràcies a nosaltres, no? Un pot pensar això. O dir-li a la gent que farem 
tot el possible però que, de vegades, les coses porten més temps. I hem de triar. Jo 
prefereixo ser realista i dir-li a la gent què soc capaç, què som capaços de fer i que 
de vegades ens en sortim i de vegades no ens en sortim.
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Ho dic perquè gestionar les frustracions de la gent de vegades és més difícil i 
prefereixo gestionar la realitat, moltes vegades. I, per tant, crec que el consens que 
existeix en aquesta comissió ara mateix és que, com han acceptat l’esmena 1, doncs, 
òbviament, hi ha un reconeixement a la contribució de l’activitat del sector de les 
fires d’atraccions com a domini relacionat a la dinamització cultural, i crec que això 
és un consens que existeix en aquesta comissió, i no és poc. 

I, el segon, doncs que tenim més dubtes del que això vol dir. I com que potser no 
en sabem prou, doncs necessitem tenir més elements per saber què vol dir això. I, per 
tant, abans de dir-li a la gent o aventurar-nos a dir que tot és molt fàcil i que amb això 
ja ho tindran solucionat, doncs, miri, jo prefereixo ser més humil i dir que potser ne-
cessitem un informe més detallat de les demandes que nosaltres podem cobrir i les 
que no ja les explicarem, i que amb això tirarem endavant. I prefereixo que la gent 
s’emporti aquesta impressió, que no pas que després haguéssim de gestionar decep-
cions o frustracions.

Per tant, crec que existeix un consens, que és, evidentment, el punt 1, en el que 
el nostre grup votarà a favor. Jo..., en el segon punt, no hi votarem en contra, per 
tant ens abstindrem. Ara sí, ens abstindrem com a porta a seguir endavant per llistar 
quines són les preocupacions i les demandes que podem cobrir des de la institució, 
però no com «el problema ja s’ha resolt», perquè és evident que no s’ha resolt.

Per tant, doncs, aquest serà el nostre posicionament respecte al punt 1 i al 2. 
Gràcies.

El president

Gràcies, diputada Alamany. Té la paraula el diputat Alejandro Fernández.

Alejandro Fernández Álvarez

Sí, moltíssimes gràcies. Simplement, per traslladar el nostre vot afirmatiu, 
favorable als dos punts, i en els termes que he explicat en la meva intervenció 
inicial. 

I només una qüestió. Podria arribar a estar d’acord amb aquesta sobtada pru-
dència que tenen tots vostès a l’hora d’abordar els temes, però és que quan resul-
ta que el que tenim a sobre de la taula té a veure amb alguna qüestió de les se-
ves, no hi ha cap prudència. Aquí s’aproven les coses més impossibles del món. 
I, en canvi, es porta una cosa raonable i aleshores tot són, en fi, problemes i «ai, 
és que ens l’hem d’agafar d’allò..., no sé què...» No, coherència, si us plau. Una 
miqueta de coherència, perquè, si no, acabarem pensant que aquí només si vens 
amb unes qüestions determinades, relacionades amb una ideologia determinada, 
tot són flors i violes. En canvi, si vens amb coses racionals i altres coses, tot són 
problemes.

Per tant, posin una miqueta més d’imaginació, si us plau. 
Gràcies.

El president

Un minut. La diputada Alamany ha demanat la paraula. És per alguna cosa...? 
(Veus de fons.) Però molt breu, si us plau.

Elisenda Alamany Gutíerrez

És que el que acaba de dir el diputat del Partit Popular no és cert perquè vam te-
nir una compareixença d’un senyor que es deia Narcís Garolera, que va venir a dir 
si s’havia de dir Sant Pere de Rodes o Sant Pere de Roda, i l’argument del meu grup 
parlamentari va ser exactament el mateix que acabo de dir avui i el d’altres grups par-
lamentaris també, i no tenia res a veure amb el tema, res a veure.

Vull dir que coherència i rigor també a l’hora de dir les coses. (Veus de fons.)
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El president

No. No encetarem un debat. Tanquem el tema, si els sembla. Diputat Dimas Gra-
gera, per fer el tancament d’aquest punt, si us plau.

Dimas Gragera Velaz

Primero un tema procedimental y una aclaración. Yo he leído el punto 1 tal y 
como figuraba en la propuesta inicial, pero sí que es verdad que había hablado con 
los dos grupos, y lo que han dicho es totalmente cierto, y se lo iba a aceptar ahora 
mismo. Les iba..., dándoles la oportunidad de que ustedes explicasen el porqué y el 
matiz y no hacerlo yo, porque entiendo que si ustedes lo modifican querrían justifi-
carlo. No era malintencionado, que solo ha sido una forma... Además, era un tema 
semántico, era un tema que además aterrizaba..., pues, hacía este pequeño recono-
cimiento.

Pero no estamos aquí para dar palmaditas en la espalda, estamos para trabajar. 
Y me hace gracia que sea la diputada de Podemos la que habla de propuestas po-
pulistas, que no se pueden cumplir, cuando presentan los programas electorales sin 
memoria económica, o que ahora estos señores que pongan –como ha dicho el señor 
del Partido Popular– tan meticulosos cuando aquí han prometido una república en 
dieciocho meses y no se ha cumplido. (Veus de fons.)

Referente a las enmiendas –sí, estaba justificándolo–, la primera es aceptada; la 
segunda, no la vamos a aceptar, porque nosotros creemos que esta gente, las per-
sonas que han venido hoy aquí tienen que saber con qué apoyos cuentan y con qué 
apoyos no.

Pero en referencia a lo que ha dicho el diputado del Partido Socialista de Catalu-
ña, porque yo creo que su intención era llegar a algún tipo de consenso, y también 
un poco lo que ha dicho la diputada de Podemos, no sé si es factible pactar, quizás 
in voce, algún tipo de compromiso, ya que ustedes se están..., dicen que no tienen 
inconveniente en seguir hablando, pero esto son palabras vacías.

Queríamos meter..., habíamos pensado inicialmente en una mesa de trabajo, 
un espacio de interlocución con el sector. Si pudiésemos dejarlo, aunque fuese 
en un acuerdo, que constase en acta, en que ustedes, con el sector, se comprome-
tiesen a trabajar, en perseguir el objetivo que tiene el sector, que es que esto se 
defina como actividad cultural, incorporando criterios técnicos e incorporando 
criterios de viabilidad del propio departamento, yo esto sí que estaría dispuesto 
a transaccionarlo y que el punto 2 no fuese como está ahora mismo, como estaba 
en la forma original.

El president

Els grups que han presentat esmenes, volen un minut per parlar? (Pausa llarga.) 
Estem consultant el Reglament, per veure... 

Si volen intervenir.

Francesc Ten i Costa

Gràcies, president. Mirin, amb altres associacions, amb altres qüestions i temes 
relacionats amb cultura, per exemple, hem tingut trobades parcials amb gent del 
consorci, hem tingut trobades col·lectives amb l’Associació Dones Visuals..., jo crec 
que aquest sistema de fer unes reunions una mica a l’estil de taula de treball, potser 
seria una fórmula que no cal que revestíssim ni a comissió, ni a taula, sinó d’aques-
ta altra manera, perquè poguéssim canalitzar una mica la qüestió que tenim sobre 
la taula.

Jo proposaria a la resta de grups que féssim, si ho trobéssim tots bé, la feina in-
terna des dels departaments, no només del de Cultura, sinó segurament..., aquí s’ha 
pronunciat fins i tot potser l’Associació de Municipis –no sé si això hi podria entrar 
o no–, per canalitzar una mica aquest tema. Quedar-nos amb el punt 1 transaccionat, 
retirar el punt 2 i amb això seguir fent treball en aquest sentit.
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El president

Això es podria concretar d’alguna manera? (Remor de veus.) O que el president 
de la comissió convocarà el sector i els grups parlamentaris per avançar en aquesta 
direcció? (Pausa.)

Grup proposant.

Dimas Gragera Velaz

Yo entiendo que el Gobierno quiera buscar una fórmula y es legítimo que quiera 
buscar la mejor fórmula de continuar y dar viabilidad a esto, pero esto no afecta a 
la propuesta de resolución que nosotros hemos presentado y, en ningún caso, vamos 
a retirar el punto 2.

Lo que sí que estamos dispuestos a hacer es a transaccionarlos si ustedes quieren 
incorporar algún tipo de compromiso que no sea el que nosotros hemos puesto. Pero 
retirar el punto 2 no lo vamos a hacer. Voten ustedes contrariamente y busquen las 
fórmulas a que ustedes quieran llegar.

Jenn Díaz Ruiz

Sí; gràcies, president. Jo l’únic que voldria és demanar una miqueta de rigor, 
perquè estem portant aquest debat com si fos una qüestió ideològica política i, de 
la mateixa manera que amb el debat que vam obrir amb Sant Pere de Rodes, vull 
recordar que el seu grup parlamentari va ser igual de prudent que ho estem essent 
la resta de grups.

Aquest no és un debat ni polític, ni ideològic, ni de qui porta el ponent, ni què 
voten els firaires. Estem parlant d’un debat de contingut, que, en tot cas, de la matei-
xa manera que la diputada Alamany ens va convocar a una reunió informal per no 
omplir-nos de taules de treball amb les Dones Visuals i ho vam acceptar, de la ma-
teixa manera que ens ha convocat per fer un grup de treball i seguir treballant en la 
proposta del Conca, l’únic que estava dient –entenc– el diputat Ten és emplaçar-nos 
a una figura més informal per tenir els marges que..., els intergrups, per exemple.

En tot cas, trobo que si aquest debat el plantegem en termes polítics i ideològics, 
i un tema que no té res a veure amb si això és una activitat cultural o no, em sembla 
que serà estèril.

En tot cas, dir que que sigui una activitat cultural o no no té res a veure amb si li 
fem la vida millor a les persones, perquè això es fa amb polítiques, no amb un reco-
neixement cultural. Que tinguin aquest reconeixement cultural haurà de ser en base 
a uns criteris tècnics, no de fer-los la vida millor, perquè en tot cas això ho hauríem 
de tractar des d’un altre punt de vista i des d’una altra comissió.

Per tant, no embrutem aquest debat, perquè penso que als nostres companys..., 
ens estem fent un flac favor a tots plegats.

El president

Si em permeten, independentment de la decisió sobre el punt 2, jo sí, com a 
president, convocaré una taula amb tots els portaveus i ho seguirem treballant.

Llavors, el proposant i els grups han de decidir si mantenen o no el punt 2.
Ara, sàpiguen que jo sí que faré aquesta iniciativa, com vaig fer amb Dones Vi-

suals i com he fet amb altres col·lectius, que em sembla que mereixen un acompa-
nyament i un tractament.

La pregunta al grup proposant és què vol fer sobre el punt 2.

Dimas Gragera Velaz

Nosotros vamos a mantener el punto 2 y entendemos que esto no es incompatible 
con todo lo demás que estamos diciendo. Pero entienda que he tenido que justificar, 
porque ha habido algunos diputados que me piden que lo retire y yo legítimamente 
lo puedo mantener.

Y lo único que he abierto es no lo retiro, pero sí que estoy abierto a, si queremos 
aquí poner algún compromiso en firme, modificarlo. 
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Pero es compatible que el punto se mantenga, que ustedes voten y que podamos 
alcanzar un acuerdo, como el que acaba de decir el presidente, y que el sector sepa 
que hay esto, aunque no esté plasmado por escrito.

Creo que no he dicho nada más, pero son ustedes los que me han pedido que re-
tire el punto, y yo les he ofrecido transaccionarlo. 

Ya está.

El president

Molt bé. Dit això...

Rafel Bruguera Batalla

Gràcies, president. A veure, la compareixença del senyor Garolera..., jo soc em-
pordanès, jo mai he utilitzat l’expressió Sant Pere de Rodes, tota la vida he dit Sant 
Pere de Roda, per tant, això..., la qual cosa no va voler dir que, per una qüestió de 
prudència, jo defensés en nom del meu grup el que vaig defensar, i crec que vaig ser el 
primer dels grups parlamentaris que va anar en la línia del que finalment vam quedar.

Per tant, la mateixa coherència ens diu que avui hem de fer, almenys nosaltres 
com a grup, hem de fer una posició similar. Qui canvia de criteri respecte un tema 
bastant similar que vàrem tractar tot just fa un mes o mes i mig, ho ha d’explicar, 
però la coherència em sembla que per part dels grups parlamentaris és indiscutible.

