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Sessió 13 de la CC

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

 Presideix Lluís Font i Espinós, acompanyat de la vicepresidenta, Concepción Abellán Car-

retero, i la secretària, Blanca Victoria Navarro Pacheco. Assisteix la Mesa la lletrada Esther 

Andreu i Fornós.

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

Beltrán García, David Bertrán Román i Maialen Fernández Cabezas, pel G. P. de Ciutadans; 

Montserrat Macià i Gou, Xavier Quinquillà Durich, Mònica Sales de la Cruz i Francesc Ten i 

Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jenn Díaz Ruiz, Irene Fornós Curto, M. Assumpció 

Laïlla i Jou, Mònica Palacín París i Ruben Wagensberg Ramon, pel G. P. Republicà, i Rafel 

Bruguera Batalla i Esther Niubó Cidoncha, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar.

Assisteix a aquesta sessió el president de la Federació d’Ateneus de Catalunya, Pep 

Morella Murcia, acompanyat del responsable de comunicació de la Federació d’Ateneus de 

Catalunya, Oriol Jordan Ramon.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació d’Ateneus de Ca-

talunya davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre l’activitat de suport a la tasca 

de les entitats socioculturals (tram. 356-00583/12). Francesc Ten i Costa, del Grup Parla-

mentari de Junts per Catalunya, Jenn Díaz Ruiz, del Grup Parlamentari Republicà, Héctor 

Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Rafel Bruguera Batalla, del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, Concepción Abellán Carretero, del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari 

de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Alejandro Fernández Álvarez, del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de 

compareixença.

2. Sol·licitud de compareixença de Ramón Mas Espinalt davant la Comissió de Cultura 

perquè informi sobre la situació del sector de les discoteques (tram. 356-00588/12). Héc-

tor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de 

compareixença.

3. Proposta de resolució sobre la presència efectiva de les dones en la indústria audio-

visual catalana (tram. 250-00895/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta de resolució i de 

les esmenes presentades (text presentat: BOPC 388, 82; esmenes: BOPC 450, 76).

4. Proposta de resolució sobre el compliment de determinats compromisos amb els treba-

lladors del Consorci per a la Normalització Lingüística (tram. 250-00907/12). Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb dos altres diputat del Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes 

presentades (text presentat: BOPC 394, 39; esmenes: BOPC 450, 77).

5. Proposta de resolució sobre el projecte del Museu del Còmic de Badalona (tram. 

250-00911/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre 

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

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 400, 43; esmenes: 

BOPC 450, 78).

6. Proposta de resolució sobre el foment i la difusió del ballet (tram. 250-00936/12). 

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

nes presentades (text presentat: BOPC 406, 25; esmenes: BOPC 450, 78).

7. Proposta de resolució sobre la inclusió de la sardana a la llista representativa del 

patrimoni cultural immaterial de la humanitat (tram. 250-00973/12). Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació (text presentat: BOPC 

428, 41).
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El president

Bé, comencem la sessió de la Comissió de Cultura. Benvingudes i benvinguts. 
El primer punt és votar la sol·licitud de compareixença... (Veus de fons.) Diga. 

Ah, sí, perdó. Los cambios.

Héctor Amelló Montiu

Sí, nosotros tenemos un cambio, que sería: David Bertrán sustituye a Jorge 
Feijóo.

El president

Perfecte, gràcies. Hi ha algun canvi més d’algun grup parlamentari? (Pausa.) 
Molt bé. (Jenn Díaz Ruiz demana per parlar.) Ah, perdó. Digui, diputada Jenn Díaz.

Jenn Díaz Ruiz

Perdoni, president. La diputada Irene Fornós substitueix el diputat Josep Maria 
Jové.

El president

Moltes gràcies. 

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació 
d’Ateneus de Catalunya perquè informi sobre l’activitat de suport a la 
tasca de les entitats socioculturals

356-00583/12

Comencem amb el primer punt de l’ordre del dia. Hi ha una sol·licitud de com-
pareixença de la Federació d’Ateneus de Catalunya, presentada per tots els grups a 
la Comissió de Cultura. Hauríem de votar fer-la efectiva, en primer lloc aprovar-la  
i fer-la efectiva avui mateix i, per tant, modificar l’ordre del dia. 

Algú té algun inconvenient a aprovar-la i poder-la fer efectiva? (Pausa.) Molt bé. 
Doncs per assentiment l’aprovem i els donem entrada, que estan fora esperant. 

(Pausa.)

Compareixença d’una representació de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya per a informar sobre l’activitat de suport a la tasca de les 
entitats socioculturals

357-00655/12

Bé, procedim, doncs, a fer la compareixença. Abans de donar la paraula als 
compareixents, donar la benvinguda als acompanyants que representen la Federació 
d’Ateneus de Catalunya, a la directora general de Cultura Popular, al subdirector, 
senyor Herrera, i altres coneguts i amics que avui ens acompanyen. 

