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Sessió 14 de la CC

La sessió de la Comissió de Cultura (CC) s’obre a les deu del matí i cinc minuts. Presi-

deix Lluís Font i Espinós, acompanyat de la vicepresidenta, Concepción Abellán Carretero, 

i la secretària en funcions Susana Beltrán García. Assisteix la Mesa la lletrada Clara Marsan 

Raventós.

Hi són presents els diputats Héctor Amelló Montiu i Manuel Losada Seivane, pel G. P. de 

Ciutadans; Anna Geli i España, Montserrat Macià i Gou, Mònica Sales de la Cruz, Francesc 

Ten i Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jenn Díaz Ruiz i Ruben Wagensberg Ramon, 

pel G. P. Republicà; Rafel Bruguera Batalla, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar, i Ale-

jandro Fernández Álvarez, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió la consellera de Cultura, Maria Àngela Vilallonga Vives, acom-

panyada del secretari general, Francesc Vilaró i Casalinas.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Punt únic: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 

(tram. 200-00011/12). Govern de la Generalitat. Compareixença del Govern per a informar 

sobre el contingut del pressupost del departament i dels organismes i entitats que en de-

penen (art. 131.4 RPC). Departament de Cultura (text presentat: BOPC 525, 3).

El president

Bon dia. Benvingudes i benvinguts a aquesta reunió extraordinària de la Comis
sió de Cultura. 

Donem la benvinguda a la consellera de Cultura, la doctora Maria Àngela Vila
llonga, al secretari general del departament, a tot l’equip, a la presidenta del Conca 
i als membres d’aquesta institució que ens han volgut acompanyar, a les diputades, 
diputats i a tots els invitats aquí presents. 

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
per al 2020 (compareixença del Govern)

200-00011/12

Avui ens ocupa la presentació del Projecte de pressupost 2020 del Departament 
de Cultura. Començarà la consellera fent una presentació d’una hora; després po
dran intervenir els grups parlamentaris, amb uns deu minuts per grup, sabent que 
som una mica flexibles i, per tant, que ens adaptarem. Després ella farà una resposta 
global d’uns trenta minuts, i, finalment, si hi ha alguna intervenció més de matís o 
de pregunta, doncs, es podrà efectuar.

Per tant, consellera, té la paraula per una hora.

La consellera de Cultura (Maria Àngela Vilallonga Vives)

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies a tots els que sou aquí, que heu vingut, 
alguns per obligació, com jo mateixa, però també per devoció, no us penséssiu. I a 
tots els que heu vingut de l’equip de Cultura, del Departament de Cultura, us agra
eixo moltíssim la vostra presència i us agraeixo tota la feina que hem fet junts per 
arribar avui aquí. Als diputats i diputades de tots els grups parlamentaris també els 
dono la benvinguda, a la presidenta del Conca, al grup Actua Cultura, en fi, a tots 
aquells que estem implicats en la cultura i que sentim la cultura i la tenim a l’ADN. 

La cultura, per fer què? I alguns deuen recordar que aquesta pregunta l’utilitzava 
algú per dir «la democràcia, per fer què?», de fa molts anys. Doncs bé, la cultura pen
so que és allò que ens uneix, que ens acosta, que ens ajunta, és ciment social, és motiu 
d’orgull de la nostra ciutadania, és un sector essencial per a l’economia del país, és 
un potent vector d’atractiu per als nostres territoris, i deu ser allò que hi ha a l’armari 
–deixeume recordar l’armari de la conselleria de Cultura–, aquelles tres frases que 
diuen: «Remembra lo passat, ordona lo present, proveheix al esdevenidor». Aquestes 
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tres frases me les heu sentit dir unes quantes vegades alguns dels que sou aquí. Però 
és igual, ja sabeu que soc professora i les coses s’han de repetir perquè acabin qua
llant. I aquesta frase me la repeteixo jo i la repeteixo a tota la gent que estimo i que em 
ve a visitar, perquè penso que és bo que la faci servir com a símbol d’allò que penso 
que és la cultura, que ens fa recordar el passat, perquè no hem d’oblidar les nostres ar
rels; amb el passat podem respondre aquella pregunta tan transcendental: d’on venim?

«Ordona lo present.» Amb aquesta frase fem allò que intentem des del De par
tament de Cultura, des de qualsevol lloc des del qual es fa gestió: ordenem el present, 
i, per tant, responem d’alguna manera aquella altra pregunta tan transcendental: on 
som? I «proveheix al esdevenidor» seria per respondre aquella altra pregunta: cap 
on anem? Les tres grans preguntes que ens fem els humans i que penso que la cultu
ra ens pot respondre. Ens ajuda a conèixer més la condició humana, ens ajuda a co
nèixernos més a nosaltres mateixos, a conèixer més els altres, i d’aquesta manera 
podem acabar sent persones més lliures, més justes, més crítiques, més demòcrates 
també. Aquesta és la meva manera de pensar la cultura. 

I vinc aquí a presentar uns pressupostos, que és una mica... Per als de lletres, això 
de les matemàtiques sempre resulta una mica més complicat però, és clar, si hem de 
fer cultura i hem de fer bona cultura, necessitem diners per fer la cultura. I vinc a 
presentar uns pressupostos que ha elaborat el Govern de la Generalitat aquests últims 
mesos. Hi hem treballat molt, molt, molt, tots ens hi hem posat, ens hi hem deixat les 
pestanyes, hem fet colzes, en fi, tot allò que s’acostuma a fer quan es treballa molt. 

Aquests pressupostos són millors però encara no són els millors. Aquesta seria 
la meva conclusió per començar aquesta meva intervenció, que considero que és un 
gran honor, una gran responsabilitat i que és un goig que pugui ser jo, Maria Àngela 
Vilallonga, consellera de Cultura en aquests moments, qui presenti uns pressupostos 
del Govern del meu país, del qual formo part amb tota la responsabilitat que això 
suposa, i que des de fa tres anys i una mica més no hi havia hagut cap conseller de 
Cultura que hagués pogut presentar uns pressupostos al Parlament. Això penso que 
també és important, i que avui diguem que pesa sobre la meva persona a l’hora d’in
tervenir aquí, eh? Soc jo qui els presenta i és un honor poderho fer després de tant 
de temps. I penso que això també és molt important, i haver pogut arribar aquí també 
és molt important, i que els presentem al Parlament avui.

Aquests pressupostos responen..., i em permeten a mi tenir veu per parlar, per re
clamar aquesta reclamació, o fer aquesta reclamació unànime, històrica i assumida 
per mi mateixa des del dia que vaig prendre possessió: la de dotar la cultura del nos
tre país amb un finançament just. Una reivindicació que s’ha reclamat des d’aquesta 
conselleria per part dels consellers i les conselleres que m’han precedit, que ha rebut 
no sols el suport sinó l’impuls d’aquesta Comissió de Cultura en diverses resolucions 
pràcticament unànimes, que ha estat objecte d’estudi i de reivindicació per part del 
Conca, i que també ha tingut el suport explícit i la complicitat activa de pràcticament 
tots els sectors culturals tan diversos, tan grans i tan plurals, i que s’ha concretat dar
rerament en la iniciativa Actua Cultura. 

Voldria fer, abans de passar estrictament al pinyol de la qüestió, que és el pressu
post del departament per al 2020, algunes consideracions per recordar alguns episo
dis que hem viscut junts en els deu mesos que porto ja com a consellera de Cultura. 

El dia 9 de maig de 2019, aquest Parlament va aprovar la Llei de modificació de la 
llei del Conca amb els vots a favor de Junts per Cat, ERC, PSC, Catalunya en Comú 
i PP, i l’abstenció de la CUP i els vots en contra de Ciutadans. Aquesta modificació 
de llei va permetre de renovar i constituir el plenari del Conca, que torna a tenir, com 
als seus inicis, set membres representants de tots els sectors de la cultura, paritari, 
per primera vegada amb una dona a la presidència i avalat per aquest Parlament. Crec 
que això ha estat un èxit de tots els que som aquí.

El Conca reclama obertament que la cultura necessita un finançament més elevat 
que el que ha tingut els darrers anys. Gràcies a la presidenta i als membres del ple
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nari –els que sou aquí i els que ho esteu veient des d’algun altre lloc–, gràcies per la 
bona feina i per coincidir amb els objectius d’aquesta consellera. 

El dia 13 de novembre de 2019, aquest Parlament va aprovar la Llei de modifi
cació de la Llei de mesures fiscals i financeres i de la Llei de creació de l’Institut 
Català de les Indústries Culturals, amb els vots a favor de Junts per Cat, ERC, PSC, 
PP, CUP, i l’abstenció de Ciutadans i comuns. Aquesta llei ha permès continuar do
nant suport i acompanyament a les necessitats de les empreses culturals del país per 
part del Departament de Cultura a través de l’ICEC, una eina molt eficient al servei 
de la nostra economia creativa. Crec que també ens hem de felicitar tots per haver 
arribat a aquesta aprovació.

Vaig donar suport i impuls a aquestes modificacions de llei des del moment que 
vaig arribar a la conselleria, i vaig necessitar, també des del primer moment, les alian
ces dels grups parlamentaris i de tot el sector cultural, que s’hi va abocar. Vaig trobar 
aquestes aliances; gràcies. I gràcies, també, a l’equip del Departament de Cultu ra, 
especialment –i ara diré tres noms només– al secretari general, Francesc Vilaró; a 
Josep Anton Mundó, director de serveis, i al director de l’ICEC, Miquel Curanta, per
què ara estic parlant d’aquesta darrera llei. 

He fet aquest preàmbul conscientment. D’aquest treball conjunt entre el Depar
tament de Cultura, el Conca, els representants del sector cultural i els grups parla
mentaris, és a dir, tota la societat –i ho dic i m’agrada dirho així–, especialment els 
membres de la Comissió de Cultura, en el cas dels grups parlamentaris, la cultura 
n’ha sortit reforçada. Sols podem anar més ràpid, però junts, n’estic convençuda, ar
ribem sempre més lluny, i per això hem pogut fer tot això que acabo de dir. 

De totes aquestes actuacions va néixer Actua Cultura, perquè, com diuen en el 
manifest que van presentar als mitjans el 8 de gener, ben recentment, i cito: «Hem 
vist la força que podem tenir amb la nostra unió, i veient que tots patim la mateixa 
situació, incomprensible, de manca de recursos adequats per a la cultura, així com 
una clara desconsideració pel valor del nostre sector cultural, però també econòmic, 
ens hem reunit per abastar majors reptes.» I acabo la citació. Gràcies, Isabel Vidal, 
Eva Faustino, Joan Sala, Montserrat Bou, Joan Anton Maragall, pel vostre suport i 
ajuda. 

Voldria fer una mirada enrere i ferlos avinent que, en el període de crisi econò
mica del 2008 al 2013, el pressupost consolidat del Departament de Cultura es va 
reduir en 148 milions d’euros, és a dir, un 38 per cent; en el període 20072017, el 
pressupost executat consolidat de la Generalitat de Catalunya es va incrementar un 
34 per cent, en canvi, el del Departament de Cultura es va reduir un 20 per cent. Sí 
que és cert que entremig hi va haver un canvi, i és que el 2010 el Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació va deixar de ser Departament de Cultura i Mit jans 
de Comunicació i va passar a ser només Departament de Cultura, «només», que ja és 
molt, però ho hem de tenir present. 

Tots aquests números pensin que jo me’ls he hagut d’estudiar molt bé, eh? I els 
tinc escrits i els llegeixo perquè..., en fi, a mi em presentaven els pressupostos, quan 
era a l’IEC i quan era a la universitat; teníem un gerent a tot arreu que ens presen
tava els pressupostos, i nosaltres escoltàvem, els havíem debatut, treballat, destriat, 
garbellat i fet tota la feina, però no era jo qui els presentava. Ara, oh, ai las, misera 
me, estic aquí presentant els pressupostos de Cultura, jo que soc de llatí. 

Els pressupostos aprovats pel Departament de Cultura, per exemple el 2010, se 
situaven a l’entorn dels 346 milions d’euros, però érem Cultura i Mitjans de Comu
ni cació. Cinc anys més tard, el 2015, aquests pressupostos estan en 241 milions d’eu
ros; l’any 2016, parlem de 260; l’any 2017, se n’aproven 263, però es perden, ai, 16 
milions per la sentència del Tribunal Constitucional que elimina la taxa a l’audio
visual. I els anys 2018 i 2019, de pròrroga del pressupost del 2017, el pressupost s’ha 
aturat a 247 milions –i deixo les comes i els mitjos. Fixinse vostès quin ajustament 
més contundent, més rotund. 
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Els objectius d’aquesta legislatura, pel que fa a la cultura, situaven la despesa en 
cultura sobre el pressupost de la Generalitat en un 1,3 per cent, i la despesa en cultu
ra per habitant en seixantacinc euros. Amb el pressupost que hem tingut tant el 
2018 com el 2019 la despesa per habitant era d’uns trentados euros. Amb els núme
ros que tenim sobre la taula aquests dies, i que venim a presentar avui, ens situaríem 
prop dels quaranta euros per habitant i any –prop dels quaranta euros per habitant i 
any–, un avenç important, però tots sabem que encara és insuficient; però és un pas 
més d’un camí que es preveu llarg però que emprenem amb determinació. Per tant, 
són uns pressupostos millors, encara que no siguin els millors.

La Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya, en la sessió tinguda el 30 
de gener de 2019, va debatre el text de la Proposta de resolució sobre l’augment de la 
despesa pública en cultura, presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Cata lunya i el 
Grup Parla mentari Republicà. Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, 
va adoptar la següent resolució –i cito–: «El Parlament de Catalunya insta el Govern 
a tenir un compromís amb el finançament de la cultura i establir increments progres
sius en els pressupostos de la Generalitat que permetin acostar la despesa pública en 
cultura a la dels principals països de l’entorn de Catalunya.» En això estem, des del 
30 de gener de 2019. És una reivindicació unànime, això és el que volia mostrar jo 
amb totes aquestes explicacions que acabo de fer, i aquesta reivindicació unànime la 
fa, com veiem, la totalitat del sector, el Síndic de Greuges, el Parlament i el mateix 
departament, i des de fa anys.

Tot seguit n’explicaré els detalls, però el que interessa de ressaltar ara –o el que 
m’interessa de ressaltar a mi ara–, i que va sortir publicat en l’acord entre el Govern 
i En Comú Podem, presentat la setmana passada, és que el pressupost de Cultura 
tornarà a superar el llindar dels 300 milions d’euros, concretament 301,8 –ara sí que 
dic la coma, perquè s’acosta més al 302–, després de deu anys. 

Hi ha, a més, un altre element important i llargament reivindicat que podrem pro
moure des de la Llei de mesures fiscals: la modificació de l’1 per cent cultural. I ens 
ha costat molt, aquesta batalla, però l’hem feta i l’hem aconseguida. Incrementem 
la partida mínima de l’1 per cent a l’1,5, reservada en els pressupostos de les obres 
públiques amb la finalitat d’invertirla en la conservació, restauració, excavació i ad
quisició dels béns de patrimoni cultural català i en la creació artística contemporà
nia –el passat, el present, ja ho veuen–, d’acord amb la Llei, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català; 30 de setembre de 1993. 

L’increment del pressupost de Cultura ha estat un esforç col·lectiu tant de per
sones com d’institucions. En la presentació que farem tot seguit veuran també com 
hem treballat les possibilitats d’ingressos amb propostes de vegades creatives, de ve
gades modestes, de vegades més innovadores, però que ens han permès anar esgar
rapant... –i aquest és un verb que fa servir el secretari general, el d’«esgarrapar»; jo 
sempre penso en els gats, que esgarrapen, però, en fi, com que a ell li agrada també 
aquesta vegada la diré, aquesta paraula. 

Hem anat esgarrapant aportacions extraordinàries en alguns casos molt signifi
catives com, per exemple, els 27 milions d’euros que durant el 2019 hem aconse
guit del Feder per fer, per primera vegada en la història d’aquest país –i segurament 
de molts altres– unes convocatòries exclusives per a cultura i per a la millora de 
museus, d’espais escènics i d’edificis patrimonials finançades amb fons europeus. 
Re pre senten, aquests 27 milions, més d’un 10 per cent del pressupost total del de
partament. Aquests diners s’executaran bàsicament entre l’any 2020 i el 2022, i ens 
han de permetre tirar endavant alguns dels grans projectes culturals que tenim a 
sobre la taula. Esperem que en els propers mesos podrem donar resultats d’aquesta 
convocatòria, a la qual es van presentar seixantatres projectes, o seixantados, i que 
es va tancar tot just fa unes setmanes. 
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Bé, fins aquí el que els volia dir per situar aquestes quantitats que vindran ara. 
Però encara deixinme destacar quatre coses, d’aquests pressupostos: que tindrem 
33 milions més per a activitats de subvencions i de sectors; que finalitzem i com
pletem la xarxa d’arxius; que els cursos de català seran gratuïts en el segon pas, en 
els bàsics –l’elemental ja ho era, ara fem gratuïts els bàsics–, i que destinem 32 mi
lions més al sector audiovisual. Aquests quatre punts, o apunts, també els hi volia 
destacar.

(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals 
poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

I ara sí que passem a les diapositives. Secretari general, passem a les diapo
sitives. N’hi ha dues de primeres. Pensin que aquest powerpoint el poden vostès 
descarregar del nostre web del Departament de Cultura, i que les dues primeres dia
positives són les dues diapositives que encapçalen el pressupost de la Generalitat de 
Catalunya, que, amb molt bon criteri, té aquest lema: «Un país de prosperitat com
partida.» El comparteixo, aquest lema; al Departament de Cultura el compartim, 
evidentment, aquest lema.

Doncs bé, aquestes dues primeres diapositives són d’aquest pressupost general 
de la Generalitat, i hem distribuït en tres apartats el nostre pressupost. Hem fet un 
primer apartat, com veuen, amb l’evolució del pressupost; un segon amb el detall 
del pressupost aprovat, i un tercer, que és el més llarg, que són les accions destaca
des del 2020. Ja veuen que de temps no en tindrem pas, per anar desgranant totes i 
cadascuna de les accions, però sí que en destacarem algunes més de les que jo ara 
els he destacat en aquesta meva intervenció primera.