El president

Molt bé. Si els sembla, passarem a la votació.
Farem votació diferenciada del punt 1 i del punt 2.
Bé, vots a favor del punt 1 transaccionat?
Per unanimitat. Aprovat per unanimitat.
Punt 2, tal com estava en el redactat.
Vots a favor del punt 2?
7 vots, que corresponen al Grup de Ciutadans i al Subgrup del Partit Popular.
Vots en contra del punt 2?
10 vots, que corresponen al Grup Republicà i al Grup de Junts per Catalunya.
Abstencions al punt 2?
3 vots, que corresponen al Grup Socialistes i al grup dels comuns.
Molt bé.
Per tant, el punt 2 queda rebutjat i només constarà d’un sol punt la resolució.
Parem un minut per si algun dels assistents vol aprofitar l’ocasió per acomiadar-

se; bé, per marxar, i seguirem amb la reunió.

La sessió se suspèn a tres quarts de cinc de la tarda i dos minuts i es reprèn a tres quarts 

de cinc i nou minuts.

El president

Molt bé. Continuem la sessió. Sin prisa, pero sin pausa, anirem avançant. La 
Jenn Díaz m’ha dit que té pressa per presentar un llibre (rialles), per tant, que m’afa-
nyi a fer que les coses avancin ràpid. (Remor de veus.)

Proposta de resolució sobre el suport al projecte Liberisliber, de Besalú
250-00411/12

Molt bé, entrem en el punt número 3 originàriament, la Proposta de resolució so-
bre el suport al projecte Liberisliber, de Besalú. Té la paraula el diputat David Mejía, 
en nom del grup proposant.

David Mejía Ayra

Gràcies, president. Jenn, t’asseguro que aniré ràpid. Crec que en aquesta propos-
ta hi haurà menys conflicte i més consens que a l’anterior. En tot cas, Liberisliber 
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és un projecte en el que les petites i mitjanes editorials i també les editorials inde-
pendents, doncs poden mostrar-se i exposar-se al públic. Aquesta és una fira que ja 
porta nou edicions i que es celebra a Besalú i que compta, doncs, amb un gran nom-
bre d’editorials que hi participen, no només de Catalunya, sinó també de la resta 
del país, i és referència dins del sector a la província de Girona i crec que també al 
conjunt del nostre territori.

A més a més, és una evidència l’increment del públic que hi dona suport i que 
hi participa, en aquesta fira. També creiem que activitats com aquestes són molt 
importants per diversificar els esdeveniments culturals i que aquests puguin arribar 
també als petits municipis. Per tant, és molt interessant per tal de descentralitzar les 
activitats culturals arreu del nostre territori. 

Hem volgut fer aquesta proposta, per reclamar al Govern que tingui un compro-
mís ferm, a nivell econòmic, per assegurar que aquest projecte, doncs, aportant els 
recursos necessaris, pugui sustentar-se.

I, en tot cas, i ja em pronuncio –per anar ràpid, Jenn– sobre les esmenes presen-
tades, que les acceptem perquè, en tot cas, creiem que es reflecteix també en elles, 
doncs, aquesta voluntat de seguir mantenint les ajudes per tal que aquest projecte 
segueixi endavant.

Gràcies.

El president

Gràcies al diputat Mejía per la seva capacitat de síntesi. Té la paraula la diputada 
Jenn Díaz, en nom del Grup Republicà.

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, president; gràcies, David. Bé, com deia el diputat Mejía, amb aquesta 
proposta de resolució tindrem bastant més consens. La fira Liberisliber és una de les 
millors coses que ens pot passar en el sector cultural, precisament perquè les edito-
rials petites i mitjanes, i també les llibreries que s’han incorporat en l’última edició, 
doncs, ens ofereixen una visió de la nostra pròpia cultura, la nostra pròpia visió del 
món, que va més enllà dels grans grups editorials i, per tant, ens diversifiquen i ens 
expliquen millor.

En aquest cas, hem presentat esmenes, perquè els punts de la proposta conside-
ràvem que no reflectien ben bé la realitat, perquè parlaven d’assolir un compromís 
ferm amb la fira, que hi és; perquè s’ha demostrat que el departament ha col·laborat i 
promocionat la fira i que, per tant, no podíem acceptar la frase tal com estava plan-
tejada, perquè no era ben bé veritat. L’entitat organitzadora rep el suport des de la 
Generalitat, fins al Ministeri de Cultura, passant per l’Ajuntament i la Diputació de 
Girona i considerem que, si quatre institucions públiques hi donen suport, és que és 
una activitat que se li ha donat importància i que reconeixem el valor que té.

Quant al Govern de la Generalitat, que és en el que tenim competències i que 
hem de parlar en aquesta comissió, doncs bé, l’últim any, el 2018 l’activitat estava 
finançada en un 95 per cent, i d’aquest 95 gairebé 95 per cent, el 55,22 era de la Ge-
neralitat.

Per tant, no podríem considerar que les institucions catalanes no fan una aposta 
ferma per la Liberisliber i l’esmena presentada es feia només amb aquesta intenció. 
I per tant, hi votarem a favor.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. En nom del Grup de Junts per Catalunya, té la paraula el diputat 
Francesc Ten.

Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, president. Agrair al David Mejía, del Grup de Ciutadans, la bona 
entesa per entendre’ns en això, per acceptar aquesta esmena. Aquesta fira és un re-

Fascicle segon
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flex d’un nou context editorial, que es dona a tot arreu i que a Catalunya em sembla 
que, a més a més, d’alta qualitat. S’ha sabut canalitzar molt bé, jo l’he vist créixer, 
aquesta fira. Jo he estat a la primera o segona edició, sota la pluja, forçat a anar a les 
arcades, davant de la plaça de la Llibertat de Besalú. Ara ocupa molt d’espai, és una 
fira del sector importantíssima. I corroboro fil per randa tot el que ha dit la diputada 
Díaz, sobre que el departament li dona suport, les institucions li donem molt de su-
port i que, per tant, continuarem en aquesta línia.

I res més, vull dir..., endavant, a acceptar les..., donar tot el suport necessari i, en 
tot cas, no ens toca a nosaltres acabar d’exigir de quin tipus, de quina manera, de 
quina tramitació, formalment, com el departament executa aquest suport a la fira. Li 
demanem que ho faci, com ja ho està fent, que ho continuï fent, com pensa fer-ho, i 
que ho faci d’una manera regular, com sempre s’ha fet.

Moltes gràcies.

El president

Motles gràcies. Té la paraula el diputat Rafael Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, president. Efectivament, estem davant d’un projecte consolidat, si 
no m’erro estem parlant ja de nou edicions. Per tant, ja comença a ser important, i 
aquests darrers anys, doncs, ha crescut molt. Des del nostre punt de vista, és impor-
tant, en el sentit del foment de la cultura de proximitat.

Estem parlant d’un municipi com Besalú, amb les característiques que té. Per 
tant, important. No és el mateix que aquesta fira es faci a Besalú o que s’hagués fet 
o que es fes, doncs, no ho sé, a un altre municipi, molt i molt més gran. Per tant, des 
d’aquest punt de vista, cultura de proximitat. I, des d’un altre punt de vista, doncs, 
també la importància de donar visibilitat i donar a conèixer les editorials petites, 
mitjanes, però sobretot, les editorials independents, no? I, per tant, en aquest sentit 
donem recolzament a la proposta de resolució, i més quan hi ha hagut acord amb els 
grups que sustenten el Govern.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat Bruguera. Té la paraula la diputada Alamany.

Elisenda Alamany Gutiérrez

Sí, gràcies. Sí, nosaltres també donarem el nostre vot a favor. I breument, creiem 
que hem de continuar donant suport a fires com aquestes, entre altres coses perquè 
hem d’aconseguir que es parli de cultura, més enllà de Barcelona. I moltes vegades 
al nostre país només sembla que el focus, no?, patim de cert barcelonacentrisme, 
o com es digui, i pensem que és bo apostar per la descentralització, també, de la 
cultura.

I, per tant, un segell com el de Liberisliber no s’ha de deixar perdre. I per tant, 
nosaltres hi votarem a favor.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula el diputat Mejía, si vol intervenir...

David Mejía Ayra

No, com ja m’he posicionat sobre les esmenes, les acceptem i, per tant, cap pro-
blema.

El president

Perfecte.
Procedim a la votació.
Vots a favor al text amb l’esmena corresponent?
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Unanimitat.
Per tant, queda aprovada la proposta de resolució.
Gràcies.

Proposta de resolució sobre el valor històric i cultural del castell de Sant 
Ferran, de Figueres

250-00412/12

Anem a l’antic punt número 4: Proposta de resolució sobre el valor històric i 
cultural del Castell de Sant Ferran, de Figueres. Té la paraula el diputat Héctor 
Amelló.

Héctor Amelló Montiu

Gracias, presidente. Buenas tardes, diputados y resto de personas que hoy nos 
acompañan. Estoy seguro que, si les digo «cultura» y «Figueres», rápidamente les 
vendrá a la mente, pues, Dalí. Porque realmente cuando tenemos una estrella que 
brilla tanto, pues, otras joyas nos cuesta verlas un poco más. Y es que, en Figueres, 
por ejemplo, contamos con el Museu del Joguet, el Museu de la Tècnica, o el Museu 
de l’Empordà. Pero también tenemos un patrimonio espectacular, como es el propio 
castell de Sant Ferran.

El castell de Sant Ferran es la fortaleza moderna más grande de Europa. Siempre 
se suele decir que, por ejemplo, la ciudad estado del Vaticano, pues, cabría dentro 
del propio castillo. Y es que es el monumento más grande de Cataluña. Fue cons-
truido en el siglo XVIII, se empezó a mitad de siglo y se termina con el final del siglo. 
Y ha sido declarado bien cultural de interés nacional. 

Este castillo sufrió gravísimos daños en la retirada de las tropas republicanas. 
Hubo una voladura que causó muchísimos daños en las murallas y otros elementos 
de la propia fortificación. Y es un monumento, como les decía, de unas dimensiones 
espectaculares.

Tengo que decir que, por ejemplo, el perímetro exterior supera los tres mil me-
tros de longitud; o el perímetro interior, supera los dos mil cien. Cuenta con múl-
tiples edificios interiores; son 89 casamatas; murallas; foso; baluartes; contraguar-
dias; unas caballerizas impresionantes, que alojaron a más de tres escuadrones de 
caballería, que también en la voladura una parte se hundió; pero, aun así, siguen 
siendo impresionantes. Un patio de armas de doce mil metros cuadrados; en el cual, 
debajo hay una cisterna en la que caben nueve mil metros cúbicos de agua. El ta-
maño total de la fortaleza son 550.000 metros cuadrados y tenía una capacidad para 
cuatro mil personas.

Yo solo les puedo decir que lo visiten, y que sobretodo, que hagan la visita a pie, 
que entren en las casamatas, que recorran las murallas, que accedan al patio de ar-
mas, que naveguen por las cisternas de agua, que son navegables y las enseñan, es 
espectacular verlas. Pero también les recomiendo hacer una visita con los vehículos 
autorizados, con unos jeeps que recorren todo el perímetro y entren en las contrami-
nas, que verán como es una forma defensiva que salió también a raíz..., para poder 
defender las murallas de esta fortaleza. Y aprecien esta joya, que es una joya perfec-
ta de la ingeniería militar moderna. Y no lo duden, el castell de Sant Ferran es una 
de las obras arquitectónicas cumbre de la ingeniería militar. Como comprenderán, 
el castell de Sant Ferran es un patrimonio de primer orden, y tiene un potencial para 
atraer turistas para la ciudad y hay un patrimonio cultural enorme, que no podemos 
desperdiciar. 

Un patrimonio de estas características y dimensiones, pues como comprenderán, 
requiere una inversión constante, tanto de mantenimiento como también para re-
habilitar estructuras que, por diversos motivos, se han ido dañando con el paso del 
tiempo. Para Figueres, la fortaleza tiene un valor incalculable, en todos los sentidos, 
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y necesitamos, o necesita Figueres, como ciudad, que desde las distintas administra-
ciones promovamos y conservemos el conocimiento de la fortaleza y colaboremos 
en ponerla en valor.

Este fue uno de los objetivos por el que, en el año 2003, se crea el Consorci del 
Castell de Sant Ferran, para cooperar en la gestión y restauración y revitalización 
de la fortaleza. Miren, todos estos años de crisis han sido muy duros para todos, y 
también lo ha sido para la ciudad de Figueres, que se ha sumido en una dura crisis, 
de la que le está costando muchísimo salir.