En principi, tindran un màxim de trenta minuts, però això és flexible en aquesta 
comissió. Després intervindran els grups, podran fer aportacions i preguntes, i vos-
tès podran després respondre i matisar el que sigui escaient. 

Moltes gràcies i endavant.

El president de la Federació d’Ateneus de Catalunya (Pep Morella 
Murcia)

Diputades, diputats, molt bona tarda. Volem agrair, en primer lloc, que des del 
Parlament de Catalunya, la seu de la sobirania d’aquest país, se’ns doni l’oportunitat 
d’expressar-los la feina que fa la Federació d’Ateneus de Catalunya, però sobretot la 
tasca que duen a terme desenes de milers de persones cada dia a Catalunya. Aquest 
capital humà és un dels pilars bàsics del manteniment de la cultura del país. 

Avui soc aquí com a representant d’un moviment associatiu que aglutina 179 
entitats culturals de tot el país i una massa social de prop de noranta mil persones. 
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Unes entitats que reben molts noms –casals, societat, casino i molts més, un llarg 
etcètera– i que s’engloben dins de la denominació comuna d’«ateneus». No en va, 
el mot d’«ateneu» deriva d’un altre clàssic, en aquest cas de la deessa grega Atena, 
que representava la saviesa. Impregnats d’aquest esperit, avui som presents a tren-
ta-tres de les quaranta-tres comarques de Catalunya i a cent dinou municipis d’arreu 
del país. 

La Federació d’Ateneus de Catalunya, l’entitat que presideixo i que els represen-
to aquí, és una entitat de segon grau que es va fundar el 1983 per donar resposta a 
la trajectòria i a les inquietuds comunes de tot aquest moviment. Un moviment que, 
amb la constància que els citava al principi, ha aconseguit mantenir, fins i tot en els 
temps més foscos de la dictadura, una xarxa de cultura, d’humanitat i de democrà-
cia arreu del país. 

La nostra finalitat és molt clara: potenciar, facilitar i millorar les tasques de les 
entitats socioculturals. Per nosaltres és molt important poder fer pont entre les nos-
tres entitats i les administracions, posant totes les eines necessàries per vertebrar 
una xarxa que, conjuntament amb l’organització d’alguns esdeveniments de gran 
format –com ara els Premis Ateneus, la Trobada Nacional, el Turisme Ateneístic–, 
cohesioni i faci anar a l’una un moviment que és proporcionalment divers a la reali-
tat sociocultural, geogràfica i demogràfica de Catalunya. 

Des de la federació facilitem també serveis i formació, perquè quina altra uti-
litat podria tenir la nostra federació si no és ajudar les entitats quan ho necessiten? 
Només el 2018, cent cinquanta entitats van demanar i accedir als serveis i als conve-
nis que la Federació d’Ateneus té en el seu catàleg. Provinents de cent cinquanta en-
titats, van sorgir 844 sol·licituds de serveis, una xifra que superava en 250 peticions 
els serveis prestats l’any anterior.

I com ho fem? La federació ofereix ara mateix una àmplia gamma de serveis vin-
culats a diferents àmbits, com la dinamització cultural –un projecte del qual ja s’han 
beneficiat catorze ateneus–, la comunicació, serveis en matèria comptable, fiscal, 
jurídica, assegurances, material, formació, recursos humans, subvencions, arquitec-
tura i enginyeria, gastronomia, gestió d’equipaments, subministraments i eficiència 
energètica. 

D’entre tots aquests serveis, des de la FAC també tenim un catàleg trimestral de 
beques, com són les beques «Tots hi tenim lloc!», que és un programa de cohesió so-
cial i lleure que des del 2012 ofereix activitats socioculturals dels ateneus a persones 
que es troben en risc d’exclusió social i amb l’objectiu d’acostar-los i integrar-los a 
la societat. D’aquestes, n’hem repartit 1.800 des de 2014. La beca Terra d’Ateneus és 
una col·laboració anual amb l’Institut Ramon Muntaner i l’Editorial Afers, que con-
sisteix en un projecte de recerca centrat en l’estudi de la repercussió social de l’as-
sociacionisme cultural ateneístic en un territori concret, dins de l’àmbit català i des 
del punt de vista històric. Fins ara, hem publicat quatre llibres amb les obres gua-
nyadores de la beca. Cal agrair el suport de la Direcció General de Cultura Popular 
i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat per poder 
tirar endavant aquest projecte. 