Passem a la primera diapositiva: «Evolució del pressupost aprovat 20112020.» 
Com els he dit abans, partim de la comparació amb el 2011, perquè fins al 2010 en
cara hi havia Cultura i Mitjans de Comunicació, aquesta és la raó. I el pressupost del 
2011 era, com veuen aquí, 302,4. Després vam fer una baixada als inferns, com po
den veure, el 2013; són 215 milions, és el moment en què hi ha hagut un pressupost 
més baix. I després s’ha anat pujant. Ja el 2017 aquest pressupost que es va aprovar 
era de 263,5 milions d’euros, però ja saben que aquest any va ser l’any que hi va ha
ver la supressió de la taxa de l’audiovisual, de manera que es van perdre 16 milions 
d’euros. Aquell pressupost que es va executar va ser de 247,5, i aquests 247,5 són els 
que es van prorrogar l’any 2018 i el 2019, i aquests són els que tenim aquí, en aques
ta corba de nivell. Finalment, ens situem al 2020 en aquests 301,8, i en conseqüència 
recuperem el nivell de recursos de fa deu anys. 

Com recuperem aquests recursos? Passem a la següent diapositiva, si us plau. Els 
recursos els tenen aquí en aquestes dues columnes. La variació del pressupost aprovat 
20172020 –pressupost aprovat 20172020–: 263,5 –és això que els acabo d’ex plicar 
ara– era el pressupost que s’havia aprovat, però amb la pèrdua dels 16 milions no recap
tats per l’impost de l’audiovisual declarat inconstitucional pel Tribunal Constitucional, 
justament, es va quedar en 247,5 milions d’euros. 

El pressupost que presenta la Generalitat és de 286,6 milions d’euros –ho veuen 
en aquesta columna–, i aquest és el pressupost que ens va presentar el vicepresident 
en la presentació que va fer a Govern, perquè Economia contempla el pressupost sen
se la despesa no financera i no finalista, d’acord?, 286,6. Això és el que poden veure 
vostès en el pressupost del Govern de la Generalitat. 

Però nosaltres afegim la despesa financera, la despesa finalista, i a més a més 
afegim aquest pas de l’1 per cent cultural a l’1,5 per cent cultural, de manera que 
ens situem en aquesta quantitat de 301,8 milions d’euros, amb tot això que els dic 
–amb tot això que els dic–, amb la despesa finalista, que és el Feder nostre –nostre, 
no aquest que hem tingut de 27 milions per repartir a tothom, amb el nostre–, amb 
la despesa financera, que és el capítol 8, la despesa financera, i amb aquest pas de 
l’1 a l’1,5 del tant per cent cultural. Aquestes són les quantitats que nosaltres els vo
lem donar avui aquí. 
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Jo he acabat entenent que hi ha moltes maneres de presentar un pressupost. Això 
ho he entès ara, que soc consellera de Cultura. Bé, nosaltres hem optat per fer aques
ta presentació d’aquesta manera. 

Passem a la següent diapositiva. En aquesta següent diapositiva veuen allò que 
també els he explicat al començament, que quan mirem els euros per habitant del 
pressupost aprovat del 2011 al 2020, que és aquesta comparativa que fem, del 2011 
al 2020, també veiem que el 2011 se situava en 40,3 euros per habitant, que després 
van baixar fins als 28,8, i que hem anat fent aquestes variacions. I amb el pressupost 
que esperem que s’aprovi al Parlament de Catalunya aquest 2020, arribaríem a 39,6, 
no acabem d’arribar als 40,3. Ja sabem que hi ha països del món que tenen una quan
titat d’euros per habitant destinats a cultura que és molt més elevada. Jo em pregun
to, quan veig aquestes quantitats: de quina manera fan els pressupostos o compten 
els números aquests països? M’agradaria saber si ho fan amb la despesa financera, 
amb l’1,5. En fi, que aquesta és una qüestió que vull deixar ben clara, que nosaltres 
ho fem d’aquesta manera i arribem als 39,6, arribarem als 39,6.

És clar que ens agradaria tenir doscents euros per habitant a cultura, ja ho crec 
que sí. Però hi ha coses que les volem, hi ha coses que les podem i hi ha coses que, 
en fi, són possibles o no són possibles. Hi ha una frase que també m’heu sentit dir els 
que esteu al meu costat, que és aquesta: primer un peu i després l’altre; si els posem 
tots dos de cop segur que caurem. I això és el que hem fet amb aquests pressupostos 
aquest temps. Aquest càlcul no depèn dels altres departaments del Govern, i això és 
una altra de les coses que també volia ressaltar. 

Bé, passem al següent apartat –passem al següent apartat–, que és allò que en diem 
el «detall del pressupost». El detall del pressupost ens assenyala el pressupost aprovat 
de dues maneres diferents, per capítols i per programes. És clar que podíem ferho 
d’una altra manera, també, però hem decidit que ho presentàvem per capítols i per pro
grames, i això és el que us presentem avui aquí. Si voleu que un dia ens reunim i que 
veiem quina és la distribució per altres maneres, doncs també ho podem fer. Perquè els 
números els tenim fets de tot. Jo tinc una bossa aquí sota, que no veieu, però que està 
plena de carpetes que tenen tots els números haguts i per haver, més dels que jo voldria 
tenir sobre la meva taula ara. No, menteixo, en voldria tenir molts més, de números, 
un pressupost, com demanava Actua Cultura, de 833 –oi que era aquest, el número?– 
milions d’euros. I tant que voldria tenir 833 milions d’euros. I ja sabria on posarlos, ja. 
Em sento malabarista, a vegades, però les pilotes no cauen de les mans, eh? 

Bé, pressupost aprovat per capítols. I aquí tenim els capítols, i veieu quin és l’in
crement –ja ho veieu clar, oi?–: el fosc és el del 2020, i l’altre és el del... (El secretari 
general de Cultura diu: «El del 17.») 2017. Exacte. Ell no ha de parlar, però, en fi, ja 
li heu deixat dir això: 2017. Què volem destacar? Que pràcticament són..., perquè són 
199,9 milions d’euros, destinats, a què? Al foment d’activitats culturals d’ajuntaments, 
d’associacions, d’entitats i d’empreses culturals. És allò que també m’agrada dir a ve
gades a mi: la democratització de la cultura, que la cultura arribi a tothom. Ja quan 
vaig comparèixer en aquesta comissió, quan feia tres mesos que era a la conselleria 
de Cultura, ja us vaig explicar el símil que feia amb el renaixement, eh?, que els hu
manistes volien que la cultura arribés al màxim de gent possible. Doncs bé, aquesta 
conselleria vol també que la cultura arribi al màxim de gent possible, a tothom, i ter
ritorialment també, a tots els sectors i a tots els territoris. I veieu que el gran gruix de 
la despesa del pressupost és aquest. 

Després, també volia ressaltar..., què? Aquests 33 milions, que representen un 
20,3 per cent més d’increment de les aportacions respecte del 2017. Bé, jo tinc apun
tat aquí què representa cada capítol, però no els hi explico perquè suposo que vostès 
ja ho saben, i ho saben des de fa més temps que jo, potser. Però bé, veuen que el ca
pítol 4 és el que ha pujat més.

Passem a la següent diapositiva, i hi veiem el pressupost aprovat per programes. 
Són set programes, i veuen que és en sentit o creixent o decreixent, com vulguin veu



DSPC-C 426
31 de gener de 2020

Sessió 14 de la CC 9 

reho vostès; jo ho faré en sentit decreixent. Els programes són aquests set. I a veure 
un segon, que aquesta diapositiva és tan petita... Són set. El primer programa que te
nim, i que citaré, que és el més alt, és aquest dedicat als «Creadors i empreses cul
turals», n’hem dit. Són les subvencions. Són 85,7 milions d’euros, suposa un 14,4 
per cent més, i aquí dintre hi ha les subvencions que dona l’ICEC, les subvencions 
que dona la Institució de les Lletres Catalanes, les subvencions que dona la Direcció 
General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques. Això és aquí dintre. 

El següent és això que n’hem anomenat «Grans institucions culturals, grans equi
paments», 59,5 milions, són les transferències; puja un 20,3 per cent més. I a dintre 
d’a questes grans institucions hi trobem el MNAC, el TNC, el Liceu, el Macba, el 
Tea tre Lliure, el Palau de la Música, la Fundació Tàpies, la Fundació Miró, el Museu 
de Ciències Naturals.

Anem al tercer programa, que és el que en diem «Patrimoni cultural», i repre
senta uns 53,8 milions, un 10,9 per cent més. I aquí hi ha els jaciments arqueològics, 
els museus, els arxius. I a tots aquests increments m’hi vaig comprometre quan vaig 
presentar aquella acció de govern, quan feia tres mesos de la meva entrada a la con
selleria.

A continuació, aquest quart programa és el de la «Direcció i Administració gene
ral», 52,7 milions. Aquí hi ha els sous de tot el departament, capítol 1 i capítol 2, i les 
despeses que ocasiona el manteniment de tots els edificis. 

El proper és «Promoció de la llengua catalana»; també m’hi vaig comprometre, 
aquí, en la promoció de la llengua catalana, en augmentar la dotació per a la llengua 
catalana; 31,2 milions suposa un 20,4 per cent més. I aquí dintre hi tenim el Con
sor ci per a la Normalització Lingüística, el Termcat i també la Direcció General de 
Política Lingüística, és clar, que s’ocupa de tot això. 

El següent programa és aquesta «Internacionalització de la cultura», que té un in
crement de 4,7 per cent. I aquí dintre hi trobem l’Institut Ramon Llull, també l’ICEC, 
per tota la qüestió de mercats, i la Fira Mediterrània, que és la internacionalització de 
la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme.

Bé, passem a la següent diapositiva, l’«Evolució del pressupost aprovat consoli
dat», que és una altra cosa. I ara aquí ens situem en un altre número. Com veuen, 
el pressupost aprovat consolidat de 2011 era de 338,7 milions d’euros –hi va haver 
aquesta baixada–, i ens acostem a aquesta quantitat de l’any 2011, perquè el nos
tre pressupost consolidat arriba a 335 milions d’euros, un increment de 34 milions 
aportat pels ingressos del sector públic. Aquí és on hi ha les entrades als museus, als 
teatres; els ajuntaments i les diputacions i l’Estat també, que col·laboren en els nos
tres teatres, en els nostres museus, en les nostres institucions. Per tant, aquesta és la 
quantitat. Ha crescut un 31 per cent respecte del 2013, tinc apuntat aquí.

Passem al següent: és el pressupost de les «Entitats del sector públic». Aquestes 
entitats del sector públic, que tenen vostès llistades, estan dividides en tres parts: 
els organismes autònoms administratius, hi tenim la Institució de les Lletres Cata
la nes i la Biblioteca de Catalunya; les entitats de dret públic, l’Agència Catalana de 
Pa tri moni Cultural, el Conca, l’Institut Català de les Empreses Culturals –l’ICEC–, 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural –l’OSIC, que ja saben que és aquella fi
nestreta gairebé única però a través de la qual es gestionen totes les subvencions de 
tot el Departament de Cultura, excepte aquelles subvencions que passen per l’ICEC, 
que és allò..., la modificació de la llei anava per aquí. El tercer grup el formen els 
consorcis, empreses i fundacions del sector públic, i aquí hi tenim el Consorci de 
l’Institut Ramon Llull –perquè saben que hi ha en el consorci les Illes Balears, el 
Govern de les Illes Balears, Andorra i algun altre ens–, el Consorci del Museu Na
cio nal d’Art de Catalunya, el Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí, 
el Consorci per a la Normalització Lingüística, el Consorci del Termcat, el Teatre 
Nacional de Catalunya, la Fundació Mediterrània –justament ahir en fèiem el pa
tronat– i el Consorci del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal. Bé, aquests són els 
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números que tenen al costat; no me’ls facin dir, perquè ja els deuen veure tots aquí 
i els tenen en aquest powerpoint.

El que sí que potser podria dir aquí és que el pressupost de l’ICEC de l’exerci
ci 2017 incloïa –ja ho he dit tantes vegades que potser ja no cal que ho digui més– 
aquells 16 milions d’euros de l’impost digital que es va declarar inconstitucional. 
A efectes comparatius, no s’ha inclòs com a aportació del Departament de Cultura 
ni en el pressupost de l’entitat del 2017. 

Bé, el tercer apartat. El tercer apartat són aquestes accions destacades del 2020 
que voldríem destacar –i ara miraré..., trentanou, per tant, em queden vint minuts, 
oi? (Veus de fons.) Doncs bé, vint minuts per explicarlos tot el que tenim d’accions 
destacades, que les més destacades ja les he dit.

Quines tenim en aquestes diapositives? Doncs bé, aquest nou impuls als museus. 
Aquesta ja va ser una acció que els vaig dir que seria un objectiu d’aquesta conse
lleria quan vaig fer aquella presentació fa set mesos, és a dir, donar un nou impuls 
als museus. I això no els vindrà pas de nou, perquè aquest primer input que tenen és 
precisament el del Museu Nacional d’Art de Catalunya. I això fins i tot ho vam anun
ciar públicament i sé que els diputats de la Comissió de Cultura van anar la setmana 
passada o fa deu dies a una visita al MNAC, i van ser molt ben acollits pel director 
i pel president, i els van estar explicant que justament la conselleria de Cultura ha
via dit que es produiria aquesta aportació extraordinària justament per a l’ampliació 
del MNAC. Aquesta ampliació del MNAC es farà a baix, en un dels pavellons de la 
fira, que és el pavelló Victòria Eugènia, i tenim en el pressupost uns diners perquè es 
pugui ja començar a iniciar tan aviat com sigui possible, aquest any mateix. Jo soc 
més optimista que el director del MNAC. Ell pensa que ho farem possible el 22; jo 
penso que el 21 ja pot ser possible, aquesta exposició al pavelló Victòria Eugènia, si 
més no hi posem tot el nostre esforç perquè així sigui. 

Bé, el fons Feder per a la renovació de col·leccions i projectes digitals del MNAC 
també el tenim aquí, ja ho veuen. El Museu de Lleida també tindrà un increment 
d’un 30 per cent més per a activitats. 

Justament l’altre dia..., aquests dies els directors dels museus s’han dedicat a fer 
rodes de premsa per explicar la seva situació. Primer va ser el MNAC, després va ser 
el Museu de Lleida, ahir eren els museus de Girona, la directora del Museu d’Art de 
Girona, i tots semblava que feien una prèvia perquè aquesta consellera avui digués: 
«No, no, que us estimo molt, museus, us donaré molts diners.» Sí, tindreu més diners, 
i ho vaig dir i són en el pressupost. Per tant, des d’aquí els tranquil·litzo una mica, 
perquè espero que s’aprovin aquests pressupostos i puguem pujar un 30 per cent l’in
crement d’activitats del Museu de Lleida. I també increment de les dotacions per a la 
millora de l’eficiència energètica. En fi, la museografia de l’espai del gòtic...

A continuació, tenim un projecte que ens fa especial il·lusió, amb una paraula que 
no la farem servir gaire més que en aquesta diapositiva, perquè es tracta d’unir un 
projecte museogràfic nou en el qual s’incloguin dos museus, el Museu d’Història de 
Catalunya i el Museu d’Arqueologia de Catalunya, que, per diverses raons han de..., 
un ha de deixar la seva seu pròximament, i l’altre té problemes de capacitat. Volem 
fer un nou museu, amb museografia nova, que inclogui tot el discurs que hi ha en 
aquests dos museus, i aquest és un gran projecte que ens fa especial il·lusió. I ja ve
uen que destinem aquest any 300.000 euros per licitar aquest projecte. 

Desplegament del Pla de museus, consolidació del sistema museístic, inversions 
per a la renovació museogràfica i d’infraestructures. Bé, tot això penso que és impor
tant perquè el sistema museístic de Catalunya mereix que el tinguem molt present, 
perquè hem de continuar preservant aquesta nostra riquesa cultural que és tan gran.

Passem a la següent diapositiva... –ja hi som. Increment del pressupost de l’Agèn
cia Catalana del Patrimoni Cultural amb gairebé 3 milions d’euros, vol dir un 15 per 
cent més. I aquestes principals inversions en patrimoni cultural, que no les detalla
ré. Han començat les obres a la Seu Vella de Lleida, però també en tenim d’altres. 
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A Tarragona, per exemple, hem fet un conveni amb l’ajuntament, i fem obres a la 
muralla, al teatre, i esperem que es puguin acabar tal com nosaltres ho desitgem. 

I els volia fer notar que hem hagut de reservar uns diners com a subvenció ex
traordinària per cobrir els desperfectes dels aiguats d’octubre de 2019. Els d’aquest 
començament del 2020 encara no els tenim quantificats i, per tant, encara no sabem 
quina quantitat de diners hi posarem. Però sí que els diré que són aquests diners i 
no uns altres, perquè aquests responen a les peticions que ens han arribat dels des
perfectes que s’han produït arreu del territori. Per tant, hem de dedicar uns diners a 
cobrir els desperfectes produïts pels fenòmens meteorològics. 

«Cultura a tots els racons del territori.» Ara tenim tota una sèrie de diapositives 
que mostren això que és voluntat d’aquesta conselleria, que és la democratització de 
la cultura, que la cultura arribi arreu perquè tothom hi tingui accés i pugui millorar 
com a persona i tenir cura de la seva ànima i del seu esperit. 

Bé, on dedicarem els diners, a quins racons del territori i a quines infraestructu
res? Doncs a les biblioteques; recuperarem línies per al foment de les biblioteques 
públiques, per a la construcció, per a la rehabilitació, per a la creació de nous espais. 
Les biblioteques ja no són només una biblioteca sinó que són més que una bibliote
ca, i tenen solucions imaginatives per crear nous espais. I tenim aquest pressupost 
que recupera aquestes línies.

Els volia destacar també l’inici de l’ampliació de la Biblioteca de Catalunya; hi 
tenim uns diners destinats. La Biblioteca de Catalunya també té una reivindicació 
llarga i esperem que aquest any podrem respondre a aquestes necessitats.

He deixat l’adquisició de novetats editorials, llibres i subscripcions, però els di
ners no són pas pocs: 4,4 milions d’euros.