Figueres es una ciudad eminentemente comercial, que necesita de los visitantes y 
de los turistas para que su actual economía funcione. La cultura y el patrimonio son 
motor económico, que complementa perfectamente y estimula el sector comercial, 
y necesitamos que el Govern de la Generalitat y este Parlamento se comprometan 
en el desarrollo de esta ciudad.

La aportación de la Generalitat al Consorcio se ha visto reducida desde el año 
2008, que aportaban 26.000, casi 27.000 euros; 26.940 euros, a los casi 12.000, 
11.921 euros que se aportan en 2017. Por eso, una de las peticiones es solicitar que 
se recupere la aportación que se hacía en 2008, para que el consorcio pueda gestio-
narse óptimamente. Por otra parte, en la propuesta también solicitamos que la Ge-
neralitat financie uno de los proyectos de rehabilitación, concretamente el del tramo 
de la cortina y el derribo de un muro provisional, que se construyó en 1945, en el 
baluarte de Santa Bárbara, y lo hacemos porque esta es una obra que, por motivos 
de seguridad de los visitantes, necesita ser reparada, para evitar que se desprendan 
piezas y puedan caer sobre los propios visitantes.

Por último, les pedimos la colaboración con el municipio, también, para realizar 
una campaña de promoción y comunicación que dé a conocer este inestimable patri-
monio, con el que cuenta Figueras, y que aún es un desconocido para muchas de las 
personas que visitan la ciudad. De hecho, muchas personas que terminan visitando 
Figueres no saben que tenemos este castillo. Y un ejemplo claro es que el Museo 
Dalí tiene más de un millón de visitantes, y el castillo tiene una media de cuarenta..., 
o la fortaleza tiene una media de cuarenta, cincuenta mil visitantes al año. Estamos 
hablando de un edificio que está simplemente a menos de seiscientos metros del pro-
pio Museo Dalí. Y la diferencia de visitantes es abismal.

También nos pasa con otros museos de la propia ciudad. Y es que el de Dalí 
lo atrae todo, pero tenemos un patrimonio espectacular que tenemos que poner en 
conocimiento y, desde la ciudad, pues, no tenemos la capacidad o no tienen la ca-
pacidad suficiente para dar a conocer. Necesitamos la ayuda, justamente, de otras 
administraciones. 

Ya les avanzo que también hemos transaccionado, como saben los diferentes 
portavoces, unas enmiendas con el PSC, sobre las que después me gustaría ma-
nifestarme. Y solo me queda decirles que visiten Figueres, que conozcan todo el 
patrimonio que tenemos en esta ciudad y que no se pierdan una visita al castell de 
Sant Ferran.

Muchas gracias.

El president

Gràcies, diputat Amelló. Té la paraula el diputat Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, president. No insistiré en l’enorme valor patrimonial i històric del 
castell de Sant Ferran, que ja ho ha explicat el senyor Amelló, només, si em perme-
ten, un petit..., dos petits apunts històrics sobre el paper, el rol d’aquest castell, pre-
cisament ara fa vuitanta anys, no? O vuitanta-tres anys i vuitanta anys.

Al desembre de l’any 36, el Govern de la Generalitat va crear un centre correc-
cional al castell de Sant Ferran, de Figueres, del qual en va ser nomenat director en 
Josep Rauret i Callol, el qual va ser –i per això el cito– represaliat pels dos bàndols, 
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va ser represaliat durant la Guerra Civil i va ser represaliat després, i se li va instruir 
un expedient de responsabilitats polítiques i va ser separat del servei definitivament, 
per cert, pocs mesos després de que morís.

I precisament avui –avui o ahir– fa vuitanta anys, el castell de Sant Ferran va 
veure com s’hi produïa l’última reunió del Govern de la República, no? Per tant, di-
guem-ne, que el paper militar del castell al llarg de la història ha sigut molt minso, 
sembla que no va entrar en guerra mai, però, en canvi, des del punt de vista històric, 
sí que ha jugat importants papers, que cal tenir en compte.

Per tant, nosaltres vàrem presentar unes esmenes, bàsicament per concretar una 
mica més el punt número 2, no? Parlàvem del sanejament dels pous a la plaça d’ar-
mes del castell; dels tancaments homogenis de les casamates de l’hornabec de Sant 
Roc, que és un projecte que ja existeix, del senyor Manuel Alfaro, o l’arranjament, 
condicionament i millora del mirador del castell, que està a l’exterior de la fortalesa, 
i també de l’aparcament exterior. Per tant, la nostra voluntat només era concretar 
una mica més el punt 2. Finalment, hem transaccionat, no d’aquesta manera, sinó 
com un nou punt 4. Nosaltres ho acceptem i, per tant, votarem a favor de la propos-
ta de resolució.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Té la paraula la diputada Alamany.

Elisenda Alamany Gutiérrez

Sí, nosaltres creiem que el problema del castell de Figueres és, segurament, en el 
centre de debat, la desmilitarització i el seu retorn al civil. I això, segurament, més 
enllà del Parlament de Catalunya, també s’hauria de fer al Parlament espanyol. I per 
tant, el nostre vot serà en contra.

El president

Pel Grup Republicà, té la paraula la diputada Eva Baró.

Eva Baró Ramos

Gràcies, president. Bé, abans, pràcticament, de marcar posició, doncs, evident-
ment ens sumem, diguem, a les consideracions respecte..., per destacar el valor his-
tòric, cultural i patrimonial, doncs, de tot aquest complex arquitectònic i històric 
del castell de Ferran, eh?, a Figueres. Tanmateix, també voldríem afegir algunes 
consideracions. 

La primera d’elles és que el Consorci del Castell de Sant Ferran està represen-
tat per tres administracions. Té un representant de la Generalitat, representa el 25 
per cent de tot el Consorci; té un representant de l’Ajuntament de Figures, repre-
senta un altre 25 per cent, i té dos representants de l’Estat espanyol, en concret, del 
Ministeri de Defensa, que representen el 50 per cent del consorci que, en principi, 
doncs, té l’objectiu, doncs, de vetllar i d’assegurar, doncs, el manteniment i la se-
guretat de tota la...

Però tinguem-ho present. És una informació pública, és una informació que, 
escolti, qualsevol que tingui una mica d’interès, rascant, doncs, pot contrastar-ho 
al Registre del sector públic de la Generalitat de Catalunya i es pot consultar, tant 
l’objecte del consorci, com la informació relativa a aquestes quotes de participació. 
Per què ho dic, això? Doncs ho dic perquè les aportacions, si fem una mica d’his-
tòric, ja que no fem històrics, no?, fem històrics respecte a les aportacions fetes per 
totes les administracions, fem-les. I fem-les, per exemple, dels darrers cinc anys.

Els darrers cinc anys, l’import de l’aportació de la Generalitat el 2013, el 2014, el 
2015, el 2016, el 2017, ha estat d’11.921 euros, el que representa un total de 59.000 eu-
ros, el que representa un total del 32 per cent de tot el que s’ha aportat per part dels 
tres membres consorciats a les necessitats econòmiques del consorci. L’Ajuntament 
de Figures, per la seva banda, doncs, ha aportat 15.000 euros aquests darrers cinc 
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anys, any rere any, i quan traiem el percentatge, que m’he entretingut una estona a 
mirar-ho, doncs, representa el 40 per cent de totes les aportacions que ha rebut el con-
sorci aquests darrers cinc anys. Si passem a mirar, alhora, aquesta informació públi-
ca, i mirem les aportacions plantejades, aportades pel Ministeri de Defensa, l’import 
d’aquests darrers cinc anys, fins on tenim informació, és de 10.610 euros, que represen-
ten, doncs, la diferència, no?, un vint-i-escaig per cent respecte a totes les aportacions.

A nosaltres ens sembla que mai és suficient tot el que es pugui aportar en l’àmbit 
de la cultura, igual com en molts altres àmbits, doncs, de govern i d’administració, 
perquè és així. I, per tant, aquest any 2018, o el darrer any 2018, que tot just acabem 
de finalitzar, doncs, el consorci ha demanat a la Generalitat una aportació addicio-
nal, com no pot ser d’altra manera. I és una aportació que, en aquests moments, s’es-
tà tramitant. De totes maneres, a nosaltres ens sembla que la Generalitat no deixa de 
ser un soci minoritari del consorci i que està aportant amb escreix, dins de la mesura 
de les seves possibilitats. I, sobretot, dins de la mesura que la lògica i la dinàmica de 
la coparticipació dins del consorci..., doncs, té tot el sentit; té tot el sentit del món.

A més a més, el tancament de les xifres, amb data 31 de desembre del 2017, que 
és l’última actualització que tenim, doncs, el consorci disposava de romanents. És 
a dir, que en principi ja tindria una part econòmica de romanent per abordar bona 
part, doncs, de les mesures i de les millores que s’haurien de fer, que en cap mo-
ment les neguem, al contrari. Segurament són molt necessàries, però potser valdria 
la pena tenir..., això que estic plantejant, doncs, tenir-ho present.

I ens sembla que potser també el Ministeri de Defensa hauria de fer una revisió 
respecte al nivell d’aportació i al nivell de compromís amb relació a aquest consorci. 
Per tant, tenint en compte tot això, ara mateix ens sembla que no està prou justifica-
da aquesta proposta de resolució, i, per tant, hi votaríem en contra.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada Baró. Té la paraula la diputada Montserrat Macià, en nom del 
Grup Junts per Catalunya.

Montserrat Macià i Gou

Moltes gràcies, president. Bé, el nostre grup parlamentari no pot acceptar els 
punts d’aquesta PR, doncs, pels mateixos arguments que ha esgrimit la diputada 
del Grup Republicà. I tampoc acceptarem, doncs, el punt 4, que és producte de la 
transacció feta amb el PSC. Perquè, efectivament, tal com s’ha dit, el castell de Sant 
Ferran està regit per un ens jurídic en forma de consorci, que té uns estatuts, i aquests 
estatuts diuen que el 50 per cent de la representació, de gestió i, per tant, d’aportació, 
és del Ministerio de Defensa. I, com molt bé ja s’ha dit, la Generalitat de Catalunya 
hi participa de forma minoritària, amb un 25 per cent, exactament igual que l’Ajun-
tament de Figueres.

Per tant, potser el dia en què els estatuts equiparin per igual els percentatges de 
representació i d’aportació, potser aquell dia el nostre posicionament serà un altre. 
Perquè entenem que, tal com succeeix amb la majoria de consorcis, o gairebé amb 
tots els consorcis, la representació és directament proporcional a l’aportació econò-
mica. I doncs, aquí és el Ministerio de Defensa, com a titular del 50 per cent de la 
representació, qui, en tot cas, ha de destinar els diners. 

Tot amb tot, entenem que també són els màxims òrgans de govern del consorci, en 
aquest cas la Junta de Promotors, que és tal com ho diu als estatuts del consorci, qui 
han de dirimir, d’acord amb els estatuts, quin és el pressupost i quines actuacions es 
realitzen i com es financen. I més, amb un BCIN tan singular, tan rellevant, tan impor-
tant, com és el castell de Sant Ferran, del qual vostè ja ha proclamat els valors històrics 
i culturals; també el diputat Bruguera. 

Però jo sí que vull posar èmfasi, doncs, precisament, en aquests valors històrics 
i culturals, no? Singularíssim, a nivell europeu. Singularíssim, tant pel seu estat de 
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conservació, que està pràcticament..., poquíssimes modificacions s’han fet, respec-
te al segle XVIII; com pel sistema arquitectònic, de fortificació, de sistema defensiu 
que segueix el sistema arquitectònic de l’enginyer militar Bovant. I per tant, és un 
exemple d’arquitectura militar del XVIII de primeríssim nivell. A més a més, sabem 
perfectament qui va construir el castell de Sant Ferran, eh?, que són els grans en-
ginyers militars Martín Cermeño, pare i fill, eh?, dels quals, per exemple, en tenim 
exemples importantíssims a nivell religiós, com és la catedral nova de Lleida, o ur-
banístic, com és el barri de la Barceloneta, de Barcelona. O la capella de la Univer-
sitat de Cervera, per exemple.