Parlant d’història, ara mateix estem treballant en el projecte del metaarxiu, un 
compendi d’informació històrica dels nostres ateneus digitalitzada amb cura per po-
sar-la a l’abast del coneixement global. 

Finalment, el Mosaic Ciutadà, en l’àmbit comunitari, que pretén fomentar la 
participació i el treball en xarxa entre entitats d’un mateix barri a Barcelona, com 
ara a Sant Andreu, les Corts o Horta, i que volem..., estem treballant per poder-lo 
exportar a tot el país. 

A aquests serveis nosaltres n’hi sumem d’altres que tenen un valor afegit, com 
els diversos espais dels ateneus –les seves sales són veritables joies– o un catàleg 
bibliotecari notable que estem conformant a partir de les publicacions tant de llibres 
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com de butlletins, i també d’audiovisuals; tot, material bibliogràfic que generen les 
nostres entitats i que es pot consultar a la nostra seu.

La FAC, tal com anomenem la Federació d’Ateneus de Catalunya, també és rica 
en catàlegs de propostes externes que contenen des d’actuacions, xerrades, con-
ferències, exposicions, rutes, visites guiades o d’altres. Volem que els ateneus si-
guin entitats dinàmiques que estimulin l’atracció del coneixement i de noves idees. 
Nogensmenys, jo sempre dic que en un ateneu tant és important recollir les cadires 
quan s’acaba una activitat com tenir una persona que es quedi a la porta i s’aturi a 
parlar i a copsar les sensacions amb el públic que surt –els parlo per experiència 
pròpia–: potser ens apareixerà una persona que ens entretindrà durant cinc minuts i 
allò ens regalarà una idea que després es traduirà en un nou projecte o una proposta 
d’un futur espectacle. 

De fet, des de la FAC hem encetat diversos projectes que molts ateneus han re-
produït després per la seva banda. Parlem del cas, per exemple, de les residències 
artístiques, on cedim espais a petits grups impulsats per gent amb idees que volen o 
necessiten un lloc on assajar o preparar un espectacle. Els ateneus som això: entitats 
culturals amb les portes obertes. 

La formació, els avançava, és un element fonamental i característic dels ateneus. 
De fet, estic en condicions de dir-los que ha estat un pilar fonamental i una ense-
nya al llarg de tota la nostra història. La formació i l’educació són dos conceptes 
que es troben a la gènesi dels ateneus. L’encaix dins de la nostra societat potser és 
una mica diferent al de fa cent cinquanta anys, però segueix sent conceptualment 
estable. Molts deuen conèixer el paper que van tenir molts ateneus a les seves po-
blacions durant l’època industrial i abans de la Guerra Civil. En aquella època, les 
escoles populars ajudaven els treballadors de les fàbriques o els seus fills a poder 
tenir una oportunitat per combatre les importants taxes d’analfabetisme de l’època, 
sempre per sota de la mitjana estatal. Avui, en un món completament diferent al 
que van conèixer els pares dels nostres rebesavis, tenim iniciatives educatives com 
les que suggereix l’Escola de l’Ateneu Igualadí, l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu 
Barcelonès o la Universitat Popular de Caldes de Montbui, per citar-los tres exem-
ples notables i notoris.

Des de la FAC, nosaltres enfoquem la formació més aviat cap a la gestió, en di-
ferents aspectes interns que afecten directament el dia a dia de les entitats, i també 
en resposta a moltes de les necessitats que les mateixes entitats ens fan arribar. Així 
doncs, donem formació en gestió econòmica, en assegurances, en subvencions i 
d’altres, com ara en l’àmbit jurídic. Recordem que la nostra finalitat és donar servei 
a les nostres entitats, que trobin el suport i l’acompanyament que puguin necessitar 
en la nostra estructura. 

Fins ara, els hem parlat de constància, d’educació, de formació, d’obertura, de 
coneixement. En definitiva, els estem descrivint una sèrie de valors que ens repre-
senten. La xarxa associativa cultural de Catalunya s’identifica efectivament també 
pel foment d’una catalanitat integradora i no excloent, la promoció de la cultura del 
país en totes les seves formes i disciplines i el treball per dinamitzar i millorar les 
condicions de vida en els seus respectius àmbits locals.

Fomentem i exportem cultura catalana popular lluny dels focus dels grans es-
cenaris o de les superproduccions culturals del país. El 2018 vàrem ser presents a 
l’Smithsonian Folklife de Washington, on la cultura catalana era una de les dues 
convidades del festival americà.