I, finalment, aquest projecte de Memòria Digital de Catalunya, que aquesta con
sellera té entre cella i cella, que és allò de..., tenim memòria digital a la Biblioteca 
de Catalunya, la tenim a la Filmoteca i la tenim a l’Arxiu Nacional de Catalunya, 
doncs hem de fer que tot sigui junt i fer un gran portal amb la Memòria Digital de 
Catalunya. 

Arts escèniques i musicals. Tenim aquest Programa.cat. Hem recuperat les gi
res del Teatre Nacional de Catalunya –també ho vam anunciar i ja han començat. 
Aquest 2020 arriben a trentaquatre teatres. Portem dues obres, una de format més 
petit, perquè hi ha teatres en el territori que tenen teatres més petits; és Solitud, de 
Víctor Català, i l’altra és La Rambla de les floristes, de Sagarra. I ho veuen? Home, 
dona. Això és una paritat que el Teatre Nacional de Catalunya manté: directors i di
rectores en el mateix nombre, actrius i actors en el mateix nombre, és a dir, aquesta 
paritat i aquesta línia del suport a les polítiques de gènere que des del Departament 
de Cultura, i ho veuran després, seguim. 

Bé, tot això, Pla d’impuls del circ, de la dansa i del teatre, no m’hi entretindré 
gaire més perquè se me’n va anant el temps. 

Passem a la següent diapositiva. I els volia dir –i ho he destacat a l’inici– que 
amb aquests diners que aportem, 1,8 milions, completarem la xarxa d’arxius; farem 
l’Alta Ribagorça, l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça i el de les Garrigues, i amb 
això completarem la xarxa d’arxius. 

El Patrimoni Mundial de la Vall de Boí. També hi estem..., vam anar al consorci 
amb una nevada impressionant, però com que ja ha de nevar, a la Vall de Boí, era 
preciós. 

Continuem. Cultura popular. Incrementem el suport a la cultura popular i l’associ
acionisme en 1 milió d’euros. D’aquesta següent dada n’han de treure el «fins a», per
què són 535.000 euros els que dediquem a la Fira Mediterrània. Hi ha totes aquestes 
línies de suport a federacions, perquè pensem que les federacions d’ateneus, de caste
llers, de sardanistes, tot això és importantíssim per allò del ciment social, la cohesió 
social –jo ara ja hi poso el ciment– de la cultura. 
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Subvencions per a la producció d’exposicions itinerants, festivals i trobades naci
onals. En fi. I aquesta nova línia de subvencions per al patrimoni cultural immaterial 
de la UNESCO: Patum, castellers, falles..., tot això. 

Cultura per a la cohesió social, ara hi entrem. Això fins ara era territori, a tots els 
racons del territori, i ara entrem en aquest apartat de la cultura per a la cohesió so
cial. I una de les grans cohesions socials –ho va dir aquesta consellera ja fa temps i 
ho ha anat repetint– és la llengua. Incrementem l’aportació al consorci, i no pas poc, 
27 per cent del seu pressupost. Fem aquesta ampliació, que penso que és importan
tíssima –i això m’agradaria que tots ho apreciessin molt, com un gran esforç de la 
conselleria i de la Direcció General de Política Lingüística–: totes les persones que 
fan els cursos de català al consorci tenen el primer curs, l’elemental, de franc, però 
havien de pagar el següent, el bàsic. Doncs bé, ara no hauran de pagar tampoc el se
güent curs, i això vol dir que arribarem a molta gent; que molta més gent que la que 
teníem ara accedirà a millorar el seu català. És l’ús social de la llengua el que volem 
millorar, també, i amb això pensem que ho aconseguirem més; encara ens faltarà 
continuar el camí.

Suport a projectes d’entitats per al foment del català; la llengua és l’eix vertebra
dor. Aquí hi tenim, per exemple, el suport a l’Institut d’Estudis Catalans, que és qui 
fa la normativa de la llengua catalana. I renovarem aquest programa d’aprenentatge 
en línia, Parla.cat, amb 1 milió d’euros, perquè és un programa que arriba a tot el 
món: des d’Austràlia poden aprendre català, des de tot arreu del món poden aprendre 
català, i teníem el programa una mica obsolet i, per tant, el renovarem. 

També, continuant amb la llengua, una nova línia de foment del català als festivals 
del cinema, 140.000 euros. I, és clar, no podem oblidar que hem de fomentar les al
tres dues llengües, l’occitàaranès i la llengua de signes catalana, i per això tenim tots 
aquests diners aquí, per contribuir a aquesta millora. I és important, també, i voldria 
destacar aquest primer estudi que es farà sobre els usos lingüístics dels sords signants 
a Catalunya. No s’ha fet mai i ho farem.

Continuem amb la cultura per a la cohesió social. I hi tenim aquestes entitats, i 
aquí és on voldria insistir en aquests plans d’accessibilitat als equipaments culturals, 
accessibilitat de totes maneres –de totes maneres–, física i mental i de totes mane
res. El programa Apropa Cultura és un programa del qual n’estem molt orgullosos 
també, perquè arriba a molta gent i, certament, quan el vam presentar i vaig sentir... 
–juntament amb el conseller El Homrani, el vam presentar tots dos–, i totes les inter
vencions que hi va haver certament t’arribaven a dintre, perquè ens explicaven com 
els havia millorat la vida aquest programa perquè s’havien pogut apropar a la cultura, 
estaments socials de tota mena i de totes condicions. 

Beques per a escoles de màxima complexitat. Bé, és una qüestió que des del De
par tament de Cultura no ho descuidem gens. 

En el suport als creadors volia destacar sobretot el suport al còmic en català, una 
nova línia de subvenció de reintegrables, una convocatòria d’un nou premi al còmic 
en català. I programes de suport als sectors culturals: festivals de música, ajuts a l’im
puls de la cultura digital, recuperació de línies de difusió de les galeries d’art, Pla 
d’emprenedoria cultural, aportacions a la convocatòria de beques per a recerca i crea
ció artística. És a dir, als joves a vegades els costa d’arribar amb els seus projectes 
culturals; doncs donarem diners, més diners per a beques, perquè puguin arribarhi. 
Però també penso que és important no deixar de banda la gent gran, perquè la preca
rietat dels treballadors culturals és gran i no ens agrada de cap manera. 

Recuperació del suport del sector audiovisual català. Aquí volia mostrar sobretot 
aquestes dues quantitats, que ja les he dit a l’inici. Recuperem els imports perduts 
per la sentència, els 16 milions d’euros, ja ho hem dit, i aquest Pla de dinamització 
del sector audiovisual, que són 6 milions d’euros més, que aquests sí que són nous i 
s’afegiran a tot el que ja teníem, per tant, 32 milions d’euros. És poc, però és molt, 
en aquests moments.
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Programa de foment de la lectura i d’impuls del sector editorial, «Lletres a les au
les». Continuarem amb la campanya, que és tant d’èxit, de «Fas 6 anys. Tria un llibre»; 
actuarem a les biblioteques, al Municipi Lector; nova línia d’ajuts per a audio llibres 
en català... 

La següent, la internacionalització de la cultura. Fem aportacions per al Consorci 
de l’Institut Ramon Llull, evidentment, i per a la promoció exterior de la llengua i de 
la literatura catalanes a través de la traducció d’obres literàries. Amb això afavorim 
tot el sector del llibre, des de l’autor fins que el llibre és a la taula o al sofà d’una per
sona que el llegeix. 

Aportació també per a les residències Faber. Internacionalització de les comme
moracions; si volen també els explico després les commemoracions. N’estem molt 
contents, de les commemoracions d’aquest any. És clar, a Catalunya tenim aquesta 
riquesa, i aquesta consellera els diria cada any que està molt contenta de les com
memoracions que podem celebrar. 

Continua la feina per l’equitat de gènere, com els deia, en la cultura. El grup de 
treball del Conca fa aquest Informe sobre la presència de la dona en llocs de responsa
bilitat. Les comissions de la valoració de subvencions les farem paritàries. Formació 
en perspectiva de gènere al personal que formi part de les comissions. Incorporarem 
clàusules de gènere a les bases de les subvencions de l’ICEC i de l’OSIC. 

Aquí tenen una nova diapositiva amb les aportacions per al funcionament d’equi
paments de referència, que no els diré.

I arribarem –i em penso que arribaré..., allò, «els justos van al cel», deien a casa 
meva–, a la darrera diapositiva, que és allò que els deia al començament, que inten
tem anar a la cerca i captura de més recursos extraordinaris per a la cultura. No ens 
conformem amb els recursos que podem tenir des de Govern, sinó que ens n’anem 
a buscar més recursos, no parem. Aquesta és una cerca intensa. 

Un resultat és, per exemple, aquest, que hem modificat la Llei de patrimoni per 
passar de l’1 a l’1 i mig del tant per cent cultural, fins a arribar a 3,7 milions d’euros 
el 2020. Aquest és un gran guany. Pensin que, si en nombre de diners no els sem
bla gaire, el camí que hem fet i hem hagut de desbrossar per arribar fins aquí, ja 
els asseguro jo que ens hem espinat, ens hem esgarrinxat, que diria Maria Àngels 
Anglada, en aquest bosc, que és el bosc de la cerca de diners. Incorporem també al 
pressupost de Cultura 1 milió d’euros generats per l’impost turístic, l’impost turístic, 
que dona molts diners i que n’arriben pocs a Cultura. En voldríem més, és clar que 
sí. Perquè el turisme ha canviat, el turisme ara ja diu –la major part de la gent que ve 
aquí– que ve a gaudir de la cultura del nostre país. Per tant, necessitaríem encara 
més diners de l’impost turístic. Però de moment hem aconseguit aquest milió i n’es
tem contents. 

Els fons europeus Feder, aquesta preassignació per al 2020 d’aquests 1,1 mili
ons que és per a nosaltres, per al cofinançament de sis operacions. I aquests 27 mi
lions d’euros, que els he explicat que tenim seixantados projectes a sobre la taula i 
que això suposarà que nosaltres gestionarem aquests 27 milions d’euros, del 20 al 
22, però que en realitat seran 54 milions d’euros per a Cultura. Perquè ja saben que 
els fons Feder representen, quan nosaltres els gestionem, la meitat: tots aquells pro
jectes han de venir amb la meitat dels diners ja a la butxaca. Per tant, són 54 milions 
d’euros més per a la cultura. I això creguin que és també un goig de poderho dir.

I, finalment, estem negociant per aconseguir diners del Fons Social Europeu, 
perquè pensem que la cultura és tan social com els departaments que, diré «tradi
cionalment» entre cometes, es consideren socials. La cultura també és un departa
ment que s’ha de considerar social. Per això demanem #mesdinersacultura, que és 
un hashtag que em vaig inventar i que, en fi, m’ha funcionat un temps per aquestes 
xarxes, perquè aquesta consellera també és a les xarxes.

I he acabat. Dixi. Que no són en Pixie i Dixie, no; «dixi», verb llatí, primera per
sona del singular del pretèrit perfecte d’indicatiu. (La consellera riu.) Verb «dico».
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Moltes gràcies per escoltarme. Espero que hagi estat aclaridor tot el que els he 
dit. Ho he fet amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i no només jo sinó tot el Depar
tament de Cultura que és aquí present, tot el Departament de Cultura que és aquí, i 
el que no és aquí, però que ens hi hem posat, ens hem arremangat molt i hem arribat 
a poder presentar aquest pressupost, que és millor encara que no sigui el millor. Però 
la cultura, per fer què? Per fer tot això. I callo.

El president

Moltes gràcies, consellera, per la brillant explicació i per cenyirse al temps. Do
narem tres minuts de pausa perquè els grups parlamentaris, si escau, puguin acabar 
de preparar la seva intervenció, i ens hi tornem a posar.

La sessió se suspèn a tres quarts d’onze del matí i catorze minuts i es reprèn a les onze i 

quatre minuts.

El president

Molt bé, reprenem la sessió. En primer lloc, excusar la presència de la diputada 
Natàlia Sànchez, del Subgrup CUP  Crida Constituent, que ha tingut una dificultat 
per accedir i no està amb nosaltres. Dono la paraula al diputat Héctor Amelló, en 
nom del Grup de Ciutadans, perquè faci la seva intervenció. Tindran, com saben, un 
temps d’uns deu minuts, flexible.

Héctor Amelló Montiu

Gracias, presidente. Señora consellera, secretario general, diputados, diputadas, 
personal del Departament de Cultura, representantes de entidades y resto de perso
nas que hoy nos acompañan, muy buenos días a todos. Miren, yo ya le adelanto que 
hay tres temas hoy que no quiero hablar en esta comisión. El primero es ese exclu
yente manifiesto Koiné que usted firmó. El segundo que no quiero hablar tampoco 
es precisamente de sus palabras sobre la raza catalana, que ya explicará en otro mo
mento y sobre el que hemos hecho preguntas para que responda usted en esta sede 
parlamentaria. Y después tampoco quiero hablar sobre el tema del fugado de la jus
ticia el señor Lluís Puig, que está a sueldo de este departamento y que cobra más que 
algunas partidas que usted ha presentado hoy. 

Porque hoy de lo que quiero hablar es de los presupuestos, y le quería decir que, 
por fin, después de tres años, sin presentar unos presupuestos, traen este proyecto 
para 2020. Y lo hacen –y se lo tengo que decir– con muchísimos meses de retraso: la 
presentación que hoy realizan la debería haber hecho en octubre, que es cuando la ley 
fija que se debe presentar el proyecto de presupuestos. Además, estos presupuestos 
acumularán todavía más meses de retraso porque, si consiguen aprobarlos, los tendre
mos como muy pronto a partir del mes de abril. Esto ya forma parte de lo que yo con
sidero que es la tradición de sus gobiernos: no presentar presupuestos o presentarlos 
fuera de plazo, unos constantes retrasos presupuestarios que perjudican precisamente 
a todos los catalanes, y también nos perjudican en materia cultural.

Además del retraso, ahora parece ser que ustedes tienen muchísima prisa, y solo 
nos han dado veinticuatro horas al resto de grupos para estudiar, para examinar y 
para evaluar el presupuesto del Departamento de Cultura. Yo le quería hacer una 
pregunta: ¿usted cree que, con veinticuatro horas, nosotros tenemos tiempo suficiente 
para que podamos evaluar este presupuesto, que ustedes precisamente tardan meses 
en preparar? Es evidente que, con esta estrategia, desde nuestro punto de vista, lo 
que ustedes están buscando es devaluar la calidad y la profundidad del debate que 
hoy deberíamos tener en esta sede parlamentaria. También le digo que no lo conse
guirán, les aseguro que estudiaremos en profundidad su propuesta, la analizaremos 
al detalle y miraremos todo lo que nos han presentado. 

Como le decía, la constante de su Gobierno ya no es solamente no tener presu
puestos, o los retrasos, o las prisas y la improvisación con la que constantemente 
actúan, sino que estos presupuestos también son los de un gobierno fracasado. Su 
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Gobierno está roto, y además anunciaron una convocatoria de elecciones. Y es que, 
de todo lo que nos ha presentado usted, no ofrecen absolutamente ninguna garantía 
sobre la ejecución de estas cuentas. 

Yo creo que lo que ustedes vienen a hacer hoy aquí es a hacerse la foto, a enarbo
lar un bonito discurso. Pero es que usted no ha comparecido tampoco regularmente 
en esta comisión para dar cuenta precisamente de las políticas culturales que hemos 
tenido durante el último año. Aún estamos esperándola para que explique los recor
tes que se aplicaron en agosto de 2019, aquellos que se aplicaron sobre los equipa
mientos en los que somos la Administración de referencia, recortes que usted realizó 
y que el sector cultural consideró letales para los museos y para el patrimonio, recor
tes sobre los que usted ha guardado un escrupuloso silencio y no ha dado una sola 
explicación a esta comisión. 

Y ahora viene aquí y anuncia a bombo y platillo que han aumentado el presu
puesto del Departamento de Cultura. Pues yo considero que no tienen absolutamen
te ningún motivo para sacar pecho. Y se lo explicaré: en el año 2011, el primer año 
de los recortes, el presupuesto era poco más de 302 millones de euros, usted lo ha 
dicho. El que ustedes presentan este año es de unos 301,8 millones que, si le sumá
semos el resto, si fuese consolidado, llegaría hasta los 335. Pero es que yo creo que 
hay que tener en cuenta la variación del IPC entre el año 2011 y el 2020 para así 
poder hacer automáticamente comparables las cifras. Actualmente necesitaríamos 
un presupuesto de 332 millones para tener una inversión equivalente a la de hace 
una década. Estamos 31 millones por debajo de lo que necesitaríamos para tener la 
misma inversión que hace diez años. 

Este año invierte lo mismo que hace diez años, tras una década de recortes, y esta 
cifra actualmente es insuficiente y nos deja muy por debajo de la inversión de hace 
una década y, además, también muy lejos del 2 por ciento necesario, que sería lo que 
necesitamos para tener, como mínimo, una cultura digna. La inversión en cultura lle
va una década estancada. El año 2013 llegó a caer hasta los 215 millones para situar
se el resto de la década en una horquilla entre 230 y 260 millones. En esta década 
que ustedes han gobernado, han puesto la cultura al borde de la quiebra. 

La cultura es para ustedes la última de sus prioridades. Así lo han demostrado 
constantemente con los presupuestos de cultura de los últimos diez años. Todos los 
departamentos de la Generalitat, absolutamente todos los departamentos –lo pueden 
comprobar en las cifras–, tienen una inversión superior a la de 2011. Todos excep
to el Departamento de Cultura, que sigue siendo el gran olvidado por los gobiernos 
convergentes y por el Gobierno de Esquerra Republicana. El presupuesto de 2020 no 
responde al cambio de paradigma que reclama el sector para tener una cultura digna, 
y que se aproxime a la media de inversión por habitante de otras regiones europeas. 

Le recuerdo que, entre 2006 y 2016, el presupuesto, que ya era pequeño, se re
dujo un 30 por ciento. En esta década, hemos llegado a alcanzar un dramático 0,67, 
en el que se deben incluir los recortes que ustedes efectuaron durante 2019 y que 
han provocado problemas de anulación de actividades en los museos y otros equi
pamientos dependientes de la Generalitat de Catalunya.