Però, per tant, tenint en compte tots aquests grans valors, singularíssims, el con-
sorci que gestiona el castell de Sant Ferran està adscrit, fixin-se, al sector públic de 
l’Administració de l’Estat. Per què? Perquè el seu soci majoritari és l’Estat, senzilla-
ment. El consorci té personalitat jurídica pròpia, i independentment dels seus mem-
bres. Per tant, és sobirà i és ell, en el marc dels seus òrgans de govern, qui determina 
quin programa pressupostari, com dèiem, o d’activitats d’actuacions de conservació 
es fa al BCIN. I també és en el marc dels òrgans de govern, la Junta de Promotors, 
on s’han de dirimir –entenem– les discrepàncies entorn dels usos que se’n fa, i les 
activitats que s’hi realitzen.

Per tant, entenem, doncs, que cal circumscriure al consorci, i concretament al 
Ministerio de Defensa, el punt, els punts de la seva PR. Però sí que, pel que fa al punt 
número 3, el seu punt número 3, jo sí que els vull recordar el seu punt 3, «Relació de 
la promoció i comunicació dels valors històrics i culturals», els recordo que el Con-
sorci del Castell de Sant Ferran va signar un acord de col·laboració amb el Departa-
ment de Cultura el 2016, precisament per realitzar recerca, divulgació científica i la 
corresponent transferència de coneixement.

Per tant, entenem, doncs, que és el Ministerio de Defensa a qui li pertoca les ac-
tuacions de restauració del Castell de Sant Ferran.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada Macià. Té la paraula el diputat Amelló.

Héctor Amelló Montiu

Muchas gracias, presidente. Bueno, aquí al final, los unos por los otros, la casa 
sin barrer, y a quien perjudica, y si ustedes votan en contra a quien están perjudi-
cando es a la ciudad de Figueras y están perjudicando la proyección comercial y 
turística de la ciudad.

De todas formas, mire, yo coincido con las cifras que ustedes dan, pero se olvi-
dan de la mitad del cuento. El Ministerio de Defensa, aparte de aportar esos 10.000 
euros que aporta anualmente, también aporta las nóminas del personal del director, 
de su equipo de dirección –que son cinco funcionarios–, personal de la empresa de 
seguridad de la entrada del monumento, luz y teléfonos. 

Por lo tanto, yo creo personalmente que está aportando por lo menos el 50 por 
ciento de lo que le corresponde.

De todas formas, le vuelvo a repetir: durante este tiempo ya se presentó también 
una PR, que al final la retiramos, que era para realizar los pozos, para financiar 
íntegramente el proyecto del pozo. Que la retiramos justamente porque durante el 
proceso de tramitación, en el castillo de San Ferran, el consorcio consiguió la finan-
ciación o le prometió la financiación de ese pozo, y se prometió justamente desde el 
Ministerio de Defensa.

Principalmente, la administración que no colabora o que no está participando 
en la rehabilitación del castillo, y de la cual necesitaríamos ayuda, también es de la 
Generalitat, y por eso les estábamos pidiendo, primeo, que recuperen la aportación 
que tienen que hacer anualmente al consorcio para recuperar sus 26.000 euros, y 
después que colaboren directamente con la rehabilitación de proyectos. Que se en-
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carguen ustedes de algún proyecto, porque no podemos estar discutiendo si le toca 
a uno o si le toca a otro.

Hay alguna administración del Estado que ya ayuda en la reconstrucción del cas-
tillo o en la rehabilitación del castillo o del monumento. Y lo que les estamos pidien-
do a ustedes es que nos ayuden desde la Generalitat para poder mejorar el castillo 
que tenemos en Figueras.

Y les estamos hablando de obras que no tienen un grandísimo valor económico, 
son aproximadamente unos 30.000 euros y que nos ayudarían, poco a poco, a tener 
un castillo cada vez mejor valorado y que tuviese mayor visibilidad. 

Y en cuanto al punto último que les comentaba, esa es una campaña de promo-
ción ¿para qué? Justamente para promocionarlo, para que puedan venir más turistas 
o podamos tener más visitantes, ya que actualmente no tenemos una campaña de 
comunicación potente para que ese castillo se conozca.

Precisamente –lo que le he comentado anteriormente–, muchos de los visitantes 
que llegan a Figueras desconocen que tenemos este monumento impresionante en 
la ciudad, primero porque desde muchas zonas de la ciudad no es completamente 
visible, apenas se ve una pequeña muralla.

De todas formas, aceptamos..., hemos transaccionado esta propuesta, que justa-
mente era para añadir más obras en cuanto a las casamatas del hornabeque de Sant 
Roc y arreglar y acondicionar el parquin también, y acondicionar también la subida 
al castillo, que consideramos que es indispensable.

Pero piensen que, si ustedes están votando en contra, lo que están votando en 
contra también es de unos ciudadanos catalanes que necesitamos mejorar nuestra 
ciudad para poder tener una proyección comercial. Y el castillo es un elemento 
cultural indispensable para la proyección de nuestra ciudad hacia el exterior y poder 
atraer visitantes a la ciudad.

A mí me gustaría que se lo replanteasen, pudiesen votar a favor..., y poder pro-
yectar mejor la ciudad.

El president

Tots els grups tenen la transacció que han pactat el Grup de Ciutadans i els So-
cialistes? Els altres grups tenen constància d’aquesta transacció? (Pausa.) Tenen el 
text, eh?

Molt bé, doncs. Passarem a votar el text íntegrament, incorporant la transacció 
acordada.

Vots a favor?
8 vots, que corresponen al Grup de Ciutadans i al Grup de Socialistes i Units 

per Avançar.
Vots en contra?
11 vots, que corresponen al Grup de Catalunya en Comú Podem, el Grup Repu-

blicà i el Grup de Junts per Catalunya.
Per tant, la PR queda desestimada.

Proposta de resolució sobre el reforçament del Camí de Sant Jaume
250-00413/12

Passem a l’antic punt número 5: Proposta de resolució sobre el reforçament del 
Camí de Sant Jaume, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula 
la diputada Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Gràcies, president. Si bé el Camí de Sant Jaume des de Catalunya no apareix en 
el llibre sant, Xacobeo, dins de les principals rutes cap a Santiago, sí que hi han re-
ferències i hi han referències històriques des de l’Alta Edat Mitjana que el port de 
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Barcelona va ser un port d’arribada i de sortida de pelegrins que venien des de terres 
de diferents llocs de la Mediterrània per fer el seu pelegrinatge.

Des d’aquest sentit, nosaltres presentem aquesta proposta de resolució perquè 
creiem que el Camí de Sant Jaume des de Catalunya, i en concret des de la seva sor-
tida de Barcelona, no està prou reforçat i no té prou visibilitat, i pensem que va sent 
hora que tingui un reforçament molt més important.

Sabem que, de forma oficiosa, s’han fet senyalitzacions per diferents associa-
cions que hi ha aquí a Catalunya, des del Laberint d’Horta, a Barcelona, fins a 
Montserrat, i de Montserrat fins a Lleida, però en canvi des de Lleida fins a Saragos-
sa, per connectar amb les altres rutes que van cap a Santiago, aquesta senyalització 
no s’ha fet. I tampoc s’ha reforçat la visibilització d’aquesta ruta en les principals 
ciutats, com, per exemple, a Barcelona.

Podria ser d’interès, crec..., qui no ha fet algun tros o més enllà d’un tros, no? 
el Camí de Sant Jaume, que avui dia no és només un camí que té un sentit religiós, 
sinó que els pelegrins i pelegrines que fan el Camí de Sant Jaume ho fan per mol-
tes raons. El 2017, que són les últimes dades que tinc, 400.000 pelegrins van fer el 
Camí de Sant Jaume.

Aquí a Catalunya sembla que on oficialment comença és a Montserrat i ho van 
fer 2.000 pelegrins, però imaginin si aquestes diferents rutes que acaben abocant a 
Montserrat comencessin per diferents vies també a Catalunya, tot l’interès multicul-
tural que podria tenir el Camí de Sant Jaume també aquí a Catalunya.

I, com deia, ja no és només un sentit religiós, sinó que avui dia moltes persones 
fan aquest camí per moltes raons diferents i crec que s’ha de posar en valor el sentit 
del Camí de Sant Jaume també aquí a Catalunya.

A més, la importància de que aquí al Parlament li donem un impuls polític tam-
bé ve reflectit perquè l’any 2021 torna a ser Any Xacobeo i, per tant, podria ser una 
bona excusa perquè a totes les rutes que s’enllacen des de Catalunya i que acaben a 
Montserrat, i després les connexions de Montserrat-Lleida i Lleida-Saragossa amb 
les altres vies del Camí de Sant Jaume, els donem un impuls, en aquest sentit, per-
què hi estem a temps.

A qui no li agradaria que des del Portal de la Pau, de Barcelona, fins al Portal 
de la Glòria, a la Catedral de Santiago, doncs, hi hagués una ruta ben traçada, ben 
visibilitzada, perquè els pelegrins que així ho vulguin, i que venen d’indrets molt 
diferents del món, poguessin també trobar pelegrinatge també des de diferents rutes 
aquí a Barcelona i en d’altres llocs de Catalunya.

Per tant, el que estem demanant amb aquesta proposta són dues coses. Primer, 
reforçar les senyalitzacions que ja existeixen dins del que seria el Camí de Sant Jau-
me a Catalunya, i, fins i tot, en llocs on no hi ha aquesta senyalització poder-la re-
forçar. I, en segon lloc, donar visibilitat, donar visibilitat també vol dir promocionar 
el Camí de Sant Jaume també des de Catalunya amb les seves connexions fins arri-
bar a la catedral, al portal de la Glòria de la catedral de Santiago de Compostel·la.

I la idea és no només les diferents rutes del Camí de Sant Jaume a Catalunya, 
sinó també, en particular, reforçar-la molt més, perquè pràcticament hi ha poc..., el 
que seria la ruta que comença a Barcelona.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, Susana Beltrán. I ara, en nom del Grup Republicà... (Remor de 
veus.) Com, que no hi ha esmenes? Perdó, m’he equivocat. Té la paraula el diputat 
Rafel Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Gràcies, president. Simplement, per anunciar el nostre vot favorable a la proposta 
de resolució. 

Gràcies.



DSPC-C 174
30 de gener de 2019

Sessió 7 de la CC  38

El president

Gràcies. Té la paraula la diputada Alamany.

Elisenda Alamany Gutiérrez

Hi votarem a favor.

El president

La diputada Jenn Díaz... (Veus de fons.) Perdó, Marta Vilalta –ostres, estic espès 
avui.

Marta Vilalta i Torres

Ara sí, president. Per mostrar també el nostre suport a aquesta proposta de re-
solució.

I ja molt ràpidament, per evidenciar aquest suport en aquests dos termes que co-
mentava la diputada, de donar visibilitat i reforçar les connexions, però també les 
senyalitzacions i la promoció en el seu conjunt. 

Una tasca que emplacem el Govern a fer i que constatem que també en part ha 
fet, està fent i farà –i més després d’aquesta proposta de resolució, quan s’aprovi. Una 
tasca que s’ha fet tant a través de l’Agència Catalana de Turisme, a través dels blogs 
especialitzats, a través de les xarxes socials, publicacions online o en paper especí-
fiques, a través de la marca «Arts i cultura» o del segell de «Senderisme de Catalu-
nya», i que, per tant, és una promoció no només des de l’àmbit del turisme religiós, 
sinó també des del camí de pelegrinatge o entenent el Camí de Sant Jaume com una 
ruta de senderisme.

Simplement, per evidenciar que és una feina, que hi donem suport, que s’ha de 
continuar fent, però que així, doncs, s’ha fet també des del Govern de la Generalitat.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada Vilalta. Té la paraula el diputat Xavier Quinquillà, en 
nom del Grup de Junts per Catalunya.

Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, president. Bé, nosaltres també donarem suport a la proposta. Compartim 
aquesta voluntat de reforçar, també posant en valor la bona feina que s’ha fet des de 
ja fa molts anys, sobretot a partir del segle XX, que viu tota la renaixença aquest camí, 
especialment a partir dels anys 80, quan es comença a recuperar d’una forma ja serio-
sa, i especialment amb la declaració per part de la UNESCO com a Patrimoni de la 
Humanitat l’any 93, en què realment es produeix un punt d’inflexió global que també, 
lògicament, té una translació aquí a Catalunya, com una oportunitat per posar en va-
lor el Camí de Sant Jaume en la seva relació directa amb el que és història; patrimoni 
cultural, arquitectònic, natural; però també, i alhora, com una eina de promoció tu-
rística, i en aquest sentit també posant en valor i promocionant una opció de turisme 
sostenible, una opció de turisme que posa en valor aspectes que van més enllà, en 
aquest sentit, del que seria l’aspecte patrimonial, sinó també tot el que seria l’aspecte 
paisatgístic i que ofereix, en aquest sentit, noves oportunitats, especialment al territo-
ri. I quan parlo de territori em refereixo segurament a aquella part del territori menys 
coneguda i que també necessita noves oportunitats, en aquest cas, de dinamització 
en l’àmbit turístic a través d’una eina de primer ordre com és el Camí de Sant Jaume.

I en aquest sentit també vull posar en valor aquest treball en xarxa a què feia re-
ferència la diputada Vilalta, no només per part, en aquest cas, de la Generalitat sinó 
també el paper important que han tingut i tenen les diputacions i els patronats de 
turisme, especialment, com els mateixos ajuntaments i com –i jo penso que d’una 
forma molt especial– la societat civil, entitats culturals, entitats excursionistes, et-
cètera, que han sigut realment el motor i continuen sent el motor de promoció del 
Camí de Sant Jaume.
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Vostè feia referència explícita al tram Barcelona-Montserrat, però a mi també 
m’agradaria fer referència explícita a altres ramals, que realment posen amb relació 
aquest Camí de Sant Jaume, perquè acabés sent també un element d’articulació del 
propi territori, com és per exemple el ramal Tarragona-Lleida, que passa entre altres 
llocs emblemàtics per tot el que és la Ruta dels Císter o el tram Tortosa-Batea, que 
conviu amb el conegut GR-99, que com sabeu és el GR que va des del delta de l’Ebre 
fins a Fontibre, al naixement de l’Ebre.

Simplement, doncs, posar en valor també tota aquesta feina feta, reiterant el su-
port a aquesta voluntat que puguem optimitzar-lo al màxim.

I, en tot cas, un aclariment sí que li dic. En tot cas, a les Terres de Lleida la se-
nyalització del Camí de Sant Jaume no s’acaba a Lleida, sinó que arriba fins justa-
ment al límit, al terme municipal d’Alcarràs. En tot cas, segurament sí que hi ha una 
assignatura pendent –i ho comparteixo– amb el que seria la connexió completa amb 
el que seria el tram aragonès, en aquest sentit.

El president

Molt bé. Gràcies, diputat Quinquillà.
Procedim a la votació.
Per tant, vots a favor de la proposta de resolució?
Bé, unanimitat. 
Molt bé. Queda aprovada. (Veus de fons.) A vegades penso que sí. (Rialles.)

Proposta de resolució sobre l’augment de la despesa pública en cultura
250-00499/12

Molt bé. Té la paraula la diputada Alamany, per presentar la proposta de resolu-
ció referida a l’augment de la despesa pública en cultura.

Elisenda Alamany Gutiérrez

Bé, crec que és una proposta de resolució que m’agradaria que comptés amb 
el consens de tota la comissió i per això també s’han intentat fer esforços per, una 
mica, ser realista i saber que allò que s’aprova, doncs, es podrà dur a terme.

Els darrers governs de la Generalitat han deixat el pressupost de cultura o la seva 
aposta per les polítiques culturals al mínim. De fet, el pressupost de cultura només 
comporta el 0,7 per cent del total i ens situa molt lluny de la mitjana d’altres països 
europeus.

En una de les enquestes del Conca, el Consell Nacional de les Arts de Catalu-
nya, més de dos-cents agents culturals ja coincidien en aquest..., en un dels informes 
del Consell Nacional de les Arts, que hi havia una opinió generalitzada entre agents 
culturals, artistes, creadors, que les polítiques culturals no es troben en les prioritats 
dels dirigents polítics a Catalunya.

I els ajuntaments, durant molt de temps, han fet un esforç molt més enllà que no 
pas la Generalitat. Els ajuntaments, que són els qui tenen menys competències, mol-
tes vegades han estat qui, al llarg del temps, han anat liderant polítiques culturals i 
abocant uns recursos que anava retallant també la Generalitat.

De fet, la inversió dels ajuntament s’incrementava en polítiques culturals un 7 per 
cent, del 2012 al 2017, i al mateix ritme la inversió per part de la Generalitat queia 
en un 6 per cent.

Nosaltres creiem que és el moment de capgirar aquesta situació i és el moment 
que aquest Govern demostri, realment, que aquesta és una política que no vol mi-
rar mai més al passat. I que, per tant, hem de revertir urgentment aquesta situació.

L’any passat es parlava, no?, de quant apostaven el conjunt d’administracions, de 
quant abocaven el conjunt d’administracions per habitant i any en cultura. I ens si-
tuava en, les últimes xifres, 131 euros.
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I és el moment que, com a mínim, si realment volem fer una passa per revertir tot 
allò que es va retallar a partir del 2010, ens situem, com a mínim, i com a primera 
passa, en aquest llindar.

Nosaltres tenim una aposta molt clara, que és la del 2 per cent en el pressupost 
de cultura. Però és veritat que, més enllà d’això, també volem que allò que portem a 
aprovació tingui un impacte real en la cultura del nostre país. 

I, per tant, l’esmena, i passaré a parlar ja directament de l’esmena que hem trans-
accionat amb els grups de Junts per Catalunya i del Grup Republicà, ens situen en 
un primer pas per revertir les polítiques culturals o l’aposta que s’ha fet en polítiques 
culturals al llarg d’aquests anys en el Govern de la Generalitat.

Per tant, el que proposem, i que hem fet arribar a tots els grups, és que el Parla-
ment de Catalunya insti el Govern a tenir un compromís amb el finançament públic 
de la cultura i a establir un llindar de despesa que se situï, com a mínim, en el de 
2010. I aquí exclouríem el còmput de la despesa corresponent a partides destinades 
a organismes que ja no formen part del Departament de Cultura, com era aleshores, 
per exemple, les relacionades amb mitjans de comunicació i esports. I entenem que 
aquesta és una primera passa, però que després cal establir un calendari d’increment 
progressiu per revertir les retallades patides pel sector.

Aquesta proposta fa referència al finançament, però altres vegades també hem 
encarat un altre debat. I crec que avui, en el primer punt, quan exposaven el tema de 
la fira d’atraccions..., també ens trobarem que és que la societat ha canviat molt en 
aquests darrers deu anys i que, segurament, les institucions no estan fent un debat 
prou profund sobre què volen dir les pràctiques culturals en l’actualitat.

I, per tant, el que ens trobem és que la societat es va modernitzant, va modernit-
zant també les seves pràctiques culturals i la institució, moltes vegades, intenta do-
nar respostes que són més part de receptes velles que no pas de les que poden donar 
resposta a la societat que tenim al davant.

Per tant, crec que són dos debats diferents. Avui només ens centrem en el del 
finançament, però sí que ens agradaria destacar que el nostre grup continua pen-
sant que el compromís, a part confirmat per aquest Parlament, és d’arribar a un 2 
per cent, que és un primer pas que fem, que puguem votar almenys tornar al 2010, 
i establir un calendari de reversió de les retallades que van començar en el 2010 en 
aquest sector.

Aquesta no és només la impressió del meu grup parlamentari, com deia, exis-
teix un informe fet pel Conca, amb més 236 agents culturals, que confirmen que la 
sensació generalitzada és que les polítiques culturals no es troben en el centre de les 
polítiques públiques de la Generalitat. I convindria que aquesta sensació generalit-
zada comencés també a canviar amb els nostres vots avui a favor d’aquesta proposta.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada Alamany. Té la paraula la diputada Jenn Díaz, en nom 
del Grup Republicà.

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, president. Bé, resumint-ho molt, no hi ha cultura d’estat sense pressu-
post d’estat. Quan fem comparatives de despesa o d’inversió, més aviat pública, en 
determinades polítiques entre diferents països, cal tenir present sempre de quins re-
cursos pot disposar cada Administració. Comparar Catalunya amb estats i centrar 
només la despesa de la Generalitat no té cap mena de sentit. D’entrada, hem de par-
tir de dades homogènies, incloure els mateixos nivells d’administració, cosa que no 
estaríem en aquest punt.

I, després, tenir en compte quin percentatge del PIB gestiona cada país per saber 
quin nivell de despesa és el més adequat. La despesa pública, per exemple, a Por-
tugal, representa un 48 per cent respecte al PIB. Agafant dades dels últims pressu-
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postos aprovats, els de 2017, el total d’ingressos de la Generalitat van ser de 29.797,7 
milions d’euros per a un PIB, llavors, previst de 232.083 milions d’euros. És a dir, 
representen un 13 per cent del PIB de Catalunya.

I, evidentment, això, la part més substancial d’aquesta diferència es deu a un pro-
blema, bàsicament, de model de finançament i d’estructura d’estat. Sense cap dubte, 
les administracions i sobretot l’Estat podrien modificar les figures impositives de la 
seva competència per passar del 43 del PIB, que gasta en el seu conjunt l’Estat es-
panyol, al 48 que gasta Portugal. Però el broc gros de la diferència, no és el 43 a 48, 
sinó del 13 per cent al 48, respon a les mancances d’un model de finançament que 
descentralitza responsabilitats, però centralitza despeses, i el cas del Ministeri de 
Cultura és paradigmàtic d’aquesta tendència.

Recordem que, a més, ho esmentava ara la diputada Alamany, que, quan es parla 
del 2 per cent del pressupost, es pren com a referència el pressupost del 2010, però 
que aquesta xifra oblida que aquell any el departament era el Departament de Cul-
tura i Mitjans de Comunicació, i aquell any més de la meitat del pressupost del De-
partament de Cultura corresponia a mitjans audiovisuals. Per tant, hem de posar les 
xifres també aquí en el seu lloc.

Entenem l’acte de responsabilitat del grup dels comuns, amb aquesta esmena, 
que feia esment, doncs, a aquesta qüestió de deixar constància que el pressupost del 
2010 tenia en compte una sèrie d’organismes que ja no en formen part.

Considerem també que per ser ambiciosos en temes de partides pressupostàries 
en cultura, també hem de parlar de prioritats, i no podem obviar que, durant les ne-
gociacions dels pressupostos del 2019, el grup parlamentari proposant tampoc va 
incloure la cultura entre les seves preocupacions més immediates. Tinc aquí l’esta-
dística; parlen d’escola inclusiva, drets laborals dels mestres, polítiques d’habitatge, 
renda garantida, polítiques d’infància, etcètera. De manera que podem considerar 
que, a aquest increment dels pressuposts, hi hauríem de destinar tot allò que en la 
seva proposta han anomenat «altres despeses». 

Si dediquéssim les xifres d’«altres despeses» només a cultura, estaríem fins 
i tot per sota. Els convido, doncs, a no aixecar-se de la taula de negociació dels 
pressupostos i, fins i tot, a aprovar-los. Queda aquí, formalment, la invitació a for-
mar-ne part, d’aquesta partida pressupostària dels pressupostos del 2019.

Pensem que és hipòcrita plantejar que podem arribar a destinar nivells de des-
pesa similars als d’un estat, quan un estat té un pressupost que representa al vol-
tant del 40 per cent del PIB, i el de la Generalitat representa un 19, i que només té 
capacitat normativa sobre el 52,77 per cent dels seus ingressos, i només capacitat de 
gestió sobre el 13,76.

Així, doncs, dimensionar la inversió en cultura, d’acord; emmirallar-nos en paï-
sos on la cultura és un eix central a les seves polítiques, també; però mirem de ser 
curosos amb les demandes que fem, perquè no es pot satisfer a tothom i a tota hora i 
no es pot tenir el nivell d’inversió d’un estat sense ser un estat, que ja ens agradaria.

El president

Gràcies, diputada Díaz. Té la paraula el diputat Francesc Ten, en nom del Grup 
Junts per Catalunya.

Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, senyor president. No sé si..., quan escolto la diputada Alamany, 
el sentit de les seves paraules, també escolto el sentit de les paraules de la conselle-
ra Laura Borràs. Perquè, si em permeten, i si m’ho permet el mòbil... (Rialles. Veus 
de fons.) «La clau de volta de la legislatura radicarà en l’aposta ferma i decidida del 
Govern per la cultura, per fer polítiques per a les persones, les persones que estan 
al centre de totes aquestes polítiques culturals i, naturalment, pel seu finançament 
digne.» Així doncs, i abans d’entrar en els eixos que guiaran les actuacions del de-
partament en aquesta legislatura..., aquestes paraules els deuen sonar, perquè són 
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les paraules que va fer servir, literalment, la consellera en la seva compareixença a 
l’inici de legislatura.