Ustedes –y se lo tengo que repetir– han puesto el ecosistema cultural al límite de 
su supervivencia y este aumento, a pesar de que es necesario, el aumento que prac
tican, o que dicen que van a practicar este año, es insuficiente para afrontar la crisis 
y la fragilidad que ustedes han provocado en el sistema cultural. Y se lo tengo que 
decir: no estamos ante un presupuesto que suponga un cambio de paradigma. Y se 
lo digo con tristeza. Es un presupuesto absolutamente continuista con la línea que 
ustedes han practicado durante los últimos diez años. 

Además de esta situación de crisis cultural que han generado y mantenido du
rante una década a nivel presupuestario, el problema que han añadido es que uste
des tampoco han sabido habilitar durante todo este tiempo –y mira que han tenido 
tiempo–, ningún mecanismo que permita cierta flexibilidad al sistema y que permita 
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cierta adaptación. Ustedes no han sabido o no han querido impulsar, dentro de las 
competencias de nuestra comunidad autónoma, un área, por ejemplo, de mecenazgo 
cultural, de la ciencia y el deporte. Esta es otra también de las grandes reclamacio
nes del sector, y a usted hoy no le he oído hablar de este tema. 

Apostar por la colaboración públicoprivada y mejorar los beneficios fiscales. 
Des de Ciudadanos, ya hemos apostado siempre por querer desarrollar una norma
tiva específica, una normativa moderna, una normativa eficaz, que permita el con
curso de la iniciativa privada en las actividades culturales, científicas y deportivas 
de base y de interés general. Y se lo digo: hay que flexibilizar las formas de apoyo 
al sector cultural para aprovecharlas al máximo; hay que crear un sistema que faci
lite la participación privada en el apoyo de proyectos culturales, en la investigación 
científica y en el deporte de base. 

Pero, miren, ustedes lo que han creado es un contexto de reducción presupues
taria –así se puede haber visto durante todo este tiempo– y de rigidez en la cola
boración públicoprivada. El resultado no puede ser otro, que es el que tenemos 
actualmente, que un estado de crisis permanente y alarmante. Entonces, se lo tengo 
que preguntar: ¿van a impulsar ustedes esta ley de mecenazgo? 

Pasando ya a cuestiones de otro orden, y ya entrando a mirar partida por parti
da las inversiones de los grandes equipamientos culturales de que disponemos en 
Cataluña, la situación en la mayoría de ellos es sumamente preocupante. Y le quiero 
poner algunos ejemplos: por ejemplo, el MNAC. En 2011, ustedes aportaban 18,8 
millones de euros. En el presupuesto de 2020 nos proponen 15,4. Esto supone un 
18,3 por ciento menos en una década. La institución que ustedes consideran el buque 
insignia o la punta del iceberg del sistema de museos está en una situación límite. 
Pero es que, en 2019, el presupuesto era de 15,2 millones, al que encima le pidieron 
que recortara casi 1 millón de euros, y se lo pidieron en 2019.

La Biblioteca de Catalunya: en 2011, ustedes aportaban a la Biblioteca de Cata
lunya 9,3 millones de euros. El presupuesto de 2020 recibirá 7,8, un 13,2 por ciento 
menos en nueve años.

El Conca: desde el año en que ustedes lo empezaron a desmantelar, porque lo 
que hicieron fue desmantelarlo, y ahora lo mantienen sin saber exactamente cuál 
tiene que ser la función del Conca dentro del sistema cultural, lo han estancado en 
una inversión que ronda aproximadamente 1,1 o 1,3 millones de euros anuales. Un 
organismo que tiene un gran potencial, lo reducen a un ente que prácticamente lo 
único que hace es elaborar informes no vinculantes y sugerencias. La modificación 
de ley que pasó por este Parlamento era insuficiente, totalmente insuficiente, y así 
lo manifestamos nosotros.

Otro más, el OSIC: este sí que lo han hecho crecer. Pasa de los 18 millones en 
2014 a más de los 48 millones actuales que proponen en el presupuesto actual. Pre ci
samente el OSIC, que es quien otorga una subvención de 1,6 millones de euros a, por 
ejemplo, Plataforma per la Llengua. Esa entidad que espía sin nuestro consentimiento 
a nuestros hijos en los colegios, a través de una subvención excluida de concurrencia 
–o sea, a dedo, como precisamente les gusta entregar las subvenciones al naciona
lismo–; una entidad que, entre 2015 y 2016, entrega subvenciones excluidas de con
currencia, un mecanismo que es una forma de entrega de subvenciones excepcional, 
por valor superior a 18 millones de euros. Además, una entidad que no contaba en 
ese momento con un plan estratégico de subvenciones entrega subvenciones que no 
constan en la Base de Datos Nacional de Subvenciones como marca la ley, entrega 
subvenciones excluidas de concurrencia que no encajan en esa categoría y un largo 
historial de prácticas poco transparentes. A este ente, ustedes sí que le aumentan el 
presupuesto. Es uno de los grandes organismos que más ha aumentado el presupues
to en estos años. 

Y ustedes se niegan a aprobar medidas que nosotros hemos presentado para lu
char contra la corrupción y mejorar la transparencia. Mire, yo solo puedo decirle 
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que, en fin, que al final, en todo lo que ustedes han presentado, no he visto ni una 
sola partida para poder luchar contra la corrupción precisamente en este departa
mento. Y otro día, si quiere, ya hablaremos del caso de la Institució de les Lletres 
Catalanes y el caso de la señora Borràs. 

El problema del sistema cultural que ustedes plantean no se reduce simplemente 
a una cuestión presupuestaria, que ya es grave en sí misma esta reducción, sino a 
una evidente falta de visión de futuro, a una falta de estrategia, a una falta eviden
te de establecer objetivos. Ustedes no tienen absolutamente ninguna estrategia para 
la cultura a largo plazo. Han hecho muchos planes integrales de los diferentes sec
tores culturales y el resultado es que unos están guardados en el cajón, a otros les 
falta dotación presupuestaria y otros ni siquiera cuentan con apoyo político. La falta 
de presupuesto, falta de visión, falta de liderazgo, falta de herramientas de colabo
ración públicoprivada, falta de continuidad de proyectos... y así un largo etcétera. 
Estos retos no los aborda su departamento, ni usted, ni los consellers que le han 
precedido y que han abocado el sector cultural precisamente a la crisis que tenemos 
actualmente. 

Y respecto a los diferentes planes, hoy ha hablado del de museos, pero también 
estaba el de la música. Pero es que hay muchísimos otros. ¿Qué van a hacer con 
los diferentes planes integrales?, ¿los van impulsar con valentía?, ¿los actualizarán? 
¿Qué dotaciones presupuestarias tienen actualmente? 

Por último, no quería terminar sin hablar del Institut Català d’Empreses Cultu
rals, que, por cierto, también necesita aplicar medidas de transparencia y rendición de 
cuentas. En el 2011, inversión: 64 millones de euros. En 2020, 63 millones de euros, 
un 1,6 por ciento menos. Pero es que deberíamos mirar la evolución de la industria 
cultural en Cataluña. Los datos de consumo cultural en Cataluña han evolucionado 
negativamente durante la última década. El gasto en cultura pasa, de Cataluña, de 
unos 6.300 millones a 5.400 en 2017. El gasto cultural anual por habitante en 2010 
era 850 euros. En 2017, 725. El volumen de negocio en el sector cultural es inferior 
hoy a 2010. El número de trabajadores ahora parece que empieza a recuperarse, pero 
es que se ha reducido mucho durante toda la crisis. El número de empresas culturales 
esta década ha tenido una reducción brutal: se pasó de 42.000 empresas en 2008 a 
algo más de 36.000 en 2015. Hacen falta políticas de acompañamiento.

Algunos puntos me quedarán encima de la mesa, los guardaré para después. Sí 
que me gustaría tocar un pequeño punto que será muy breve. Y quería hacer..., ya 
hemos hecho mención a un estudio reciente del Conca sobre la participación cultural 
en Cataluña que estudia el fenómeno de la omnivoridad cultural. Este estudio mues
tra que aquellas personas que hablan habitualmente catalán o se identifican con esta 
lengua tienen una omnivoridad alta. En cambio, aquellas personas que hablan habi
tualmente español se suelen asociar a grupos de omnivoridad baja. Le he hablado 
en diferentes ocasiones de este estudio. 

Y me preocupa porque este estudio lo que puede estar mostrando es que en Cata
lu ña, en esta Cataluña en la que vivimos..., es un sistema social dominado por el 
fundamentalismo cultural excluyente del nacionalismo catalán que penaliza sistemá
ticamente aquellas personas que hablamos habitualmente español o nos identifica
mos con él. Y no le he oído decir en ningún momento qué políticas culturales pondrá 
en marcha desde la conselleria para eliminar esta brecha de consumo cultural exis
tente entre aquellos que hablamos habitualmente español y los que hablan habitual
mente catalán. 

¿Qué políticas e iniciativas toma la conselleria para que en una sociedad bilingüe 
todas las personas tengan las mismas oportunidades de acceso a la cultura sin im
portar la lengua que hable? ¿Qué políticas pondrá en marcha para reducir el posible 
desapego de la cultura que sienten aquellos cuya lengua de identificación es el es
pañol? ¿Cuánto dinero destina el Departamento de Cultura al fomento de la lengua 
catalana? ¿Cuánto al de la lengua española y cuánto al del aranés? 
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Hay algunos temas que me quedan encima de la mesa, así que me gustaría que 
me respondiese lo que le he comentado, y los abordaremos posteriormente.

El president

Gràcies, diputat Amelló. (La consellera diu: «Tot al final?») Sí, tot al final. Té la 
paraula el diputat Rafel Bruguera en nom del Grup Socialistes i Units per Avançar.

Rafel Bruguera Batalla

Moltes gràcies, senyor president. Honorable consellera, m’estalvio saludar totes 
les persones, els prego que es donin per saludades les que ens acompanyen, tant físi
cament com les que ens estan escoltant o veient a través del Canal Parlament.

I vaig directament ja al tema. Comparteixo, consellera, el preàmbul, si vostè vol, 
la introducció que ha fet. Jo hi podria afegir algunes coses més, que n’estic conven
çut que vostè també compartiria. Per tant, aquest no és el problema, diguemne. 
Compartim, jo crec, fonamentalment, el paper estratègic que juga, que ha de jugar 
i que hauria de jugar la cultura en un país amb llengua pròpia, situació estratègica 
tant des del punt de vista de realització personal, de cohesió social i evidentment 
també com a motor econòmic, eh? Per tant, no hi insisteixo. 

Vostè ha dit, vostè ha començat per dir: «Cultura, per fer què?», s’ha preguntat. 
I jo ja començo per contestarli la meva opinió. Francament, vistos aquests pressu
postos, per fer poqueta cosa. Aquesta és la resposta que després intentaré argumen
tar. Cultura, per fer què? Doncs realment per fer poca cosa. No dic per no fer re, dic 
per fer poca cosa. Vostè diu: «No són els millors pressupostos però són millors.» 
Millors respecte a què? Respecte a quan? Francament, jo també soc de lletres, però 
a la regla de tres hi arribo. Són pitjors. Són clarament pitjors. Si estem parlant del 
2017, estem parlant de fa tres anys, no dels de l’any passat. Fa tres anys. Han passat 
tres anys. Si parlem del 2011, ha passat una dècada. I, efectivament, són pitjors, com 
l’hi intentaré demostrar.

Vostè també ha fet referència a un acord d’aquesta comissió. Jo li llegiré textu
alment un acord que va prendre el Ple, que se suposa que el Ple és superior a la Co
missió de Cultura. El Ple del dia 9 d’octubre del 2018 va prendre un acord, a proposta 
del meu grup parlamentari, que deia: «El Parlament de Catalunya insta el Govern a 
garantir que, en els pressupostos per al 2019, la partida global del Depar tament 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 legislatura.» 

Això està aprovat pel Ple del Parlament. I vostè, senyora consellera, i especial
ment el molt honorable president de la Generalitat, no es cansa de dir al Parlament 
que el Parlament és sobirà, que «jo només em remeto al Parlament», que «jo només 
obeeixo al Parlament». Escolti, deu ser per a algunes coses. Perquè per a això, no. Per 
al que els interessa sí, però per a això, no. Aquest acord del Parlament, pres per majo
ria qualificadíssima del Ple del Parlament, de fa més d’un any, en aquests pressupos
tos no es veu reflectit. Per tant, vostès no compleixen no ja un acord de la Comissió 
de Cultura, que no vull menystenir, sinó del mateix Ple del Parlament, que se suposa 
que és un òrgan superior al de la Comissió de Cultura.

Vostè també diu: «Jo agafo el 2011 i no agafo el 2010.» Clar, consellera, s’aclareixin, 
perquè jo vaig seguir des de casa meva, a través del Canal Parlament, la inter venció 
del vicepresident econòmic, d’abansd’ahir, i parlava del 2010, per fer comparacions. 
Per tant, o una cosa o l’altra. Vostè diu: «No, el 2010 no, perquè, és clar, hi havia els 
mitjans de comunicació.» Sí, però no me faci trampa al solitari, consellera. D’acord, 
jo ja els he fet els números sense els mitjans de comunicació, però hi he afegit llengua, 
que no hi era, que estava a Presidència de la Generalitat i que, per tant, al 2010 falta 
llengua. 

Per tant, no me facin els números de peres i pomes, perquè no sumen. Si vostè, 
que és lògic, em treu mitjans de comunicació i també esports, també l’hi dic, home, 
però s’hi ha d’afegir el Consorci per a la Normalització Lingüística, que no estava a 
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Cultura i que ara sí que hi és. O bé, si vostè ara me vol parlar de l’1 per cent cultural 
o de l’1,5 per cent cultural i el vol imputar a Cultura, home, imputi a Cultura també 
aquest tema de fa dos anys. El que no s’hi val és ara, perquè em convé, no l’hi poso 
i, ara que em convé, sí que l’hi poso. I comparo una cosa sense aquesta partida amb 
posantli la partida; és clar que s’incrementa. Evidentment, no? 

I, si em permet, ja una mica, si vol, com a petita broma per distendre una mica. 
No sé si és una fake news però se li atribueix a Churchill una famosa anècdota en la 
que està reunit el gabinet de crisi del seu Govern i li diuen: «Escolti, necessitem més 
recursos per a la guerra». I Churchill pregunta: «I per fer què? D’on els hem de treure 
aquests diners?» I un li contesta: «Només els podem treure de la cultura». I Churchill 
respon: «Doncs per què fem la guerra?» Bé, per tant, aplicat a avui, per què volem un 
país si no tenim la cultura adequada a les necessitats del país? Quin país volem cons
truir amb la cultura que ens presenten aquests pressupostos? –més enllà de bones 
intencions, que les hi reconec, i que en molts temes podem compartir i compartim, i 
vostè ho sap perfectament, perquè d’alguns d’ells n’hem parlat. I, per cert, algunes de 
les que vostè ha dit com a grans fites d’aquesta legislatura des de que vostè és conse
llera, modestament, he de dir que el meu grup parlamentari hi ha tingut alguna cosa 
a dir, eh?, alguna cosa a dir o alguna cosa a impulsar. 

Bé, dit tot això, en política cultural tenim molts debats pendents. Això és evi
dent. I la necessitat de prendre decisions també en molts..., i amb el màxim d’acord 
possible, en molts temes. En cito alguns: el paper de TV3 i dels mitjans públics en 
l’impuls del sector de l’audiovisual; el lideratge dels grans equipaments culturals i 
del seu marc jurídic, que a mi em sembla que en alguns casos s’hauria d’analitzar; 
la necessitat d’impulsar els ensenyaments artístics i culturals; la importància de les 
polítiques de suport al mecenatge; el paper del Conca en el futur; la necessitat de 
dotar suficientment el consorci, malgrat que li reconec que s’ha augmentat la par
tida en els pressupostos del 2020; el sistema d’arxius i la seva millora; l’Estatut de 
l’artista i del creador; la reversió de la situació extrema del patrimoni cultural i ar
tístic. És evident que sense una política d’adquisicions mínimament raonable, que 
no existeix en aquests moments, doncs difícilment podem fer front als reptes. O la 
greu situació en què es troben els museus, en alguns casos mancats d’una política 
d’exposicions a l’altura de la seva funció difusora.

A nosaltres ens agradaria parlar de tots aquests temes, i com s’emmarquen totes 
aquestes prioritats polítiques des del punt de vista pressupostari. Però és que tenim 
un problema previ. Tenim una emergència cultural. En aquest país tenim diverses 
emergències: hi ha una emergència social, d’acord; hi ha una emergència climàtica, 
també, però hi ha una emergència cultural. La cultura té un problema estructural 
greu, que fins que no el resolguem, malauradament, no podrem afrontar amb sufi
cients garanties tots aquests temes que li he esbossat breument, i que segurament 
me n’he deixat alguns. 

Del 2010 ençà, el pressupost del Departament de Cultura no ha fet més que bai
xar. No ha fet més que davallar d’una manera sistemàtica, amb retallades conside
rables que han posat en risc el sector cultural de casa nostra. I, vull dir, altrament 
dinàmic i emprenedor si disposa dels recursos i del suport suficients. La cultura en 
aquest període ha perdut pes quantitatiu, ha perdut pes en números absoluts, ha patit 
una davallada del 35 per cent des del 2010 –igualant els números. I també ha perdut 
pes qualitatiu en percentatge, en pes, respecte al conjunt del pressupost. Si el 2010 
el pressupost de cultura representava l’1 per cent del pressupost de la Generalitat, el 
2019 –el 2019–, només arribàvem al 0,65 per cent. Per tant, disminució absoluta, dis
minució relativa. D’una manera clara. 

Per tant, aquest és el panorama d’ahir o d’abansd’ahir. Quin és l’escenari? Quin 
és el panorama que ens dibuixen aquests pressupostos? Si comparem les grans dades 
d’inversió –vostè hi ha fet una mica de referència– d’altres països, són absolutament 
aclaparadores. I que no es posi en dubte el sistema de comptabilitzarho, perquè hi 
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ha organismes europeus que se n’ocupen, d’això, d’aquesta feina i, per tant, utilitzen 
sistemes homogenis independentment de com fabriqui cadascú els seus pressupostos. 
Dinamarca destina el 3,4 per cent a la cultura i 800 euros per habitant; França, el 2,5 
per cent i 200 euros per habitant; Portugal, l’1,8 i 120 per habitant; Andorra, l’1,3 i 108 
per habitant; nosaltres, fins ahir, fins a 31 de desembre, el 0,65 i 35 euros per habitant.

Doncs bé, què ens diuen els pressupostos que vostè ens acaba de presentar? El vi
cepresident Aragonès, a la Comissió d’Economia, i li prenc la paraula, deia i cito tex
tualment: «Aquests són uns pressupostos de país. En aquests pressupostos es prio ritza 
la dimensió humana, la cohesió social, l’equitat i la igualtat d’oportunitats. Aquests 
pressupostos deixen enrere l’austeritat. I aquests pressupostos recuperen i superen la 
despesa del 2010.» Aragonès dixit. 

Apliquemho a la cultura això? Fem aquest exercici? Aquests pressupostos són 
els pressupostos que necessita el país? Aquests pressupostos prioritzen la dimensió 
humana, és a dir, que al darrere de les polítiques culturals hi ha persones, hi ha em
preses, hi ha gent que s’hi juga els seus calerons? Aquests pressupostos de cultura 
ajuden a la cohesió social, a l’equitat i a la igualtat d’oportunitats? Deixen enrere 
l’austeritat? Recuperen i superen la despesa del 2010? A totes les preguntes la respos
ta és no. No, aquests pressupostos no responen a les necessitats objectives del sector. 

I encara una altra cosa. En alguns altres àmbits, en alguns altres departaments 
de la Generalitat, com a mínim –i després alguns ho aprofitem per criticarho, però, 
com a mínim–, es pot dir en sanitat, o en ensenyament, es pot dir: «No, però és que 
entre lo pressupostat i lo que ens hem gastat hi ha una diferència, perquè ens hem 
gastat més de lo pressupostat». És que, en cultura, ni això. Ni un euro més. Al con
trari, retallades a través del decret del vicepresident no sé quin dia del mes d’octubre 
–bé, aquest any passat em sembla que va ser abans. 

Acabo. Acabo només intentant complementar això: 2010, pressupost de la Gene
ralitat, 39.000 milions. Pressupost de Cultura fent els números, traient i posant, eh?: 
337, 0,85 per cent; 2020, 0,61. Per al 2020, el pressupost de Cultura representa el 0,61 
per cent del conjunt del pressupost. Per què? Perquè el pressupost respecte al 2017 
puja un 21 per cent –passa de 38.000 milions a 46.000 milions– i el pressupost de 
Cultura, ai las!, puja un 14.

Per tant, és obvi que, malgrat tenir 30 i escaig milions més... –dels quals n’hi 
hauria alguns de dubtosos perquè estaven en altres partides del pressupost en anys 
anteriors, però és igual, deixemho estar, «pulpo, animal de compañía», aquest no 
és el problema de fons, ni el greu–, és que continua perdent pes específic, continua 
perdent pes. I jo he llegit declaracions als mitjans de comunicació dient que aquest 
any 2020 el pressupost arribava a l’1,1. No, escolti, el pressupost –no m’ho invento, 
eh?, xifres de vostès, del departament–, 0,61 per cent, 46.000 milions de pressupost 
de la Generalitat, 281,5 de pressupost de Cultura, afeginthi llengua catalana, per 
descomptat.

És a dir, per arribar a l’1 per cent, ja no dic a l’1,5, que és l’acord del Parlament 
–nosaltres som un partit de govern i, per tant, som conscients de les dificultats que 
hi ha, a vegades, per quadrar les coses–, l’1 per cent –i acabo, president– serien 460 
milions. Ens en falten 120. Escolti, si amb un pressupost de 46.000 milions d’euros 
no som capaços de trobarne 120 per arribar a l’1 per cent –no a l’1,5, a l’1 per cent–, 
francament –francament– és que la cultura no és una prioritat.

I ara sí que acabo. I jo també lamento i em sap greu que, en la negociació amb els 
comuns, amb Catalunya en Comú Podem, es demostra clarament amb les xifres que 
acabo d’explicar que, malauradament, per a alguns partits de l’esquerra, més enllà 
de grans declaracions, la cultura tampoc és una prioritat. 

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat Rafel Bruguera. Té la paraula la diputada Concepción Abellán 
en nom de Catalunya en Comú Podem.
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Concepción Abellán Carretero

Bueno; gracias a todos y a todas, a los diputados, diputadas, consellera, secre
tario general, a todas las entidades, asociaciones, fundaciones, creadores, empre
sas culturales por venir, por los que nos ven y por estar levantado a pulso cada día 
la cultura, que ya no es solo lo que se pone de dinero, sino también el esfuerzo, la 
militancia, el voluntariado y todo lo que le llegáis a poner, que son horas extra que 
no se tienen en cuenta. Y, si no fuera por eso, no tendríamos la cultura que tenemos 
ahora.

Bueno, en los últimos años hemos vivido un recorte brutal y sistemático en los 
presupuestos de Cultura. Si a este lamentable maltrato al sector cultural se añade la 
inestabilidad que se genera con los cambios constantes que hemos tenido de con-
sellers y conselleres, pues, la situación en la que nos encontramos hoy en día es in
quietante, tanto que el sector de la cultura ha dicho «basta». Ver como, año tras año, 
se iba haciendo cada vez más ajustado el presupuesto ha llevado al límite al sector 
cultural, pidiendo el respeto que merece y exigiendo un presupuesto acorde a la im
portancia del mismo. 

Es imprescindible salir del bloqueo. Un bloqueo presupuestario y político que ha 
afectado a la cultura, como a otros sectores sociales. Tres años sin presupuesto y un 
govern sin rumbo ponen en riesgo los servicios públicos, impiden hacer frente a retos 
como el crecimiento de las desigualdades y degradan las instituciones. El mundo de 
la cultura lo sabe bastante. Para salir del bloqueo económico, hacen falta presupues
tos. Y para salir de la parálisis política y la falta de horizontes reales necesitamos 
elecciones. 

Y no nos podemos permitir un país que no apueste por la cultura. Y, por eso, he
mos visto desde el primer momento imprescindible una negociación que nos lleve 
a ampliar el presupuesto al máximo posible. Entendemos que en la coyuntura ac
tual no iba a ser posible llegar a lo que nos hubiera gustado –que era el 2 por ciento 
del presupuesto que reclamaba el sector cultural–, y no es el presupuesto que que
ríamos, lo hubiéramos definido de manera muy diferente, pero por primera vez en 
mucho tiempo el presupuesto de Cultura sube y lo hace, además, por encima de la 
media y con el compromiso de que siga aumentando en los presupuestos de Cultura 
de los años posteriores. Hemos conseguido arrancar una subida del 14,5 por ciento 
sobre el presupuesto del 2017.

Creíamos importante conseguir más dotación presupuestaria para creadores y 
creadoras, con la ampliación del 25 por ciento en la red pública de artes visuales, del 
32 por ciento en centros de creación, un 47 por ciento en la convocatoria de becas 
para la investigación y creación artística y soporte al programa Apropa Cultura. Si 
bien es cierto, sobre la lengua de signos, creemos fundamental que se haga un ver
dadero despliegue de la ley, ya que lleva diez años vigente pero apenas ha tenido re
corrido, lo que denota la poca o nula importancia que se le ha dado hasta ahora por 
parte del Govern y las diferentes conselleries. Nuestra lucha, en este sentido, será para 
hacer efectivo el despliegue y el desarrollo de la lengua de signos en Cataluña. Y, ac
tualmente, pues, lo que se ha conseguido es una aportación de 105.000 euros, que es 
una ampliación del doble del presupuesto que había en el 2017.

También insistimos en la incorporación de la perspectiva de género en la valora
ción de los proyectos que reciben fondos públicos, que gestionan las subvenciones cul
turales, tanto en el ICEC como en el OSIC, con la finalidad de promover la creación 
artística feminista y creada por mujeres, que era algo que llevamos a la Comisión, en 
su momento, de Cultura y, por temas presupuestarios, comentaron que no se podía 
hacer, y era la primera cosa que dijimos que se tenía que poner a la hora de llegar a 
un acuerdo. 

También el incremento del 1 al 1,5 por ciento, que permitirá tener ayudas en re
habilitación de ateneos, teatros, obras públicas, aumento en dotación de patrimonio 
inmaterial, inversiones para el MNAC, Museo de Lleida...
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Y, cuando hablamos de la importancia del acceso a la cultura, es importante que 
se tenga en cuenta también a nivel territorial. Por eso valoramos positivamente que el 
Teatre Nacional de Catalunya recorra el territorio con dos obras –que se ajustan tan
to a salas grandes como pequeñas– haciéndolo accesible no solo a las personas que 
viven en las grandes ciudades, sino a poblaciones un poco más pequeñas.

En definitiva, el sector cultural no puede, ni debe, volver a quedar relegado a la 
cola en atención e inversiones. Estos presupuestos serán un punto de inflexión para 
que la cultura vuelva gradualmente al lugar que se merece. 

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada Abellán. Té la paraula el diputat Alejandro Fernández 
en nom del Grup Popular.

Alejandro Fernández Álvarez

Sí; moltíssimes gràcies, president. Primer de tot informar i demanar disculpes 
perquè després de la intervenció hauré de marxar perquè els grups petits, avui, ens 
hem de desdoblar com podem. Però, en qualsevol cas, li asseguro a la consellera que 
estaré molt atent al vídeo de la seva resposta pel que em pugui dir. 

He de traslladar, també, que la nostra intervenció, en nom del Subgrup del Partit 
Popular, serà crítica. I serà crítica des de la credibilitat, al nostre entendre, que ens 
dona haver demostrat, durant tota aquesta legislatura, intentar ser constructius quan 
es parla de la cultura i quan es va fer el debat del Conca o de Dones Visuals o tants 
i tants temes en els quals el nostre partit ha intentat arribar a consensos. 

També traslladar a la senyora consellera una certa solidaritat, propera a la com
passió cristiana, en el sentit que som conscients que ha rebut en herència una conse
lleria empantanegada per part de la seva antecessora, més ocupada en fer numerets 
mediàtics autocomplaents que en resoldre els «marrons», que se’ls està menjant vostè.

En qualsevol cas, aquesta intervenció –que serà necessàriament breu– m’agrada
ria dividirla en el que són dades del pressupost i model. Perquè, en definitiva, aquest 
pressupost serveix de suport a un model cultural concret. Quan es parla del model 
cultural concret, nosaltres entenem que hi ha un error, que va diagnosticar en el seu 
moment de manera brillant el Valentí Puig en el seu llibre de L’os de Cuvier –Valentí 
Puig, que va ser membre del Conca i que l’any 2014 va marxar, després d’una acti
vitat intensa, i això demostra que alguna cosa fallava–, quan va dir allò de que es 
destinen més energies a Catalunya a definir l’essència de la cultura catalana que a 
fer cultura catalana.

Una manera d’entendre la cultura catalana que arribava al paroxisme en l’expres
sió de l’actual president de la Generalitat, senyor Torra, abans director del Memorial 
del Born, quan va dir allò de: «Fora del fet nacional no hi ha vida». Una expressió de 
connotacions tètriques però que en el fons planteja una obsessió identitària que no 
ens ha impulsat a Catalunya en l’àmbit cultural, ans al contrari.

Poso només dos exemples demolidors: el primer, la pèrdua d’un dels elements cab
dals de la cultura de Catalunya, del que es podia sentir tothom orgullós, com és la pèr
dua de la capitalitat editorial de Barcelona. D’això l’Andreu Jaume, editor català, n’ha 
escrit un informe, hi insisteixo, demolidor. O, per exemple, la situació crítica del cine
ma –no m’ho invento jo–: el 5 de juliol el diari Ara, poc sospitós de seguir directrius 
del Partit Popular, titulava «La situació crítica del cinema català s’agreuja». S’agreuja. 
Això és el que està passant i això és l’herència que vostè ha rebut.

Doncs bé, el model és erroni i és un model que s’està desenvolupant de fa molts 
anys. Però és que, a més, ni tan sols rep els recursos adients. S’ha explicat, i com que 
s’ha explicat de manera, en fi, amb gran extensió de dades i proporció d’arguments 
que compartim, pels grups de l’oposició, no m’hi entendré massa, però és evident que, 
quan es parla de programes, les xifres..., el 0,66, és que no estem parlant de l’1 per 
cent, s’explicava molt bé aquí, i està molt lluny del que reclama Actua Cultura, molt 
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lluny de la mitjana europea, però és que fins i tot està molt per sota d’una bona part 
de les comunitats autònomes espanyoles.

I, a més, amb una dada preocupant. Precisament enguany ha sigut notícia el fet 
que, després d’una dècada, el PIB català i el PIB de la resta d’Espanya han recupe
rat els valors de l’any 2010. En canvi, en l’àmbit cultural, això no es correspon amb 
la despesa cultural. Cosa que sí que passa amb altres departaments de la Generalitat, 
sobretot un, que és el que es dedica a fer agitprop, que és el de Presidència. I no és el 
mateix la política cultural que l’agitprop, malgrat que alguns, dintre del seu Govern, 
el confonguin. No es fa difusió de la cultura catalana fent agitprop pel món, explicant 
mentides. La cultura catalana és una altra història. Els diners hi són –els diners hi són.

En canvi, en l’àmbit cultural és evident que això no s’ha demostrat. I entenc que, 
en fi, no pot dir que no –i amb la cara paga, amb tot el respecte que sap que li tinc–, 
és evident que no pot dir que no és així. 

Doncs bé, i ja acabant, aquest binomi que portem tant de temps de model erro
ni  recursos insuficients és el que ha portat a una lànguida decadència de la cultura 
catalana. Lànguida perquè no és abrupta, però això fa que encara sigui pitjor, perquè 
trasllada a la societat catalana una indiferència profunda del Govern de Catalunya 
respecte a la seva cultura. I això és profundament depriment. 

Moltíssimes gràcies.

El president

Gràcies. Li agraeixo al diputat Alejandro Fernández que s’hagi cenyit a un temps 
que jo no li havia posat, per tant, ha operat amb una mena d’autocensura. Bromes a 
part, gràcies. (Veus de fons. El president riu.) Molt bé.

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

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Donarli les gràcies a la consellera, al 
secretari, a tot el Departament i als companys del sector que avui ens acompanyen 
per l’esforç, per la presentació i per havernos explicat aquests pressupostos.

Ara, escoltant l’oposició, tinc la sensació que totes les coses bones són gràcies a 
l’oposició i totes aquelles coses que ens manquen –que des del primer moment, pen
so que la consellera n’és conscient i ho explicita des del primer moment–, doncs, és 
demèrit d’aquest Govern.

A mi m’agradaria dirli a la companya dels comuns, a la Conchi, que en el seu 
acord no hi havia el 2 per cent de Cultura, que potser també des dels comuns es po
dria haver fet un esforç. No dic que sigui el gran problema, eh?, però abans de disparar 
responsabilitats cap a tothom, doncs, també assumir quines són les nostres, la feina 
que posem fer dintre i fora de les institucions, i amb responsabilitats de govern o no.

I convido, també, el company Bruguera a fer la feina –ara que són socis de go
vern a Espanya–, doncs, també, a ajudar en totes aquelles coses que el Tribunal 
Cons titucional ens veta de forma reiterativa, no? Perquè aquí, tothom, gairebé, ara 
mateix en aquesta comissió, som més els grups que tenim responsabilitats de govern 
arreu de l’Estat que oposició. I, per tant, que tothom assumeixi la seva quota de po
der i de responsabilitat. I m’hi poso.

Aquests pressupostos –ho avançava en aquesta entradeta–, el 74 per cent d’aquests 
programes tenen compromisos i fites vinculats als ODSs, i malgrat que els ODSs no 
contemplen un apartat específic per a la cultura, és innegable que sense una cultura 
lliure i equitativa no serem mai un país. D’això en som conscients i ho anem repe
tint intervenció rere intervenció. I per això entenem les dificultats amb què s’han fet 
aquests pressupostos pel que fa a Cultura, i agraïm l’esforç fet pel Govern per mos
trar la bona voluntat de seguir avançant econòmicament el departament. 

Penso que, Pere Aragonès dixit –com deia Rafel Bruguera–, des del primer mo
ment s’ha reconegut que aquests no són, potser, els millors pressupostos, però que, 
en tot cas, hi ha aquesta voluntat de mirar endavant. 
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L’altre dia el conseller Romeva, que el vam poder escoltar aquí al Parlament 
–i aprofito per dir que era un dels diputats que formava part de la Comissió de Cultu 
ra des del principi de la legislatura–, ens parlava de l’Agenda 2030 i de la importàn
cia que té. I aquests pressupostos pretenen redefinir i posar la primera pedra del que 
volem que sigui la Catalunya de la propera dècada. El conseller ens deia que no en 
parlem prou, potser, d’aquesta Agenda 2030, que no la tenim prou enfocada, i que ja 
veiem, fins i tot, que, en la presentació, aquesta Agenda 2030 està feta amb aquesta 
clau, no?, des del logo d’aquests pressupostos.

Voldria agrair la feina que ha fet el departament, els esforços, però no em voldria 
oblidar tampoc del sector, que avui ens acompanya –ben trobats a la Comissió de 
Cultu ra–, perquè som ben conscients del paper fonamental que també han tingut des 
de fora de les institucions –com deia fa un moment–, per fer valer el paper de la cultu
ra en la nostra societat, i amb aquests pressupostos, que, com deia la consellera, han 
estat una feina col·lectiva.

Som conscients que des d’Actua Cultura s’ha fet una gran feina per reclamar el 
reconeixement que la cultura..., no?, que tenim aquest deute constant amb els pres
supostos i amb el Departament de Cultura. I penso que potser des de la cultura ens 
mancava aquesta autoorganització i que des dels sectors esteu fent aquesta feina 
d’«apretar». I ja sabem que, en aquestes societats en què tot va tan ajustat, qui no 
plora, no mama. I, per tant, agrairlos també la feina que han fet, que em consta que 
ha sigut molta, que és invisible, que és de formigueta, però que, en fi, tenim uns 
pressupostos que han millorat respecte a la idea inicial.