L’objectiu que esdevindrà divisa i frontispici per a la nostra acció de govern serà 
el de situar la cultura en un lloc central de les polítiques transversals del Govern i 
que s’incrementin, naturalment, de manera suficient els recursos que se li han des-
tinat en els darrers temps per tal d’homologar el seu nivell als estàndards europeus 
vigents. 

Només així, només des d’aquesta divisa, serem capaços d’enfortir la cultura com 
un dels eixos vertebradors de la societat que volem. Per tant, parlarem d’un govern 
implicat en la cultura i que aspira a un pressupost just. I també, permetin-me que ho 
apunti ja, sense percentatges. I ho explico –ara es veu molt més bé. (Remor de veus.)

S’ha dit molt que la cultura forma part indestriable de l’estat del benestar. I aquest 
és un mantra que ha estat repetit per tots els agents professionals de l’àmbit cultural i 
que, tanmateix, no ha aconseguit, després de diverses dècades, trobar un ressò apro-
piat en el marc de la legislació de l’assignació de pressupostos.

El Conca, entitats professionals diverses i diversos partits polítics han fet pròpia la 
idea del 2 per cent del pressupost del Govern, que hauria d’estar destinat per al De-
partament de Cultura. A nosaltres ens sembla que és millor no parlar de percentat-
ges, perquè un finançament just ha de considerar quants euros es destinen a la cultura 
per habitant. És aquest un factor de correcció demogràfic interterritorial, separant la 
inversió perquè arribi a tot el territori. I tenint en compte que el nostre model distri-
bueix aproximadament, el finançament entre un 30 per un cent del Govern i un 70 
per cent a les administracions locals, una hipòtesi raonable seria fixar l’objectiu de 
destinar uns seixanta-cinc euros per habitant per cada any. És a dir, fixar-nos un llin-
dar d’uns 487 milions d’euros, que significaria, de facto, doblar el pressupost actual.

Dit això, el sentit de la transacció està plenament d’acord amb les paraules que 
vostès han sentit. I, pràcticament, és una PR que neix, justament, d’aquestes paraules 
i d’aquestes xifres que la consellera Borràs, amb fermesa i compromís, reclama, ella 
més que ningú, segurament, o tant com tothom, el creixement pressupostari per a la 
cultura. Com ja ha fet, justament, aquesta setmana, arran dels Gaudí i de les seves 
compareixences a premsa, amb compromisos per a l’audiovisual.

No parlaré de xifres; ho ha fet molt bé la diputada Jenn Díaz. Sí que volia res-
saltar comunitats autònomes com el País Basc i Navarra, que tenen un percentatge 
més alt, no cal continuar el sil·logisme i acabar de veure quin tipus de finançament 
tenen aquestes comunitats. O repetir, reiterar, el que ja ha dit també la diputada 
Díaz, en referència als estats. És a dir, no ens fem trampes al solitari. Si tinguéssim 
un estat, segurament, el PIB que dedicaríem a cultura, seria immensament més alt 
que el que podem fer a hores d’ara.

Parlant d’estats, l’Estat espanyol només hauria de fer que pel percentatge de po-
blació que tenim, el dediqués també a cultura en els nostres pressupostos.

I si parlem de pressupostos..., «què us diré?», diputada Alamany, que deia a la 
crònica medieval, el senyor de Pere Tallada? Què us diré? Doncs ja us ho han dit 
també. (Rialles. Veus de fons.)

I sobre el debat de les pràctiques noves de..., sobre el debat –el debat que no hem 
fet avui– de pràctiques noves en cultura, podria continuar llegint, però no és el cas, 
la mateixa compareixença que ens va fer aquí la diputada i consellera Laura Borràs.

Dit això, estem contents i agraïm d’haver arribat a aquesta transacció, a la qual 
convido la resta de grups, que també s’hi adhereixin.

El president

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

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, president. En el debat de política general darrer es va aprovar una 
proposta de resolució, a proposta nostra, que deia: «Garantir que en el pressupost 
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del 2019 la partida global del Departament de Cultura no sigui inferior a l’1,5 per 
cent del total del pressupost, amb el compromís d’arribar al 2 per cent al final de la 
present legislatura.» Això està aprovat pel Ple del Parlament, només ho vull recor-
dar. Primera qüestió.

Segona qüestió. Nosaltres haguéssim votat a favor de la proposta de resolució 
inicial presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Votarem 
en contra de l’actual. Per què? 

En primer lloc, al senyor Francesc Ten, li diria que en aquesta Comissió de Cul-
tura me n’acabo d’assabentar que quan governava el tripartit Catalunya era un es-
tat. Perquè, és clar, si la justificació pel fet que hi hagi el pressupost de cultura que 
tenim és perquè no tenim un estat, durant el tripartit hi havia molt més pressupost 
de cultura; per tant, en fi, alguna cosa no quadra aquí. Per tant, és una qüestió de 
voluntat política.

A continuació també volia dir el següent, que és que Catalunya en Comú Po-
dem, en fi, es conforma amb molt poc, perquè ha passat d’una cosa a acceptar una 
transacció que no té absolutament res a veure. D’entrada, per més que la senyora 
Alamany parli del 2 per cent..., en aquesta proposta de resolució el 2 per cent no hi 
és. Hi era, i aprovada la nostra en el Ple del debat de política general.

Però és que jo el que diria és que Catalunya en Comú Podem es conforma amb 
molt poc o li han colat un gol per l’escaire. Per què? Perquè, home, és veritat que 
l’any 2010 en el Departament de Cultura hi havia els mitjans de comunicació i es-
ports. Quin és el gol? Ah, que en el Departament de Cultura no hi havia el Consorci 
per a la Normalització Lingüística. Per tant, l’argument que s’utilitza per aprovar 
aquesta proposta de resolució –ho repeteixo: absolutament aigualida, descafeïnada 
i que va en contra d’un acord del Parlament, del Ple del Parlament– és que..., en tot 
cas, la coherència seria: «Molt bé, del Departament de Cultura de l’any 2010, restem 
aquelles coses que ja no hi són, però restem de l’actual pressupost aquelles coses que 
el 2010 no hi eren, com per exemple el Consorci per a la Normalització Lingüísti-
ca.» I no estem parlant de pocs diners.

És a dir, el que s’aprovarà avui per complir-ho estrictament vol dir que l’any que 
ve –perdó, aquest any–, en el cas que hi hagi pressupostos, el Departament de Cul-
tura no creixerà. Per tant, nosaltres a això no li podem donar el vot afirmatiu i hi 
votarem en contra.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat Bruguera. Té la paraula el diputat Amelló. Em disculpo de l’oblit 
de l’ordre d’intervencions.

Héctor Amelló Montiu

Gracias, presidente, no se preocupe; una por la otra, la de antes por la de ahora.
Hace solo unos días, en los premios Gaudí, la presidenta de la Academia del 

Cine les recriminó justamente al Govern que solo dedicasen a la cultura un 0,7 por 
ciento del presupuesto. Lo que me sorprendió en ese momento fue la respuesta que 
los representantes del Govern dieron, que fue ponerse aplaudir efusivamente, como 
si la reclamación sobre la infrafinanciación de la cultura, pues, no fuera con ellos.

Miren, desde nuestro punto de vista, aplaudir con gesticulación exagerada y en-
tre risas una reclamación de todo el sector cultural, para nosotros es vergonzoso e 
indignante. Dio la sensación de que se estaban burlando de todo el sector y de sus 
necesidades, y parece que se burlen de estar ahogando al sector cultural. 

Miren, el Departament de Cultura es uno de los departamentos que tiene los 
presupuestos más reducidos de todas las áreas de gobierno de la Generalitat. No 
solo eso, sino que además entre el 2006 y el 2016 el presupuesto se ha reducido 
en un 30 por ciento. La caída empieza a partir del 2010, donde se pasa de los 278 
millones a los 245 millones en 2014, momento a partir del cual se queda práctica-
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mente estancado el presupuesto entorno a unos 250 millones, o sea es ese 0,7 del 
presupuesto.

Y la grave situación de escasez de recursos invertidos en cultura no solo es res-
ponsabilidad de la crisis, porque siempre podemos decir que la crisis nos ha hecho 
reducir el presupuesto –en parte, es cierto–, pero mientras otros departamentos ya 
han ido recuperando o comenzando a recuperar los niveles de inversión de 2010, el 
presupuesto de Cultura se ha quedado estancado en ese 0,7. Así que la infrafinan-
ciación actual no es solamente responsabilidad de la crisis, sino que también es una 
cuestión de prioridades.

Y, miren, cada gobierno tiene sus propias prioridades, pero la tozuda realidad 
muestra que la de este Gobierno no es la cultura, porque para la independencia sí 
que encuentran recursos siempre que quieren, pero para la cultura lo único que oí-
mos de los últimos consellers es la promesa de aumentar el presupuesto hasta el 2 
por ciento, promesa constantemente incumplida y que se ha convertido en una fala-
cia y en una trampa política.

Este Gobierno invierte en cultura unos treinta y cinco euros por habitante y año. 
Lo primero que hizo la consellera fue prometer, al llegar a su puesto, unos sesenta 
y cinco euros por habitante, lo que supone unos 487 millones de euros. Eso sí, lo 
prometía para una segunda legislatura, asegurando ya o dando por hecho que iban a 
ser ellos los que iban a estar gobernando en otra legislatura. Aunque con el tiempo 
que corren aquí las legislaturas, que pueden durar seis meses, un año o no sabemos 
cuánto, pues nunca se sabe. Vamos, hizo lo que habitualmente se llama pegar una 
patada para adelante; poco compromiso y ya veremos en una segunda legislatura si 
llegamos a ese 2 por ciento o a los 65 euros por habitante y año.

Pero el gran problema que tiene este Gobierno con la cultura no es solamente 
una cuestión presupuestaria. Que la infrafinanciación cultural es un grave proble-
ma creo que es evidente, pero yo creo que es un problema de centralidad. Con este 
gobierno no ha existido ningún gran debate durante esta legislatura sobre el papel 
de la cultura en nuestra sociedad, no ha habido ni un solo debate. Eso muestra que 
para ese gobierno la cultura no es ni una prioridad ni es un tema central. Por esto el 
presupuesto de cultura es un 0,7, porque realmente no es un tema central esos ape-
nas 250 millones anuales. El departamento con unos presupuestos más reducidos, 
porque para el Govern –como decimos– no es el tema central la cultura. 

Miren, desde Ciudadanos somos partidarios y estamos comprometidos con la 
cultura y creemos que es necesario aumentar el presupuesto, que bien podemos 
alcanzar el 2 por ciento del presupuesto o bien una inversión por habitante entor-
no a los setenta euros, lo que estaríamos hablando justamente de esos quinientos 
millones de euros anuales, y eso supondría aproximarnos a la media de inversión 
europea.

Pero, miren, aumentar el presupuesto por aumentarlo tampoco lleva a ningún 
sitio, y desde nuestro punto de vista lo que necesitamos es un plan estratégico de 
cultura que, en contra de esta dinámica cortoplacista y que simplemente nos basa-
mos en coyunturas que aplica este gobierno independentista, se deben planificar 
todas las líneas básicas que definan y vertebren de forma sólida la política cultural.

Es que no podemos avanzar sin tener un plan estratégico de cultura. Podemos 
hablar de aumentar el presupuesto, pues sí, podemos hablar de aumentar el presu-
puesto y ahí nos encontrarán, pero es que nosotros lo que queremos también es jus-
tamente tener un plan estratégico.

Conociendo las prioridades de los gobiernos independentistas, mucho me temo 
que los aumentos presupuestarios improvisados, como puede ser éste o cualquier 
otra ocurrencia de decir que vamos a llegar a los sesenta y cinco euros, como hizo 
Santi Vila también, que empezó a hablar en seguida del 2 por ciento, tienen el ries-
go de terminar creando justamente más chiringuitos o fomentando el clientelismo. 
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Porque, sin duda, el nacionalismo y el populismo, sus marcas de identidad, y es 
una marca de identidad del independentismo, es que se definen por tejer redes clien-
telares y crear chiringuitos donde colocar a los amigos.

Por lo tanto, nosotros sí que estamos a favor de aumentar el presupuesto, pero 
también estamos a favor de crear un plan estratégico porque creemos que tiene que 
ir de la mano. Sin ninguna de estas dos cosas, creemos que lo que están haciendo 
ustedes es improvisar y ahora proponer un aumento presupuestario que queda muy 
bien en un titular pero que no sabemos cuál es el destino final.