També agrair la Llei de mesures fiscals, que deia la consellera que els ha costat 
molt, i felicitarlos. L’impost turístic o la Llei del patrimoni, perquè és evident que tot 
està relacionat amb la cultura, però sovint els beneficis mai són contemplats com un 
retorn i, per tant, en el tema turístic, doncs, ser conscients del que aporta la cultura 
al turisme. Per tant, que el turisme faci aquest retorn com una idea de justícia i res 
més, res més que justícia. I els volem felicitar per aquest canvi de paradigma, si no 
ho recordo malament, amb aquest milió extra del turisme. I els animem a continuar 
explorant totes les vies possibles per seguir retornant a la cultura tot allò que la cultu
ra avança, que no és poca cosa.

El departament creix més que la mitjana dels departaments i això obeeix única
ment i exclusivament a un deute històric, com deia fa un moment. I el Govern, en 
aquesta línia, proposa un acord de finançament públic de la cultura, a treballar en 
sis mesos, al sector, amb cultura i economia. Per tant, que la conversa sigui fluida 
entre els departaments de Cultura i Economia és una cosa que ens alegra i que vo
lem que continuï així. I els reconeixem, doncs, l’esforç, la voluntat i dirlos simplement 
que, malgrat que no siguem oposició, també estarem atents a aquest diàleg continuat.

Hi ha dues qüestions importants. Per una banda, la cultura per a la cohesió so
cial. Seguim pensant –i la consellera així ho deia– que la llengua segueix sent im
prescindible en termes de cohesió social i que, en moments com l’actual, en què 
sentim que la nostra llengua comuna –i, a més a més, el diputat Amelló parlava 
d’aquest desapego dels que som castellanoparlants per la llengua, per la cultura feta 
en castellà–, sembla com si visquéssim en dos mons paral·lels, perquè és evident 
que la cultura espanyola, o feta en espanyol, a Catalunya és majoritària i que, per 
tant, l’accés a la cultura..., em sembla que parlar de desapego és una cosa una mica 
extraterrestre, sincerament, perquè l’accés que tenim a la cultura espanyola des de 
Catalunya no té cap mena de problema i, precisament, contemplar la llengua comu
na, com el català, de cohesió social, amb aquesta amenaça constant..., doncs, insis
tir en que seguim plantejant la llengua com una eina de país, de cohesió i, sobretot, 
d’igualtat d’oportunitats. Precisament, perquè la llengua més parlada a Catalunya no 
és el català, seguim parlant del català com a llengua que ens iguala. I penso que és 
una obligació que tinc de dirho –com a castellanoparlant i, també, veient aquestes 
diapositives en projectes com Apropa Cultura o Argonautes–, que la cohesió social 
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vinculada a la cultura –de la mateixa manera que parlem de turisme i cultura, doncs, 
cohesió i cultura– ens segueix semblant la millor de les combinacions.

Sobre el foment de la lectura –potser per deformació professional–, parla del 33 
per cent d’increment als creadors, traductors, entitats i editorials, i també al programa 
«Lletres a les aules». I és imprescindible que ens prenguem seriosament el foment de 
la lectura, perquè és evident que la cultura d’aquest país necessita les institucions i, 
és evident, que la cultura subvencionada és necessària. Si ens creiem realment aquest 
retorn que ens fa la cultura –i que deia la consellera «per ser millors persones i per 
seguir construintnos com a persones i per alimentar l’ànima», que deia–, doncs, és 
evident que les institucions hi tenen un paper fonamental, una cultura d’Estat, però 
no ens oblidem, també, del mercat amb aquest foment de la cultura i de la lectura, 
perquè, sense aquest foment, no estarem creant nous consumidors de cultura, que és 
el que ens cal. 

El consum i la lectura és una de les vies d’accés a la cultura més importants que, 
a més a més, no hem de perdre davant d’aquest repte que tenim amb la tecnologia 
i els nous hàbits de consum de cultura del jovent. Per tant, seguirlos animant a fer 
aquest foment de la lectura, que és una de les vies que potser més perillen, o potser 
és que jo soc més conscient de les mancances que pateix el nostre sector i que hem 
de combatre.

I, per acabar, agraïm especialment que en aquests pressupostos que ens avancen 
quina Catalunya volem per al 2030 es faci un apartat específic d’equitat de gènere, 
perquè, probablement, és una qüestió que ha quedat sempre arraconada en el sec
tor de la cultura, potser perquè sempre hem previst l’equitat de gènere en qüestions 
de violències o en qüestions de quotes, en qüestions..., que ens semblava que en la 
cultura no era tan important i, finalment, veiem que en aquests pressupostos se lide
dica un apartat específic. 

I agraïm aquesta presentació, posar el focus allà on toca, i que ens expliquin 
quines són les propostes del departament en aquesta qüestió: en comissions parità
ries, formació al personal de les comissions i guia de bones pràctiques de l’ICEC 
–i aprofito, també, per saludar el senyor Curanta–, i de l’OSIC, perquè aquesta és 
veritablement la Catalunya del futur que esperem, que desitgem i que esperem que 
no ens calguin deu anys més per normalitzar una qüestió que considerem que és de 
justícia social i democràtica.

Res més, agrair a la consellera la seva bona predisposició. Ha començat la seva 
intervenció explicant quines són les seves obres de govern, que penso que, en els 
mesos que ha estat, ha sigut una persona que ha col·laborat en tot moment amb tots 
els grups parlamentaris. També li vull agrair això. I que ha batallat amb aquest 
hashtag que deia que va impulsar, que d’alguna manera tots som conscients de les 
mancances que tenim des de dins i fora de les institucions. I que l’hem trobat sem
pre com una persona còmplice, en aquesta lluita per fer que els pressupostos de la 
Generalitat i que el Departament de Cultura, doncs, mirin més enllà de tot allò que 
s’estava fent. 

I deixar de ser continuistes i intentar aliarnos a dins i fora de les institucions 
per seguir remant en la mateixa direcció. Així que moltíssimes gràcies, consellera. 
Estem a la seva disposició.

El president

Gràcies, diputada Jenn Díaz. I, per acabar, té la paraula el diputat Francesc Ten, 
en nom del Grup Junts per Catalunya.

Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, president. Honorable consellera, agrair l’exposició que ens ha 
vingut a fer, agrair a vostè, al senyor Francesc Vilaró, el secretari general, i a tot el 
seu equip, doncs, la feinada, el treball i la diligència en la seva exposició. Volia sa
ludar també la presidenta del Conca, els membres d’Actua Cultura i altres represen
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tants del sector que ens acompanyen. I volia tenir en consideració i esmentar la feina 
i la persona del conseller a l’exili, l’honorable conseller Lluís Puig, i la consellera 
Laura Borràs, que va ser també diputada d’aquesta casa.

Ens sembla que les línies generals de les polítiques del departament en transfor
mació social i en cohesió social ja venien també impulsades pel conseller Lluís Puig 
i per la consellera Laura Borràs. I volia explícitament esmentarlos.

Jo volia agrair, doncs, aquest primer dia de compareixences al Parlament, que hem 
fet aquí, per venirnos a informar dels pressupostos. Avui som divendres 31 de gener 
i, per tant, això vol dir que diumenge serà la candelera, que és la Festa de la Llum. 
La Festa de la Llum..., no vull ser metafòric amb aquests pressupostos perquè vostè 
mateixa ja ha dit que són millors, però no són els millors, però sí que són uns pressu
postos..., que sortim de la penombra a l’albada d’avui, que diria l’amic Carles Duarte; 
sortim de la penombra amb un increment substancial fins a 301 milions que, si comp
téssim el consolidat, ens n’anem a 335.

I, al company Rafel Bruguera, doncs, hi han moltes maneres de presentar els 
pressupostos, vostè ho ha dit, consellera, i jo a ell li diria que també hi ha moltes ma
neres d’interpretarlos. I, per tant, em sembla que aquesta..., la meva manera és que 
sortim de la penombra, i assumeixo que no són els millors, però que comencen..., 
que són millors, però que no són els millors.

Aquesta setmana, que el dilluns també va ser un dia de poca llum i de foscor, 
en paraules del president Torra «s’havia deixat a la intempèrie la presidència de la 
Generalitat». La mateixa presidència que ha volgut, malgrat tot, tirar endavant aquests 
pressupostos, decidir que és interès de país i de la gent, i obligació del Govern, avan
çar en aquests pressupostos i fer front a les necessitats no només urgents, sinó que en 
cultura, segurament, vitals. No podíem..., convé, és urgent i és vital reactivar el pa
norama cultural català, el paisatge cultural català, massa resilient, segurament mas
sa precaritzat i que necessita, per proveir l’esdevenidor, uns pressupostos de millora 
com els que vostè, consellera, ens ha presentat. 

Ho necessiten, evidentment, els creadors, les entitats, el sector, les associacions, 
els ajuntaments, també. I, des de molts punts possibles, aquests pressupostos ajuda
ran, insuflaran més energia i més aire al sector.

Ja s’ha dit, són uns pressupostos que, per primera vegada, reverteixen clarament 
i significativa les xifres o bé minses o bé decreixents en les que els darrers deu anys 
hem estat. Si fem la lectura tant del que representa el pressupost com de la despesa 
per habitant..., parlava de trampes al solitari..., volem ser un estat, company Bruguera, 
justament perquè, si ens comparem amb Andorra i amb França i amb Dinamarca, ells 
són estat i nosaltres hem d’assumir 16.800 milions de dèficit que no ens permeten aca
bar de funcionar ni en cultura ni en moltes coses tan bé com voldríem.

Retornem en aquesta despesa del 2011. Això és un èxit o una millora, és una mi
llora de la situació econòmica general, de la bona gestió a Economia, i és un èxit 
també del sector. Tot i això, a mi m’agradaria fer esment que aquesta remuntada a mi 
em sembla que ha costat una mica massa. Ha costat una mica massa, també l’hi vull 
dir, consellera. És a dir, una mica massa de pressió, una mica massa d’argumentari, 
una mica massa de tinta. Deia la companya Jenn que ara tenim la plataforma Actua 
Cultura, que això és un element positiu, tenirla, però també ha costat, diguéssim, la 
creació d’aquesta plataforma, de la qual me n’alegro, però... És a dir, el pressing cul
tural no l’havíem tingut prou, mai tan aflorat com ara.

Per tant, aquesta remuntada..., que a mi m’hauria agradat que no ens quedéssim en 
aquests 281 milions, sinó que ja haguéssim entrat en la xifra dels 300, de despesa ge
neral, hauria sigut molt millor, i que des dels responsables d’Economia també aquest 
camí directe als 300 milions, doncs, hauria d’haver estat molt més fàcil, perquè com
parteixo amb vostè, consellera, les paraules del molt honorable president Torra: «Si 
no construïm el país sobre la cultura, difícilment tirarem endavant.» Perquè això va 
de llibertat, de cultura i de talent. 
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I ens queda molt camí, com vostè ja ha dit. I també, en aquest camí, m’agrada
ria... –i amb això emplaço la companya de Catalunya en Comú Podem, però no no
més, emplaço tots els grups–, aquest camí que hauria de fer que la quarta pota de 
l’estat del benestar, més enllà de sanitat, de serveis socials i d’educació, hauria de ser 
la cultura. La sanitat és la pota de serveis socials per a quan ens trobem malament, 
però, quan ens trobem bé, l’Estat ens ha de donar benestar a través de la cultura. 
I això és un camí llarg i difícil, però que hauria de ser molt fàcil almenys compartir 
aquesta voluntat.

El seu pressupost –i això és favorable– permetrà reprendre projectes. La diapo
sitiva dels programes en promoció de la llengua catalana, en patrimoni, en associa
cionisme, en grans equipaments, sector audiovisual, creadors i empreses culturals, 
internacionalització de la cultura, amb un creixement d’un 14 per cent en tots aquests 
programes, doncs, és un punt de vista que valorem positivament i favorablement.

Tenir 200 milions, haver pujat un 20,3 per cent en activitats, no és menor. A través 
de les activitats culturals, les associacions, els museus, les entitats, els centres d’art 
fan allò que després ens en podem omplir la boca, que és la transformació social, 
l’extensió del coneixement. Per tant, és un programa que vostè ha vist que és necessa
ri dotar, justament per arribar al que després és la major: la socialització del coneixe
ment, la transformació social i la cohesió social. També serveix, això de les activitats, 
després, per caminar en socialitzar el pensament, la cultura, l’audiovisual, la dansa... 

Cal també no només tenir una mirada sobre el patrimoni, des del nostre punt 
de vista, només en termes de... –ho diré potser no prou precís–, en termes no no
més de restauració, sinó que també..., i el seu pressupost entenc que també voldrà 
caminar cap aquí: a la socialització del patrimoni, també del patrimoni immaterial. 
Importantíssim. 

Parlem de patrimoni immaterial i el lligo ràpidament amb l’associacionisme, amb 
ateneus i amb federacions que potser... Per a aquests programes mai n’hi ha prou i 
tampoc n’hi ha prou per a associacionisme. I segurament és de les partides que tant 
de bo gràcies a ingressos extrapressupostaris es pugui anar reforçant i donant suport 
a la cultura popular, a l’associacionisme, als ateneus i a les federacions. Això, aquesta 
socialització, aquesta transformació social, aquestes activitats, aquesta extensió del 
coneixement després són vehicle de la cultura com a motor econòmic. 

Heu parlat de museus, del MNAC, del Museu de Lleida, un museu castigat pel 155, 
pels partits que van donar suport al 155, i ara això es reverteix, s’aposta pel Museu 
de Lleida. Hem parlat del MNAC. Vam parlar amb el senyor Pepe Serra de les difi
cultats que té el país en mecenatge i en IRPF. I això és un camí que ja sabem i hem 
compartit més d’una vegada, que –i amb Economia ho haurem de tractar– puguem 
tirarho endavant.

Deixaré algunes coses potser per a l’altre torn, però abans d’acabar no volia dei
xar d’esmentar l’esforç en català, en cohesió social, en foment del català que els seus 
pressupostos fan. Allò que el 2019 de manera dificilíssima per dotar el consorci, per 
continuar fent front a les necessitats que venien del consorci..., a això es donarà con
tinuïtat, evidentment, com no podia ser...

No és poca cosa apostar per la gratuïtat no només dels elementals o dels cicles 
inicials, sinó també dels cursos de català bàsics. Això ens omple de satisfacció. El 
foment del català en línia, el suport a l’aranès. Ens agradaria també saber si hi hau
ran treballs en el sector audiovisual amb l’aranès. Recordem que tenim la Llei de 
l’aranès i també tenim la Llei de signes, per tant, són elements importantíssims en la 
nostra conformació lingüística.

Li demanaria... Deixaré algunes coses per a després, però li demanaria que 
aquests Feders de 27 milions... De fet, em sembla que ja ho he dit. Això després es 
reverteix en 27 milions més, que són ara per ara extrapressupostaris. A mi em sem
bla que també valdrà la pena en les xifres i en la interpretació de les xifres de poder 
disposar, poder tenirhi presents aquests 27 milions, que el seu efecte serà del doble.
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Valoro positivament haver passat de l’1 a l’1,5 per cent i amb la taxa turística. 
Això són uns precedents dels quals espero que ja no reculem. El turisme ve per 
cultura i, per tant, això ha de revertir a casa nostra i de l’1 a l’1,5 per cent cultural, 
de fet, el que estem fent és també assemblarnos al que ja està fent també l’Estat.

Res més, president. Jo ara... Deixarem algunes coses potser per al proper torn. 
Volia dir allò que Perejaume va esmentar als Premis Nacionals de Cultura: «De la 
bona gestió es passa després a la gestació, a la creació, a la cultura, al pensament, a 
l’activitat.» Tot això.

Moltes gràcies, consellera, i a tot el seu equip.

El president

Moltes gràcies, diputat Francesc Ten. Ara, la consellera, si vol dos minuts per 
acabar d’ordenar idees...

La consellera de Cultura

Ja ho tinc ordenat.

El president

No? Perfecte, doncs tindrà trenta minuts per a poder respondre als grups. I, des
prés, els grups faran una intervenció, en aquest cas sí cenyida a cinc minuts. I inten
taré ser estricte perquè la cosa no se’ns allargui més del compte.

Moltes gràcies.

La consellera de Cultura

Que hem d’anar a dinar? Moltes gràcies, president. Primer vull donar les  gràcies 
a totes les persones que han intervingut –el senyor Héctor Amelló, el senyor Rafel 
Bruguera, la senyora Conchi Abellán, el senyor Alejandro Fernández, la senyora Jenn 
Díaz i el senyor Francesc Ten– per les seves paraules, per les seves aportacions, que 
considero constructives sempre. Vull agrair, evidentment, els agraïments que alguns en 
particular ens han fet a l’equip del Departament de Cultura, però agraeixo també aque
lles altres intervencions que sempre –sempre– consideraré com a crítica constructiva.

I ara els voldria dir un parell de coses. Sobretot un parell de coses abans de diri
girme a cadascun de vostès. Hi ha grups en aquesta sala que tenen responsabilitat 
de govern a l’Estat i els voldria recordar aquella qüestió del dèficit fiscal, que no és 
només dèficit fiscal, sinó que és dèficit social i hem quedat que els pressupostos de 
Cultura també són socials. Aquest dèficit fiscal està al voltant dels 16.800 milions 
d’euros anuals. Això vol dir que, fent una simple divisió pels 365 dies que té l’any, 
se’ns escapen uns 46 milions d’euros al dia que no tornen. 

I els posaré uns exemples de tot el que podríem fer en el sector cultural amb tots 
aquests diners que se’ns en van com la sorra en un rellotge de sorra. Amb sis dies de 
dèficit multiplicaríem per dos el pressupost de Cultura. Amb sis dies de dèficit. I amb 
onze, per tres. I ja estaríem als nivells que reclama el sector i que ens posarien al cap
davant de països europeus. Amb dos dies tindríem resolta l’ampliació del MNAC per 
a convertirlo en un equipament de primer nivell europeu al segle XXI. Amb quatre o 
cinc hores podríem fer les obres necessàries per donar més esplendor a la Seu Vella 
de Lleida. Amb un dia podríem multiplicar per sis l’acció per promoure la cultura 
catalana a l’exterior que fem des de l’Institut Ramon Llull. Amb quaranta dies po
dríem triplicar el suport als festivals d’arts escèniques que fem al territori i que són 
un gran revulsiu per a pobles i ciutats de totes les comarques. Amb unes setze hores 
podríem multiplicar per dos la inversió en formació en llengua catalana a tot el terri
tori, una de les nostres principals accions de cohesió social. Amb només dues hores 
podríem atendre les necessitats que tenen alguns dels elements de cultura popular 
que són patrimoni UNESCO, com la Patum, els castellers o les falles del Pirineu. 
Amb un dia triplicaríem els ajuts al cinema català i al sector audiovisual. Amb poc 
més d’un dia n’hi hauria prou per a construir la biblioteca central que l’Estat deu en
cara a Barcelona i que ja ha construït a pràcticament totes les altres ciutats del Regne 
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d’Espanya. Amb dos dies podríem posar al dia les joies que tenim a la Tarragona 
romana, que també són patrimoni mundial. Amb cinc hores multiplicaríem per dos 
els ajuts que donem per a les biblioteques de la xarxa de lectura pública i que són 
uns dels equipaments més útils i més ben valorats pels milions de persones que els 
utilitzen cada any. I, a més a més, amb cinc hores donaríem una..., no donaríem una 
empenta, faríem un gran pla de lectura. I la senyora Jenn Díaz estaria contentíssima.

Podria donar molts més exemples, però no en donaré més. Em penso que ja són 
prou il·lustratius i espectaculars. Però diré una última cosa: l’Estat, això, el Regne 
d’Espanya, aporta sis vegades més al Prado o onze més al Reina Sofía que no pas al 
MNAC. I vam aprovar el Pla estratègic del MNAC sense pressupost –sense pressu
post–, perquè els representants del Regne d’Espanya es van negar a aprovarlo amb 
pressupost. El vam aprovar igualment sense pressupost i l’hem començat a tirar en
davant amb diners extraordinaris de la Generalitat de Catalunya. Són exemples, però 
em penso que són exemples contundents.

Bé, dit això, els voldria ensenyar una diapositiva que finalment no hem posat, 
però que forma part del pressupost de 2020, Catalunya 2030, el projecte de pressu
post «Un país de prosperitat compartida», que ens va repartir el vicepresident del 
Govern de la Generalitat al Govern dimecres passat a les tres de la tarda. Hi ha, a la 
pàgina 28 –i tots hi poden accedir perquè això és penjat a la pàgina web–, a la pàgina 
28 –i no ho dic jo, ho diu el Govern de Catalunya– hi ha la distribució departamental 
del límit de despesa no financera no finalista –tot això que jo m’he hagut d’aprendre 
per a explicarvos a tots el que significava, o per a explicarm’ho primer a mi mateixa. 

Cultura hi és, assenyalat en groc. I hi diu: 2017, 251; 2020, 287; variació en mili
ons d’euros: 36; variació en tant per cent, 14,4 per cent; distribució d’aquesta variació 
en relació amb tots els departaments de la Generalitat de Catalunya: 1,2. Jo po
dria haver tret això. Podria haver treballat tots aquests pressupostos amb l’equip del 
Departament de Cultura a partir d’aquest 1,2 i no ho he fet. Perquè ja he dit al comen
çament que ho explicava d’una manera que ens semblava que era més... –no posaré 
cap adjectiu–, que era la manera que teníem per explicar. Però aquí diu 1,2. D’acord? 

Però volia deixar clar que no és una invenció de la consellera de Cultura, sinó 
que ho diu aquí comparant tots els departaments. Això vol dir que hem avançat, que 
aquests pressupostos són millors. Que no són els millors? No. Ho he dit a l’inici. 
Tots hem de treballar –tots hem de treballar– i ha quedat clar en aquesta sala, per
què tots els representants dels grups ho han dit, hem de treballar per fer els millors 
pressupostos de Cultura del Govern de la Generalitat de Catalunya. Per què? Perquè 
el president de la Generalitat de Catalunya va posar la cultura al centre d’aquesta 
legislatura. «Llibertat, cultura, talent» és una frase que li vaig sentir dir a Sant Pere 
de Ribes l’endemà d’haver estat elegit president quan va fer una conferència sobre 
Pompeu Fabra, perquè era l’Any Pompeu Fabra, i no va voler estalviarsela, hi érem 
amb la directora general de Política Lingüística i amb el president de l’Institut d’Es
tudis Catalans, i jo hi era com a vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Catalans, i 
allà ja li vaig sentir dir, l’endemà: «Llibertat, cultura, talent.» Jo era vicepresidenta 
de l’Institut d’Estudis Catalans i li vaig dir: «President, et felicito. El model de país 
teu quin és?» «La centralitat de la cultura.» També és el meu. I tinc un llibre publi
cat a finals del 2000..., què?, 18 devia ser, perquè ara estem al 20..., en fi, a final del 
2018, que diu això: Noucentisme, avantguarda i model de país; la centralitat de la 
cultura. I ho vaig prendre, i ho dic en la introducció, en un petit pròleg que vaig fer, 
justament d’aquestes paraules que vaig sentirli dir al president de la Generalitat de 
Catalunya a Sant Pere de Ribes en una conferència sobre el Pompeu Fabra.

I ho va tornar a dir, a l’Institut d’Estudis Catalans, quan va venir a inaugurar l’ex
posició que vam fer la Rosa Franquesa –l’altra Franquesa–, la Laia Miret, que és l’ar
xivera de l’IEC, i jo mateixa, que era la vicepresidenta, vam crear aquella exposició 
i la va venir a inaugurar el president de la Generalitat amb la consellera de Cultura 
d’aquell moment, que era la senyora Laura Borràs. I vam fer una festa per celebrar 
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que l’Institut d’Estudis Catalans honorava una de les grans commemoracions d’aquell 
any, que era Pompeu Fabra. Perquè la cultura és central en aquesta legislatura, és cen
tral per al president de la Generalitat, i la llengua també és central. I aquestes dues co
ses, o tres, les volia dir d’inici en aquesta meva part, que té trenta minuts, de resposta.

I ara podria entrar a contestar a cadascun de vostès, i alguna cosa els respondré, 
perquè no els vull pas deixar amb la pregunta a la boca, és a dir, amb la mel a la 
boca de la resposta. No. Avui és el dia de l’el·lèbor, però l’any passat o fa dos anys 
em vaig dedicar a fer..., i deixi’m que parli jo de vegades de coses trivials i de la 
vida quotidiana d’aquesta consellera, perquè és una manera, com m’ha fet el senyor 
Bruguera amb Churchill, de distendre la situació, oi?, o de distendre’m jo mateixa, 
que ara ja veia que aquest nervi d’aquí se’m començava a posar tens.

Doncs bé, avui, les memories del Facebook em recordaven que fa dos anys vaig 
dir: «La paraula del dia és “examen”.» Que em va donar una època que feia la pa
raula del dia. Ara fa un temps feia l’obra d’art del dia. És a dir, m’invento coses 
d’aquestes, jo, mentre estic allà al sofà fent veure que miro la televisió, que no la 
miro, ja em sap greu. Doncs la paraula del dia era «examen», i llavors, per què era 
«examen»? Per què? Perquè estem en temporada d’exàmens. Jo ara estic glatint, per
què a la meva universitat estan fent exàmens, i a mi m’agradaria estar fent exàmens 
a la universitat. I «examen», què vol dir? De què ve? Perquè, és clar, amb això de la 
paraula del dia el que feia era una etimologia, sempre. «Examen» ve de la mateixa 
arrel que «eixam d’abelles», oh, senyor!, «eixam» i «examen» són de la mateixa ar
rel etimològica. Fixeuvos que bonic. 

I pensava: «Fixa’t que oportú que la paraula del dia d’avui, de fa dos anys, meva, 
sigui “examen”, perquè, en realitat, què vas a fer, Maria Àngela Vilallonga, allà a 
la Comissió de Cultura? Un examen, per veure si has fet bé els deures i et posen un 
aprovat, un notable, un excel·lent o una matrícula d’honor.» Ja sé que no m’empor
taré la matrícula d’honor, ho tinc clar. Un excel·lent? No ho sé. A mi m’agradaria 
que em poséssiu un excel·lent, eh?, perquè hem treballat molt, i no jo sola. Jo soc, 
allò, la punta de l’iceberg, però tot l’equip de Cultura hi hem treballat moltíssim, 
en tot això.

Bé, ara ja estic..., diguemne que el nervi se m’ha destensat, i puc respondre, in
tentar de respondre algunes de les preguntes que m’heu fet, i ho faré. I el president 
ara sí que m’haurà de dir quan he d’acabar, perquè no tinc consciència de quina hora 
és i de quant temps porto...

El president

Dotze minuts, queden.

La consellera de Cultura

Ui! Dotze minuts per sis persones són dos minuts per persona. Com que m’he 
assenyalat quines eren les coses que em semblava que eren més importants que volia 
dir..., potser el secretari general en té algunes que pensa que són molt importants, 
també, en tot cas que em passi allò que en diem la «xuleta». 

Però, al senyor Héctor Amelló, en fi, li podria dir moltes coses, però em centraré 
en tres. La llei de mecenatge, sí, la tenim sobre la taula. I ho he dit, ho vaig dir fa 
set mesos, hi estem treballant –estem treballant, estem treballant. No sé on podrem 
arribar, perquè la llei de mecenatge de Catalunya depèn una mica de la Llei de me
cenatge del Regne d’Espanya. Per tant, ho tenim complicat. 

Públic o privat? Sempre aquesta conselleria ha dit que la cultura no ha de ser, no 
pot ser, perquè és impossible, cent per cent subvencionada. No. I per això necessitem 
tots els privats, perquè tots junts arribarem a fer més cultura.

I l’altra cosa que li volia dir és: l’OSIC creix, i semblava que el senyor Amelló es 
posava les mans al cap perquè l’OSIC creixia. No! L’OSIC és una finestreta, no és un 
departament, no és una institució. No. És una finestreta, és una finestreta que valora 
transparentment, i això sí que l’hi vull dir: les comissions de l’OSIC són totes de gent 
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externa, amb gent interna, però intentem que siguin paritàries, tot això que hem que
dat que faríem, però són comissions que avaluen totes les propostes perquè després 
puguem donar nosaltres els diners a les subvencions. Però són diners de tots els de
partaments i de totes els centres de la Generalitat, de l’ILC, de la direcció general..., 
de totes, excepte de l’ICEC, que és el que fa l’acompanyament al sector per a unes 
quantes subvencions, però no és que l’OSIC... Si creix l’OSIC, quina sort que creix 
l’OSIC!, vol dir que tenim molts més diners per poder donar subvencions. Això li vo
lia dir, al senyor Amelló.

(Veus de fons.)
Sí. Ah, la reducció d’excloses, és clar, és important. Però bé, ja l’hi explicarem, 

si vol, un dia a la conselleria, perquè ara mateix...
El senyor Rafel Bruguera. El senyor Rafel Bruguera és una persona que conec des 

de fa temps, el meravellós desembarcament dels grecs a Empúries ens uneix i no ens 
separarà mai res que no sigui aquella unió primera i primigènia i genuïna que vam 
tenir. Per tant, al senyor Rafel Bruguera: accepto les seves crítiques i ja veu que mol
tes coses les puc compartir. Vostè compartia, també ho ha dit, moltes de les meves 
paraules. Però bé, li he de dir que l’emergència cultural ja li he demostrat com es po
dria arreglar. Que el problema estructural greu el patim, però per què el patim? Per 
molts motius, i em penso que li ha pogut quedar clar perquè aquella meva primera 
intervenció anava sobretot dirigida a vostè. 

I què més? Que ensenyament... Que ens falten 120 milions. És clar que sí que ens 
falten 120 milions, ens en falten més. Però ja els trobarem, i anirem avançant cap a 
aquesta cultura que volem ben subvencionada, perquè és una prioritat, sí que és una 
prioritat, encara que vostè afirmi el contrari. En això li portaré sempre la contrària, 
senyor Bruguera.

A la senyora Conchi Abellán, gràcies per les seves paraules també. A tots,  gràcies 
per les seves paraules; al senyor Amelló i al senyor Bruguera també, eh? Ella consi
dera, i són les últimes paraules que ha dit, que aquests pressupostos representen un 
punt d’inflexió per tornar on ha de ser la cultura. Per tant, em quedo amb aquesta 
frase seva i li dono les gràcies per haver, el seu grup, acordat els pressupostos amb 
el Govern de la Generalitat.

Al senyor Alejandro Fernández, que no hi és i que ha dit que amb la meva cara li 
donava la raó en alguna cosa –ara no recordo en aquells moments què estava dient–, 
però, la meva cara a vegades és transparent i a vegades no. Ja sabeu que la paraula 
«persona»..., què vol dir la paraula «persona»? Màscara. És a dir, les persones, to
tes portem una màscara. A vegades ens en posem una altra, però totes portem una 
màscara. No deixa de ser veritat que jo aquí estic fent teatre, igual que en feia els 
quarantacinc anys que he estat fent classes a la Universitat de Girona, perquè si 
no sabia fer bon teatre tots aquells estudiants meus haurien suspès tots els cursos. 
Per tant, màscara. I per què ho deia jo això de la màscara? Ah!, perquè el senyor 
Alejandro Fernández pensava que la meva cara li donava la raó. Bé, no li donava 
tant la raó. Però, en fi, m’han agradat les citacions que ha fet d’en Valentí Puig. No 
m’ha agradat el que ha dit del president de la Generalitat.

Ha parlat de la capitalitat editorial catalana. D’això en podríem discutir algun dia 
i em penso que tinc una compareixença per venir a parlar d’això, i ja ho faré i espero 
que puguem fer un debat tots plegats. 

Ha parlat de la situació crítica del cinema català. Sí, hi estem d’acord. Ha parlat d’un 
model erroni. Jo penso que no és un model erroni, el que tenim. I estic d’acord amb ell 
que els recursos són insuficients, però no estic d’acord amb ell quan diu que la societat 
té una indiferència profunda i està frustrada per la cultura d’aquest país. Penso que no.

Bé, a la senyora Jenn Díaz, li agraeixo molt totes les seves paraules. També li 
agraeixo que hagi dit això, aquesta cosa: que totes les coses bones no són gràcies a 
l’oposició. No! Ni al grup Actua Cultura. No! Hi hem fet molt, nosaltres. Ens han 
ajudat, tots, però nosaltres..., i té tota la raó, i, per tant, li agraeixo que m’ho hagi fet 
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veure, perquè a vegades quedes una mica obnubilat i les veus una mica emboirades, 
les coses, però certament és que nosaltres hem treballat molt.

També m’ha dit que els pressupostos estaven vinculats a l’ODS. En fi, és veri
tat. Què li he de dir, jo? El foment de la lectura. Sí, és clar, això, que ja, de fet, ja li 
he contestat quan li he dit que el que ens agradaria és tancar ara, aquest any 2020, 
aquest Pla nacional de la lectura que acaba, però no per tancarlo i definitivament 
no tornarne a parlar. No. Sinó per fer un gran pla nacional de la lectura però amb 
una dotació extraordinària que puguem tirar endavant. Però com que aquesta dota
ció extraordinària no la tinc, de moment no en parlo. Ara, el que sí que farem serà 
preparar un pla nacional de lectura per començar a aplicar a partir del 2021, eh? És 
a dir que ho tenim molt present, això.

I què més? I al senyor Francesc Ten..., què us diré?, que diria Ramon Muntaner, a 
Peralada. Què us diré? Que gràcies per esmentar la feina que havien fet els meus pre
decessors, el conseller Lluís Puig i la consellera Laura Borràs; que les línies generals, 
efectivament, de transformació del departament venien donades per ells mateixos; 
jo em vaig incorporar a la legislatura quan ja feia un any que tenia un recorregut, i 
ho vaig dir aquí i ho he dit sempre: el meu pla de govern de Cultura me l’he trobat 
fet, i he intentat d’endreçar tot el que he pogut, he intentat de fer que tot vagi tirant 
endavant i que no anem enrere com els crancs, però, qui sap si jo tindria un altre pla 
de govern per a Cultura. El dia que sigui vicepresidenta d’Economia poder faré un... 
(la consellera riu), i ara miro la diputada Jenn Díaz, doncs, poder faré que la cultura 
tingui molt més diners. Ja m’agradaria poder tenir aquest poder de repartir. Tot. Però 
el formatge que tinc, el trosset que tinc, de moment, és més petit.

Que la cultura és la quarta pota de l’estat del benestar, i tant que hi estic d’acord. 
Que hem de donar més diners a l’associacionisme i li sembla que en donem pocs, 
també en podríem parlar i segurament li podria fer veure que sí que realment hem 
fet un esforç, també, per donar més diners a l’associacionisme.

I m’ha agradat la frase d’en Perejaume de la bona gestió a la gestació i a la crea
ció. I res més. No sé si he esgotat el temps. Sí, he esgotat el temps. 

Gràcies. 
I, en tot cas, podem continuar el debat, tots plegats. El debat que demanava el 

senyor Amelló.

El president

Moltes gràcies, consellera. Té la paraula el senyor Héctor Amelló, per cinc mi
nuts. Si us plau.

Héctor Amelló Montiu

Gracias, señor presidente. Gracias, consellera. Estoy seguro de que el presidente 
tendrá a bien avisarme cuando quede un minuto para que me pueda centrar yo en el 
tiempo. 

Después de todo lo que hemos hablado comprenderá, consellera, que no nos con
vencen sus políticas en materia cultural, y supongo que lo comprenderá. Y supon
go que también comprenderá, consellera, que después de todo lo que hemos estado 
comentado durante la sesión de hoy, ya le anuncio que nosotros presentaremos una 
enmienda a la totalidad de esta sección, así como también una enmienda a la tota
lidad del presupuesto.

Y también le quería decir, consellera, que no cuela. Lo de la cuenta del déficit 
fiscal, además de falso es, precisamente, como el cuento de la lechera. Supongo que 
lo conoce, el cuento de la lechera, que iba una chica con un cubo de leche recién or
deñada en la cabeza y entonces empezó a hacer unas fábulas de: venderé la leche, me 
compraré unos huevos, tendré pollitos, montaré una granja, me compraré un vestido, 
me casaré y me haré de rogar y me haré de rogar, y empezó a mover la cabeza y se 
le cayó el cubo y se quedó sin huevos, sin granja, sin pollitos, se quedó sin vestido, y 
así termina la fábula. Pues me parece que ustedes hacen exactamente lo mismo con 
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el cuento del déficit fiscal. Tanto estar pensando, tanto estar pensando y al final se 
olvidan de gestionar Cataluña, que es lo realmente importante para todos nosotros.