Y también decirle sobre la transacción que ustedes han pactado que, desde nues-
tro punto de vista, no tiene absolutamente ningún compromiso. Creo que es otra pa-
tada para adelante simplemente para conseguir un titular y decir que van a aumentar 
ustedes el presupuesto en cultura.

Planifiquen, creen un plan estratégico y veamos bien hacia donde tiene que dis-
currir la cultura el día de mañana.

El president

Gràcies, diputat Amelló. Té la paraula la diputada Alamany.

Elisenda Alamany Gutiérrez

Sí. En primer lloc, per respondre al Grup Republicà. Dir que les deu propostes 
que els comuns plantejaven al Govern de la Generalitat, efectivament, sí que hi ha-
via cultura, era una de les deu dels Comuns, que en dèiem. 

És clar, és innegable que el finançament cap a Catalunya ofega les finances del 
país, això és evident. Però també és evident que amb aquest ofec, com deia abans, 
la inversió dels ajuntaments es va incrementar del 2012 al 2017. Per què van poder 
incrementar els ajuntaments els seus recursos i en canvi la Generalitat no ho va fer? 
Perquè en aquella època no estàvem tampoc en una república, per tant, el que em fa 
pensar és que es diu «voluntat», i no hi va haver voluntat.

Jo no volia entrar en els retrets i en els ressentiment, perquè no és el meu estil, 
però, és clar, és que té una mica de raó el diputat del Partit Socialista en això. És a 
dir, si ara representa que estem en un camí que obrirem, d’una nova etapa o d’una 
nova època, com pot ser que estiguem dient que fa sis anys abocàvem més recursos 
a cultura que ara? Per obrir una mica també aquest debat. Si realment volem cons-
truir un país nou, les polítiques han de ser noves, no poden assemblar-se a les del 
passat, perquè, si no, vol dir que això de construir un país nou va de declaracions i 
va de simbolismes, però no va de polítiques reals. Jo crec que aquesta és una prime-
ra passa, insuficient, és clar.

Jo no em conformo, jo treballo. Llavors, amb les escletxes possibles que hi hagi 
nosaltres no renunciarem a incidir en les polítiques culturals de la Generalitat. I vos-
tè té raó, senyor Bruguera, es queden curtes, però també és veritat que l’esmena que 
hem transaccionat no diu només que ens conformem amb això. Diem que cal un ca-
lendari d’un increment progressiu en les polítiques culturals.

I un pot continuar proposant el 2 per cent. Nosaltres continuarem proposant el 2 per 
cent, però no és excloent d’entrar en una negociació i d’acordar quins són els mínims 
que, per molt que es digui que ha revelat la consellera, de moment no són una reali-
tat. I, per tant, anem fent passes, encara que siguin de mínims, que no són  excloents 
de posicions maximalistes. I cadascú té la seva estratègia, però, en tot cas, repetir que 
nosaltres no ens hi conformem. Nosaltres intentem treballar amb la realitat.

Té raó que abans no hi era el Consorci per a la Normalització Lingüística i ara 
hi és, però crec que no és equiparable. I alhora li dic que també ens hem assegut, 
jo mateixa m’he assegut amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, he fet 
unes preguntes adreçades també a aquesta comissió i continuarem treballant per 
l’increment del pressupost i també per la millora de les condicions laborals del con-
sorci.
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Per tant, crec que des del nostre grup parlamentari obrim totes les vies possibles 
amb totes les entitats, i també intentem establir vies de diàleg amb el Govern de la 
Generalitat, i si això pot implicar millores, encara que siguin de mínims, creiem que 
això tampoc implica renunciar a posicions de màxims.

Gràcies.

El president

Molt bé. Procedirem, doncs, a la votació.
Vots a favor de la proposta presentada, havent incorporat la transacció?
11, corresponents al Grup Republicà, al Grup Catalunya en Comú Podem i el 

Grup Junts per Catalunya.
Vots en contra?
8, corresponents al Grup de Ciutadans i al Grup de Socialistes.
Per tant, la proposta queda acceptada.
Fem una parada tècnica d’un minuts. (Héctor Amelló Montiu demana per par-

lar.) Digui.

Héctor Amelló Montiu

Para explicar el sentido del voto. Nuestro voto no es en contra de aumentar el 
presupuesto, sino sencillamente consideramos que aquí no hay ningún tipo de pro-
puesta concreta y también consideramos que necesitamos una planificación estraté-
gica de la cultura.

Estamos a favor de aumentar el presupuesto en cultura.

La sessió se suspèn a les sis de la tarda i tres minuts i es reprèn a les sis i vuit minuts.

Proposta de resolució sobre el Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts 

250-00503/12

El president

En el darrer punt, i no menys important, té la paraula la diputada Elisenda Ala-
many.

Elisenda Alamany Gutiérrez

Gràcies, president. Com vostè deia: «el darrer i no menys important». Aquesta 
proposta de resolució tracta sobre el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. 
En aquest sentit, doncs, donar la benvinguda també als seus membres, que avui ens 
acompanyen.

Com vostès saben, al llarg dels anys, el Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts, altrament conegut com a Conca, ha concedit els premis nacionals de cultura, 
ha definit i aplicat una metodologia per a l’avaluació estratègica dels equipaments 
culturals del país, ha presentat valuosíssims informes anuals sobre l’estat de la cultu-
ra, i un conjunt d’estudis que han incidit sobre aspectes com la vulnerabilitat con-
tractual i laboral dels professionals de la cultura, els efectes de la digitalització en 
l’activitat cultural, les limitacions en la regulació del mecenatge, també els hàbits 
de participació cultural dels joves, les potencialitats dels ensenyaments artístics, et-
cètera.

Una ingent feina, sense la qual no podríem viure, sobretot els grups de l’oposi-
ció. Moltes vegades, que no comptem amb tota la informació de la que disposa un 
govern, però també molts altres agents culturals del país. A més a més, el Conca 
ha impulsat la posada en marxa de la Fundació Catalunya Cultura, que promou el 
mecenatge cultural. És veritat que, un cop iniciada la dotzena legislatura al Parla-
ment, cal un exercici de valoració serena, sobre una institució que ha d’assumir una 
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responsabilitat creixent en les polítiques culturals; o almenys així ho creu el meu 
grup parlamentari.

Per aquests motius, portem a aquesta comissió aquesta proposta de resolució, 
que té dos punts. El primer, com saben els membres de la comissió, ha estat transac-
cionat. Tots compten, crec, amb l’esmena, els l’he facilitada per correu electrònic i 
també en paper. (Veus de fons.) Si no, els la facilito ara mateix o..., sí? La tenim? Per 
correu electrònic, si no, l’he feta arribar al president de la comissió també i a tots els 
portaveus de la Comissió de Cultura. Si no, la llegeixo, no hi ha cap problema, és 
curt. El primer punt diu: «El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Genera-
litat a continuar el procés de reflexió sobre el model actual del Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts, per a debatre i reflexionar sobre el model d’aquest organis-
me, així com renovar els membres del plenari, amb caràcter urgent.» Aquesta seria 
la primera esmena transaccional.

I el segon punt, diu: «Reforçar el perfil del Consell Nacional de la Cultura i de les 
Arts, vinculant-lo més nítidament al Parlament, per garantir la seva independència 
i autonomia per liderar polítiques culturals.»

Gràcies.

El president

Molt bé. El segon punt és el que ja constava aquí. I el canvi és el del primer.

Elisenda Alamany Gutiérrez

Exacte.

El president

Molt bé. Té la paraula la diputada Jenn Díaz?

Jenn Díaz Ruiz

Sí; gràcies, president. Bé, el Conca, com ja sabem va ser concebut com una ins-
titució inspirada en el model anglosaxó dels arts councils, amb el convenciment que 
cal mantenir la política de foment i expansió de la cultura al marge dels canvis de 
govern. I que ens doni aquesta visió des de fora del dia a dia del Govern, una cultura 
com la del nostre país, que beu de tantes fonts, que és dinàmica i plural, i que repre-
senta un poble ben divers, entenem que necessita una mirada amb perspectiva, no 
subjecta a poders institucionals i que aquesta llibertat del Conca la fa més estable, 
no subjecta als canvis, com deia, i com ja diu la mateixa presentació de l’organisme.

Entenem que és positiva i som ben conscients que la tasca que fa el Conca és im-
prescindible per entendre què vol dir la cultura a Catalunya, quins són els reptes i 
objectius i quines les mancances. En aquest sentit, i relligant la compareixença del 
seu president en la darrera comissió, el Grup Republicà no pot fer altra cosa que se-
guir construint i enfortint una institució que ens permet mirar la cultura amb una 
calma i una distància més que necessàries. No cal dir que estem ja impacients per 
poder llegir l’informe de la cultura amb perspectiva de gènere.

Per tant, reflexionarem i treballarem per tal d’adequar el model d’aquest orga-
nisme, que ens doni aquesta visió amb independència. El grup de treball que ens 
proposa la diputada Alamany seria un dels espais adequats per fer aquesta reflexió i 
considerem que som els diputats, és a dir, el Parlament com a institució i el legisla-
tiu, qui hem de responsabilitzar-nos d’aquesta tasca. Les funcions del Conca són les 
següents, i cito: «Participar en el disseny de la política de suport a la creació artística 
i cultural i la promoció d’aquesta creació; assessorar el Govern; promoure el diàleg 
entre el món de la creació dels sectors culturals i artístics i l’Administració; avaluar 
els equipaments culturals i les subvencions públiques; vetllar per la presència i la 
protecció de les llengües pròpies a Catalunya i de l’Aran i per la igualtat d’oportuni-
tats entre homes i dones en l’àmbit de la creació artística i cultural.»

Malauradament, el segon punt, malgrat que entenguem que dotar el Conca d’in-
dependència i adaptar les reflexions que n’extraguem, de la reflexió plantejada en 
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el primer punt..., entenem que el consell no pot liderar les polítiques, sinó que les 
ha de supervisar, ha de vetllar i assessorar, i això ens impedeix votar-hi a favor. De 
fet, segons les funcions que acabo de citar, el lideratge no hi és enlloc, i entenem 
que no menystenim, en cap cas, la feina del Conca. Malgrat el nostre vot negatiu, 
però, volem expressar que, per nosaltres el Conca és un consell necessari i que vo-
lem la seva continuïtat. Per aquest motiu, hem volgut afegir, amb l’esmena trans-
accionada, com deia la portaveu dels comuns, la renovació dels seus membres, ja 
caducats, per seguir com deia, aprofundint en aquest model fins a trobar la millor 
de les versions.

Entenem, però, que les conclusions de com ha de ser el Conca no la podem anti-
cipar amb aquesta proposició, i aquest és el segon motiu pel nostre vot desfavorable. 
Voldríem ser curosos i esperar que el grup de treball arribi, amb consens, a prendre 
decisions de com i què ha de ser el Conca. Però ens comprometem –i ja ho avanço– 
a acompanyar el Conca en la seva evolució i adaptació a les noves necessitats que els 
diputats i les diputades d’aquesta Comissió de Cultura entenguem.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada Díaz. Té la paraula el diputat Francesc Ten, del Grup Junts per 
Catalunya.

Francesc Ten i Costa

Gràcies, president. Anirem una mica al gra, que es diu, per comentar els dos 
punts i justificar una mica el nostre vot. Evidentment, alineat amb les paraules de 
la diputada del Grup Republicà, Jenn Díaz. Teníem una primera proposta, que a mi 
em sembla que en el seu primer punt, doncs, ha millorat formalment, en la versió 
transaccionada, sobretot perquè potser no és tan instrumental com deia a l’inici, que 
el Parlament de Catalunya instava al Govern a reprendre un grup de treball cons-
tituït la legislatura passada, és a dir, no sé si el Parlament insta el Govern a que el 
Parlament reprengui el grup..., bé, en fi. Al marge d’això, hi aflora aquí un concep-
te interessant, que és la renovació dels seus membres. Que, com ja es va parlar en 
la compareixença del president Duarte, en aquesta mateixa comissió, doncs era un 
tema que calia resoldre. I d’aquesta manera, em sembla que hem avançat.

Hem avançat però no hem fet res més que també el que, des del Departament, 
ja s’ha anat fent. Diferents reunions amb la direcció, amb el plenari, potser amb 
cinc, sis reunions, també per avançar en aquest nou model que el Conca hauria 
d’avançar cap a un nou model, amb un debat, amb una reflexió crítica, si cal, on es 
pugui parlar, doncs, de l’organització, de l’estructura, del funcionament, de tot allò 
que millori, en data d’avui, perquè han passat anys, segurament, el funcionament 
del Conca.