Y también les tengo que decir algo, porque lo han repetido aquí en varias ocasio
nes: ya somos estado, somos parte del Estado español, y ustedes son parte de ese es
tado, y además gobiernan una parte de ese estado y es su responsabilidad la política 
de recortes aplicada en Cataluña durante los últimos diez años. Eran ustedes, los que 
empezaron a recortar en Cataluña y aplicaban sus 302 hace diez años y hoy aplican 
solo 301. Que puede parecer que están gastándose lo mismo en cultura, invirtiendo 
lo mismo, pero no es cierto, es insuficiente ese 301. Ya les he comentado antes que 
si evalúas el IPC, estamos 31 millones por debajo de lo que deberíamos estar invir
tiendo para tener una inversión equivalente a la de 2010. Y eso, ya se lo he comen
tado, nos deja muy lejos de ese 2 por ciento que necesitamos para la cultura, y eso 
es su responsabilidad. O sea que menos cuentos de la lechera y suban el presupuesto 
de la cultura como lo tienen que subir, que lo pueden hacer, lo pasa que no quieren.

Y oigan, nosotros también hablamos de libertad, cultura y talento. Porque pre
cisamente la libertad, la cultura y el talento es lo que ustedes llevan matando en 
Cataluña durante los últimos diez años. Si es precisamente eso, lo que ustedes llevan 
matando en Cataluña. Y el nacionalismo, con su fundamentalismo cultural, preci
samente lo que quiere eliminar de Cataluña es todo eso: la libertad, la cultura y el 
talento. Lo llevan haciendo una década, con sus recortes.

Como le comentaba antes: no es suficiente, señora consellera. O sea, no tenemos 
un problema simplemente de presupuestos, es que desde nuestro punto de vista lo 
que hay es una falta de visión de futuro, hay una falta de una política estratégica en 
materia cultural. Y es que esto se le viene reclamando durante mucho tiempo. Se 
lo he repetido a usted, se lo dije a la señora Borràs en su momento, que lo que hace 
falta es un plan estratégico en materia cultural, para aplicarlo. Y no solamente re
dactarlo, hace falta también aplicarlo. Y un presupuesto no es un plan estratégico, 
un presupuesto tendría que ser una parte de un plan estratégico, pero no es en sí 
mismo un plan estratégico.

Y aquí sí que le he hecho una serie de preguntas a las cuales no me ha contestado. 
Porque a mí sí que me preocupa, la evolución del consumo cultural durante la última 
década. Se lo decía: se ha reducido el gasto total en cultura en Cataluña, de 6.300 a 
5.400; se ha reducido el gasto por habitante, de 850 a 725; se ha reducido el número 
de trabajadores del sector cultural, solo durante los últimos años ha empezado a re
montar un poquito; se ha reducido el número de empresas del sector cultural. Y uste
des, encima, con un presupuesto recortado y una falta de visión. Y le he preguntado: 
¿nos puede explicar qué políticas pondrá en marcha precisamente para evitarlo?

Y, por último, ya para terminar: les hablaba de la omnivoridad cultural, cosa en 
la que tampoco ha entrado. Me gustaría que se leyese ese informe, y se lo leyeran 
todos los diputados, el de «Participación cultural en Cataluña 20132016». Es un in
forme del Conca, no son datos que aporte yo, es un informe del Conca. La omnivo
ridad cultural lo que estudia es..., o un omnívoro cultural es un grupo de población 
caracterizado por una mayor participación en actividades culturales, y la omnivori
dad cultural se relaciona con el aprendizaje, con la socialización, con la actividad, 
con la profesión y, por último, con el capital educativo y los éxitos que permite.

Un gobierno que lo que impulsa es un fundamentalismo cultural precisamente 
lo que está fomentando es la exclusión de un sector de la población que no se sien
te identificado con esos proyectos culturales, porque le es imposible sentirse iden
tificado con esos proyectos culturales, y lo que refleja el estudio de la omnivoridad 
cultural es que aquellos que se identifican, por ejemplo, o que hablan habitualmente 
español, o nos identificamos con él, estamos excluidos, o no participamos tan acti
vamente de la cultura, porque no nos podemos sentir identificados con sus políticas, 
y le pido, por favor, que cambien de política cultural, que tejan una política cultural 
para todos los catalanes. 
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Necesitamos valentía para impulsar una auténtica política cultural para todos ca
talanes, para apoyar a la industria cultural, necesitamos un plan estratégico de la cul
tura y necesitamos una visión cultural a largo plazo y no constantes parches, como 
lo que están realizando ustedes durante los dos últimos años. Yo le pido, por favor, y 
creo que lo necesitamos todos, que cambien las políticas en materia cultural.

El president

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

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies de nou, president. Honorable consellera, aquest Govern, quan se sent una 
mica contra les cordes, quan se sent acorralat, agafa el comodí del públic, eh? I el co
modí del públic és el dèficit fiscal. Miri, respecte a aquesta qüestió li vull comentar..., 
només dir tres coses. Primera, ni jo ni vostè sabem, perquè som de lletres, si són 16.000 
o els que són; ara, que hi ha dèficit fiscal no seré jo qui ho negui. Primera qüestió.

Segona qüestió. Home, per defensar els interessos de Catalunya respecte a aques
ta qüestió, potser que anessin a les reunions de la Comissió de Política Fiscal i Fi nan
cera, a Madrid (veus de fons), a defensar els interessos de Catalunya, i a les últimes 
reunions no hi han anat. 

I tercera cosa: consellera, vostè..., he d’entendre de les seves paraules respecte a 
aquesta qüestió que l’any 2010 no teníem dèficit fiscal? Era això el que vostè m’ha 
dit? Jo crec que, si volia dir això, no ho comparteixo. El 2010 hi havia dèficit fis
cal? Sí. El 2020 tenim dèficit fiscal? Sí. Per tant, no ens enganyem. El pressupost de 
Cultura del 2010 era el que era i el pressupost de Cultura 2020 és el que és.

I miri, la cultura és una prioritat i per més que ho diguin, d’acord, però el movi-
miento se demuestra andando. El senyor Francesc Ten, amb tot el «carinyo», vostè 
ens diu: «Hem començat a sortir de la penombra, de la foscor..., continuen..., sortim 
de la foscor i estem a la penombra...» A veure, el 2020, això..., l’any 14 toquem fons 
quant a pressupost de Cultura, eh? Per tant, a partir del 14 tots els consellers/conse
lleres que hi ha hagut podien haver dit el mateix: «Comencem a sortir del pou, co
mencem a sortir de la penombra.» Per què? Perquè del 14 al 15 el pressupost puja 22 
milions. Del 15 al 16, en puja 26. Del 17 al 18 no n’hi va haver. Del 17 al 19, en puja 
16. I del 19 al 20, en puja 19. Per tant, canvi de paradigma, cap –cap–, estem allà on 
estàvem. És a dir, des del 2014 es podria dir: «Estem sortint de la penombra, estem 
sortint de la foscor, estem sortint dels problemes.» No. No. No, perquè això es podria 
dir, ho repeteixo, des de fa un lustre.

És un problema de prioritats polítiques. Els grans equipaments culturals: Teatre 
Nacional, MNAC, Biblioteca de Catalunya, Consorci del Liceu, MACBA, Palau de 
la Música, Teatre Lliure, Mercat de les Flors. Tot això, l’aportació el 2017 eren 48,1 
–aquí preciso, perquè és que, és clar, s’ha de precisar perquè és que si no...–, 48,1 mi
lions d’euros. Al projecte de pressupost del 2019, que té una virtualitat, que vostès no 
el varen aprovar però el varen penjar a la web, per tant ens el podem mirar, al pres
supost del 2019 a totes aquestes institucions hi anaven 51,3. I el 20, l’any 2020, 51,9. 
No n’hi ha ni per pagar l’augment del cost de vida.

I estem pagant, i, és veritat, vàrem anar al MNAC fa uns quants dies i vàrem sen
tir el senyor Pepe Serra, el que ens va dir, i el senyor Miquel Roca Junyent, el que ens 
va dir, i estem parlant, per exemple, del Museu Nacional d’Art de Catalunya, que 
no pot portar una exposició creada per ell perquè no té diners, i l’exposició es fa a 
París perquè no es pot fer a Barcelona, i és una exposició organitzada, creada, ges
tionada pel MNAC! I no es pot exposar a Catalunya, no es pot exposar a Barcelona! 
Aquesta és la situació que té el MNAC. Un museu nacional. «El», no «un», «el» mu
seu nacional, el que hauria de ser el museu nacional i hauria de tenir com a referents 
els grans museus dels països europeus. És un exemple.

(Veus de fons.) Sí, sí. Acabo –acabo–, president. Per tant, ho resumeixo: nosaltres 
intentarem, no sé com, perquè la normativa ha canviat i, per tant, en això hi ha una 
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certa dificultat tècnica, però nosaltres intentarem, en el tràmit parlamentari, aportar 
recursos perquè aquest pressupost, el de Cultura, tingui l’1 per cent i, per tant, els 120 
milions que li falten. Això és lo que intentarem. No sé si ho aconseguiré, o si ho acon
seguirem, però ho intentarem. Aconseguir, vull dir, no que s’aprovi, sinó si ho puc 
proposar, perquè la normativa s’ha modificat i per tant, home, si per donar d’alta al 
MNAC 1 milió d’euros els he d’abaixar, no ho sé, del Mercat de les Flors, doncs, ma
lament, eh? Perquè tan escanyolit està un com l’altre, eh? Però ho intentarem. Si ho 
aconseguim, trobar la fórmula sense perjudicar a ningú, nosaltres presentarem esme
nes pel valor de 120 milions, i espero de la responsabilitat..., perquè és possible, amb 
46.000 milions d’euros de pressupost global de la Generalitat, és possible trobarne 
120, que sí que seria la sortida de la penombra d’una manera clara i d’una manera real. 

Això és el que intentarem, i esperem que la resta de grups parlamentaris ens hi 
puguin acompanyar. Gràcies.

El president

Gràcies, diputat Bruguera. Té la paraula diputada Concepción Abellán. 

Concepción Abellán Carretero

Gracias. Bueno, yo creo que es importante aclarar un punto que ha quedado un 
poco así raro, después de algunos comentarios. Bueno, lo que es evidente es que la 
cultura no estaba en el lugar que merece. Y no es que lo diga yo, es que lo decía el 
sector cultural. Decir que no habíamos puesto encima de la mesa el 2 por ciento en 
la negociación de presupuestos es hablar con desconocimiento. Casi al final de la ne
gociación apenas se había aumentado el presupuesto de Cultura, y si no hubiera sido 
por la presión del sector cultural y de nuestro grupo parlamentario, no hu biera teni
do este resultado final.

Y repito que no son los presupuestos que hubiéramos hecho nosotros, pero he
mos hecho un ejercicio de responsabilidad para poner por delante las necesidades 
de la cultura, para quien una nueva prórroga presupuestaria habría sido un escenario 
indeseable. Vamos a permitir que estos presupuestos se tramiten, porque todos los 
grupos de este Parlament saben que un 14,4 por ciento de incremento es una mejor 
noticia que seguir igual que ahora.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, diputada Abellán. Té la paraula la diputada Jenn Díaz.

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, president. Seré molt breu. Voldria fer tres apunts, un sobre el fonamenta
lisme cultural, que em sembla que aquest 2020 serà una tònica en aquesta comissió. 
Simplement, apuntar que en tot cas el fonamentalisme cultural no té res a veure amb 
l’infrafinançament, perquè si tu infrafinances la teva pròpia cultura, una cultura pròpia 
que a més a més no pot competir amb la cultura de l’Estat, és impossible que aquest 
Govern, si l’estem acusant d’infrafinançar la cultura catalana, és impossible que es
tigui promocionant el fonamentalisme cultural, perquè simplement és incompatible.

Sobre el pla nacional del que parlava la consellera, simplement agrairli aquest 
exercici de responsabilitat, que de vegades en política, si diem sí a tot quedem molt 
bé, però si després no ho podem acomplir no ens serveix de re. I, per tant, seguir 
treballant en totes aquelles coses que segueixen sent un objectiu per al departament, 
malgrat que no tinguin el finançament. En tot cas, avançar aquesta feina per a quan 
existeixi.

I, finalment, demanar a tothom que sigui conscient i faci autocrítica, que en tot 
cas tot allò que es vota en aquesta comissió, que votem al Parlament i que és veritat 
que aquest Govern el que demana és precisament la sobirania del Parlament, en tot 
cas, que tothom qui proposa, doncs, arribar al 2 per cent o demanar tantes coses, 
que proposin també d’on trauran els calés per fer tot allò que voldrien fer, perquè 
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dubto molt que els consellers i les conselleres d’aquest Govern voluntàriament no 
vulguin fer més pel país.

I, en tot cas, com dic, l’oposició, que proposa i que vota, que ens expliqui també 
aquestes partides pressupostàries d’on surten, perquè potser desconeixem que hi ha 
un raconet, des de l’oposició, que no contemplem els governs i els grups parlamen
taris que donem suport al Govern. 

Res més. Gràcies.

El president

Gràcies, diputada Jenn Díaz. Té la paraula el diputat Francesc Ten.

Francesc Ten i Costa

Gràcies, president. D’una manera breu, perquè en l’exposició anterior, doncs, no 
he pogut abordar alguns temes, aels quals jo voldria si més no ferne esment; ferne 
esment des d’una opinió, d’una actitud, d’un punt de vista d’absolutament suport i 
acompanyament als pressupostos que ens ha presentat avui.

En aquest sentit, són uns pressupostos que permeten allò que vostè, consellera, 
n’ha dit «democratització de la cultura», que a vegades parlava de «cultura integral». 
Em sembla que el pensament territorial en aquests pressupostos hi és, i això nosaltres 
ho valorem molt positivament, no només les gires del TNC sinó aquella expansió de 
coneixement i d’activitat arreu del territori, o aquelles subvencions de millora d’equi
paments escènics que esmentava en una diapositiva, i que aquests equipaments escè
nics, doncs, tant de bo també poguessin arribar a equipaments escènics d’ateneus i a 
equipaments de cultura popular.

Volia també esmentar la feina amb els arxius. Aquests pressupostos ens perme
tran també abordar el Pla d’arxius i això és molt important. En vam parlar en el Parla
ment amb una interpel·lació amb el company Bruguera.

Aquests pressupostos..., jo vaig «tuitejar» que hi havia una despesa de 8 milions 
en biblioteques. Ens sembla que les biblioteques han de ser, són, i tots ho sabem que 
són importantíssimes per a la transformació d’allà on treballen, de la societat. Són 
un portal de cultura per a la gent, i això és importantíssim, i amb això, com deia 
abans en cultura popular, mai n’hi ha prou. Foment de la lectura i foment de la cre
ació, i aquest Pla nacional de lectura, doncs, ens afalaga. 

Jo ja sé..., és sobrer que ho digui, però que ens vingués aquí a explicar, quan sigui 
el moment, el pla aquest conjuntament amb la Institució de les Lletres Catalanes, 
amb les direccions generals, amb els organismes i entitats, un pla nacional de lectu
ra, doncs, és importantíssim. Ens agrada. Els plans a la creació, el Pla integral del 
teatre, del circ, etcètera. Tot això.

Però, poder tenir, quan sigui el moment just, poder tenir més coneixement del 
Pla nacional de la lectura, del nou museu que inclou –la fórmula que ha fet servir 
vostè m’agrada–, el nou museu, que ha d’incloure el Museu d’Història de Catalunya 
i d’Arqueologia, i aquesta peça del MNAC, aquest nou pavelló, tot això són molt bo
nes notícies que en seu parlamentària ens agradaria conèixer més. 

M’agrada que aquests pressupostos acompanyin el sector del còmic, el món del 
còmic, que hi ha una comissió del còmic que hem sabut que està treballant perquè 
pugui ampliar la col·lecció nacional. Això, conjuntament amb la Biblioteca Nacional, 
que també es veu molt afavorida, o es veu afavorida en aquests pressupostos...

I, per anar acabant, senyor president, volia també esmentar aquests 16 milions 
de recuperació de l’audiovisual. El sector del cinema, el sector de l’audiovisual, el 
sector de les digitals, doncs, ho necessita, això, i TV3, és veritat, senyor Bruguera, 
que convé, amb la corporació, agafar i fer un plantejament de com hem de continuar 
avançant tot això, si el model és l’adequat, que creiem que sí, però com s’ha de fer i 
si cal retocarlo que es retoqui.

I en polítiques de gènere, ahir o abansd’ahir sentia a la ràdio que el Ministeri de 
Cultura ha anunciat que augmentarà els punts en aquelles subvencions en les quals 
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s’és paritari, cosa que l’ICEC ja està fent, i cosa que l’OSIC també està fent. Per 
tant, em sembla que en això podem estar contents, d’haver treballat en una línia ens 
sembla que correcta.

Ni examen ni eixam d’abelles, o, si és així, res d’això hauria de ser necessària
ment dolent. Les abelles són molt necessàries en l’ecosistema, i els exàmens..., tots 
n’hem fet, i és una feina que recordem sempre amb alegria.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat Ten. El sentit d’una sessió com la d’avui és analitzar el rerefons 
del pressupost, entendre’n el contingut de les partides. Per tant, no s’acaba tot ara, 
sinó que culminarà en el Ple, en el debat que es farà sobre pressupostos. 

Per tant, jo instaria els grups parlamentaris a que poguessin fer ús de l’oferiment 
que ha fet la consellera, de poder conversar en detall, poder analitzar. Perquè, si tots 
nosaltres estem interessats en que la cultura tingui un pes fonamental, potser hi ha 
un marge, d’aquí a l’aprovació dels pressupostos definitius, per poderhi introduir 
alguna consideració, i, per tant, si la consellera s’hi ha avingut, doncs, demano als 
grups, tant de govern com d’oposició, que puguin seguir treballant de manera que 
en el Ple, quan s’aprovi definitivament el pressupost, doncs, puguem quedar relati
vament satisfets de la feina.

Gràcies a totes i a tots pel seu treball, i els visitants saben que estan a casa seva. 
Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a tres quarts d’una del migdia i set minuts.
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