Nosaltres ens sentim molt còmodes en aquest primer punt, de la manera que ha 
quedat. Agraeixo a la diputada Alamany les facilitats per arribar a aquesta transac-
ció. M’agradaria també fer una mica d’esment al segon punt. És a dir, per què hem 
de vincular-lo més nítidament? No m’hi sentiria jo còmode, amb la redacció d’a-
quest segon punt. Diu: «Reforçar el perfil del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts, vinculant-lo més nítidament al Parlament.» Que no és nítidament, avui, la 
vinculació que té amb el Parlament? Que no hi ha una llei de creació del Conca, que 
diu com ha de funcionar aquesta vinculació?

Per tant, no..., hi votarem en contra, entre altres coses perquè si estem reclamant 
de fer un grup de treball de debat i de reflexió, home, potser que no li diguem com 
s’ha de vincular al Parlament, a aquest grup de treball, que ho proposi ell mateix 
i, després, els organismes que siguin ja acabaran de fer les decisions oportunes. 
Però, en tot cas, no ens hi avancéssim, perquè el Conca ho vol, vincular-se més ní-
tidament, al Parlament? Potser que el mateix grup de treball, o potser els mateixos 
membres del Conca, al plenari, hauríem de decidir-ho, això.
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La vinculació, com ha de ser? Pressupostària? O ha de ser formal? O ha de ser 
institucional? O ha de ser representativa? O ha de ser protocol·lària? Tot això, no 
quedava prou reflectit, en aquest segon punt. I per això, nosaltres, amb tot el respec-
te i sense cap menysteniment, que de tant en tant fem servir aquesta paraula..., cap 
menysteniment per ningú, en absolut, doncs, d’aquesta manera no ens hi acabaríem 
de sentir prou bé. I sobretot, pel que ja ha dit la diputada que m’ha precedit, si ens 
llegim l’objecte del Conca i les funcions, salvo error o omisión, jo, enlloc hi he vist: 
«Liderar les polítiques culturals.» Participar, assessorar, fer informes, coordinar, 
vetllar, són els verbs que s’utilitzen allà. Però liderar les polítiques culturals, perme-
tin-me dubtar que sigui la funció prioritària del Conca. No ho sé..., si no tinguéssim 
Departament de Cultura potser sí, però com que no és el cas... Aquestes són les me-
ves paraules per justificar el vot. 

I agrair a tots vostès la tarda d’avui.
Moltes gràcies. Trenta de gener.

El president

Gràcies, diputat Ten. Té la paraula la diputada Susana Beltrán, del Grup de Ciu-
tadans.

Susana Beltrán García

Gràcies, president. Nosaltres demanarem votació separada del punt 1 i 2. Res-
pecte al primer punt, a veure, nosaltres, ja es va veure en la legislatura passada, en 
el grup de treball que vam fer, és veritat que no coincidim en la percepció, en la 
visió, en la posició que tenen altres grups respecte del Conca. Nosaltres no estem 
d’acord, tal com està la llei, que en la designació dels membres del Conca, doncs, 
tingui un pes tan important el Govern, no? I creiem que la línia d’un Conca present i 
futur, doncs, ha d’anar més cap a més autonomia, més independència del Govern de 
la Generalitat, sigui quin sigui el govern que hi hagi. Avui és un govern separatista, 
però potser en el futur, doncs, hi haurà un govern de Ciutadans i la nostra posició 
seria la mateixa. 

Volem un Conca que pugui adoptar, que pugui fer estudis, que pugui fer anàlisi, 
diagnosi, molt separat del que serien les polítiques culturals del Govern de la Ge-
neralitat. Però també és veritat, amb relació al punt 1, que els membres del Conca 
estan tots per renovar i estem en una situació molt complicada. I me’ls miro, perquè 
(la diputada riu) i els dono, també, les gràcies per estar aquí, perquè també des del 
meu grup coneixem perfectament la situació dels membres del Conca i la necessitat 
que tenen de renovació. I, per tant, nosaltres en aquest punt 1 no votarem en contra, 
però ens abstindrem amb les explicacions que acabo de fer i el sentit del vot en una 
abstenció.

Respecte al segon punt, ja ho he justificat una mica, nosaltres volem més auto-
nomia, més nitidesa, voldríem reformar la Llei del Conca i voldríem que, doncs, 
avancés el Conca precisament en aquesta autonomia que, ara per ara, hi han molts 
aspectes –i ja es van veure en la legislatura passada–, doncs, que nosaltres no hi es-
tem d’acord. 

I aquest és el sentit del nostre vot.
Gràcies.

El president

Gràcies, diputada Susana Beltrán. Té la paraula el diputat Rafael Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies de nou, president. Nosaltres ja anuncio que votarem a favor dels dos 
punts. A veure..., estem d’acord que cal renovar els membres del Conca, estem d’acord 
que cal donar-li un nou impuls, que estigui adscrit més al Parlament, més capacitat 
de gestió pròpia, més independència o més autonomia, com se li vulgui dir, etcètera. 
Però, escolti’m, el problema que té avui el Conca no és aquest, eh? És a dir, de grup 
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de treball ja en vàrem crear un, i ho tenim tot embastat, lo més calent a l’aigüera. Què 
farem? Un altre grup perquè continuï repetint la feina que ja vàrem fer? Cridarem els 
mateixos compareixents?

Al final ens engegaran, eh? –perdoneu– i amb tota la raó. El problema que té el 
Conca avui no és aquest, tant de bo poguéssim fer un debat asserenat, tranquil, amb 
temps suficient, sense presses..., tant de bo! El problema que té el Conca avui és que 
no es pot reunir, diputades i diputats, és que no té quòrum per reunir-se, és que són 
tres de set. És que el president no pot convocar el plenari del Conca, no ho pot fer, 
no ho fa –no ho pot fer–, aquest és el problema. I això és..., només té un responsable, 
que es diu el Govern. Començant, però no només, per la consellera, per la conse-
lleria. El culpable és el Govern, d’haver portat el Conca pràcticament a una situació 
de paràlisi, no sé si volguda o no, però, de liquidació de facto, si no actuem amb la 
màxima urgència.

No fem grups de treball, escolti’m. Al debat de política general al qual em referia 
anteriorment, es va aprovar un punt que deia: «Procedir, abans no finalitzi l’actual 
exercici...» –l’«actual», no aquest, l’anterior, eh?– «...a la renovació dels membres 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, amb el mandat caducat des de fa 
anys.» Això no s’ha fet. El Govern ha incomplert; això s’havia d’haver fet abans del 
31 de desembre de l’any passat, i avui no ens trobaríem com ens trobem. I, per tant, 
hem de ser conscients que està molt bé, i comprenc que la proposta de resolució va 
ser presentada amb tota la bona fe i molt abans del 21 de gener, que és el dia en què 
comença el problema, ho entenc perfectament i, per tant, ja hi donarem suport i la 
votarem, però, escolti’m, el problema del Conca no és fer comissions avui, eh? Tant 
de bo ho fos. 

El problema del Conca és que no es pot reunir, aquest és el problema. Per tant, no 
tenim interlocutor, per tant, no existeix formalment. Llevat que ens conjurem per re-
soldre el tema en tres dies. Aleshores, potser podrem trobar un «apaño», però men-
trestant, el Conca no és interlocutor de res, i això és problema i culpa del Govern, 
de ningú més. I, per tant, jo vull aprofitar avui per cridar l’atenció sobre aquest tema 
i hi insistiré en el proper Ple del Parlament. Però, home, si us plau, que no ens ven-
guin sopars de duro, els dos grups parlamentaris que sostenen el Govern. La culpa 
és del Govern i prou, i no ha complert els mandats del Parlament.

Nosaltres hem presentat..., mirin: una pregunta el 2016; una interpel·lació; una 
moció conseqüència d’interpel·lació; es va crear el grup de treball del Conca, del 
qual jo en vaig ser el relator; propostes de resolució a diverses comissions de cultu-
ra; cada compareixença de consellers, del conseller Santi Vila, Lluís Puig, Laura 
Borràs, etcètera, hem parlat del Conca i de la necessitat de reformular-lo i d’actua-
litzar-lo. Per cert, fa un any, els grups parlamentaris que estem aquí, fins i tot vàrem 
enviar un correu electrònic al senyor Lluís Puig, proposant noms. Mai més se n’ha 
sabut res, d’això. O és que ja no ens recordem? I ho vàrem fer, eh? –ho vàrem fer. Per 
tant, responsabilitat i culpa, tota, el cent per cent, del Govern. I per tant, una repulsa 
severa a l’actuació del Govern en el tema de la gestió del Conca.

Gràcies.

El president

Té la paraula la diputada Alamany.

Elisenda Alamany Gutiérrez

Sí..., a veure, amb la cultura crec que passa una mica com amb l’educació, que 
quan canvien els governs, moltes vegades, doncs, tot trontolla i, malauradament..., 
jo penso que són pilars fonamentals del país, que no es mereixen sacsejos continus. 
I precisament per això, i aquesta és una proposta dels comuns; per tant, entenc que 
evidentment hi hagi grups que no se sentin còmodes amb algun dels punts, per això 
poden votar en contra, si ho creuen convenient, perquè és evident que hi ha grups 
que tenen un model cultural i potser n’hi ha d’altres que en tenim un altre. Per tant, 
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bé..., per això serveix votar per separat, no? també..., perquè cadascú, doncs, es po-
sicioni segons allò que creu o allò que defensa.

Jo crec que és interessant que el Conca..., o deixar palès que el Conca no estigui 
subjecte a canvis institucionals i, per tant, és important fixar, en una proposta de re-
solució d’aquestes característiques, que hem de vetllar per la seva autonomia i per 
la seva independència. I penso també que és moment d’entendre que les polítiques 
culturals no s’acaben..., que allò que és públic no s’acaba ni en un govern i tampoc 
no s’acaba en una institució. I que potser hem de començar a pensar que els liderat-
ges es comparteixen i que no sempre, doncs, han de sortir els lideratges, o no sem-
pre han de sorgir o estar tutelats per la institució. I aquest és l’adreçament que estic 
fent als grups d’Esquerra Republicana, i de Junts per Catalunya. 

I també vaig dir en el seu moment que, quan arribés aquesta proposta de resolu-
ció molta gent es posaria les mans al cap, de què és el que estem fent i què és el que 
no estem fent. Però la cosa és que els comuns han portat aquesta proposta de reso-
lució i que els altres grups també poden portar propostes de resolució i no se n’ha 
portat cap, d’aquestes. I vaig enviar correus –i els portaveus ho saben– dient que 
caducaven els membres del plenari. I ningú no es va posar les mans al cap, tampoc, 
excessivament. Vull dir que també siguem coherents amb allò que hem anat fent al 
llarg del temps i com arribem avui a la Comissió de Cultura.

Evidentment, que el lideratge principal és de la consellera. Però en aquest segon 
punt, nosaltres volem deixar claríssim que potser és hora que entenguem que allò 
públic no s’acaba ni en la conselleria ni en la consellera, i que és hora de compar-
tir lideratges i que, en aquesta reformulació o repensament que cal continuar..., i ho 
diu el punt 1, que el punt 1 no diu: «Iniciar un procés de reflexió», diu «continuar», 
doncs estaria bé que també tinguéssim en compte això. 

I si algú creu que no s’ha de tenir en compte, doncs, que voti en contra tranquil-
lament.

El president

Molt bé, procedirem a la votació per separat.
En primer lloc, el punt 1, transaccionat. I en segon lloc, el punt 2, literal com 

constava en la PR, d’acord?
Vots a favor del primer punt transaccionat.
13 vots a favor, que corresponen al Grup Republicà, al Grup Catalunya en Comú 

Podem, al Grup Junts per Catalunya i al Grup del PSC.
Vots en contra?
Abstencions?
6, que corresponen al Grup de Ciutadans.
Punt número 2, literal, tal com consta a la PR.
Vots a favor?
9, que corresponen al Grup de Ciutadans, al Grup de Catalunya en Comú Podem, 

i al Grup Socialista.
Vots en contra?
10, que corresponen al Grup Republicà, al Grup Junts per Catalunya.
Per tant, queda aprovat el primer punt transaccionat; i queda rebutjat el segon 

punt.
Dit això, després de tres hores i trenta minuts, aixequem la sessió i la diputada 

Jenn Díaz està contenta.

La sessió s’aixeca a dos quarts de set del vespre i dos minuts.
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