Aquest punt d’«amateurisme», amb el qual ens sentim plenament identificats, tam-
bé és un dels aspectes que es relacionen amb la formació de la qual parlàvem fa tot 
just uns instants: dels teatres, dels ateneus, no només n’han sortit grans obres, sinó 
que també n’han sortit alguns actors insígnia del país. Per tant, és molt important que 
puguem seguir fent aquesta feina formativa, perquè això ens permet completar el cer-
cle en aquest sentit. 
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Parlem d’«amateurisme», sí, però no deixem caure-hi una pàtina negativa a so-
bre. No som teatres de segones, ni ens dediquem, com ja estan veient, només a fer 
teatre. És més, les xifres parlen per si soles: el 2017 –les darreres dades que tenim en 
el nostre anuari–, en el total dels nostres ateneus federats es van produir 10.700 acti-
vitats, que van tenir una afluència total de públic de més d’1 milió i mig de persones. 

Hi ha diversos estudis sobre l’associacionisme català que situen l’ateneisme com 
el segon moviment associacionista de Catalunya, amb un frec a frec amb associa-
cions sardanistes o d’esbarts i d’altres de la cultura popular. I parlem de cultura 
popular i tradicional, qüestions diverses que van més enllà de l’escena teatral i que 
són patrimoni indiscutible de la cultura que defineix aquest país. No se’ns escapa 
que una bona part de la població associa part de la cultura popular i el folklore en 
general al menysteniment. Per això és feina nostra posar en valor la importància de 
mantenir vives les nostres tradicions més arrelades, perquè tenen un segon paper 
que va més enllà del gaudi de la cultura, que és la inclusió de la gent que arriba a 
Catalunya. 

Un dels nostres gestors culturals de capçalera, a qui vam concedir l’honor de fer 
la ponència inaugural del VI Congrés d’Ateneus de Catalunya, en Pep Montes, sem-
pre ens diu que «l’acció voluntària dels ciutadans que s’organitzen per tal d’acon-
seguir determinats objectius en els camps cultural, social, educatiu, esportiu o de 
qualsevol altra mena genera xarxes de relació entre les persones que contribueixen a 
crear espais de socialització basats en la confiança, el respecte i la solidaritat». Des 
de les entitats culturals, com bé ens explica, assumim la diferència com un element 
positiu, com un factor de riquesa, que eixampla el coneixement del món i ens ofereix 
noves perspectives per afrontar la nostra vida quotidiana. La diferència no és una 
amenaça, sinó una oportunitat, però no ens podem quedar en el pla teòric, sinó que 
hem de ser capaços també de sortir al carrer i de fer-ho. La conclusió és que volem 
fer dels ateneus una porta d’entrada a les persones nouvingudes a la nostra terra a 
través de la cultura. En aquest camp, hi hem començat a traçar un camí, però creiem 
que encara podem i volem anar molt més enllà. 

Un altre dels pilars fonamentals que ens caracteritzen, com ja deveu haver notat, 
són les persones: els socis dels 179 ateneus federats són el motor que fa funcionar 
els ateneus, la seva base, i en justifiquen l’existència. 

En aquest punt, m’aturo un instant per fer una menció dels ateneus, dels seus di-
rectius i dels seus socis, que donen vida a aquestes entitats culturals singulars, pel 
treball que fan cada dia i la perseverança de tants anys que acumulen en el seu ba-
gatge. Agafant xifres del 2017, tenim una massa social total que es mou pels volts 
de les noranta mil persones. Això vol dir que tenim 507 associats de mitjana per 
entitat, dels quals l’interval d’edat és de cinquanta anys, una edat lleugerament alta, 
però no fins als extrems amb què de vegades es caracteritza, de la clàssica imatge 
de gent gran jugant al dòmino. És una dada mitjana, la qual cosa vol dir que en un 
ateneu hi trobarem tant gent gran jugant a cartes com gent jove fent les primeres 
passes en el món de la dansa, de la música, del teatre o de qualsevol altra activitat. 

Un exemple d’això el trobarem a les seves poblacions durant aquests dies de 
Nadal: les representacions d’Els Pastorets, amb totes les seves vessants, són un dels 
patrimonis culturals que ens deixen els ateneus del país. Enguany, en col·laboració 
amb la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, publicarem la programació més 
gran de representacions de Pastorets que mai s’ha editat, perquè Els Pastorets no 
només es representen als ateneus, com bé vostès ja saben. En una representació hi 
poden participar totes les franges d’edat que existeixen, des d’avis a infants, fins a 
xiquets acabats de néixer. I no és pas broma, perquè un ateneu com El Círcol de 
Badalona ens explicava en un número de la revista Ateneus –que és la nostra publi-
cació semestral i que, per cert, com a il·lustríssims diputats vostès reben aquí– que 
en moments de mancança de nen Jesús havien sortit al carrer a buscar famílies vo-
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luntàries que volguessin que els seus nadons participessin en la representació. I els 
puc assegurar que, pel que ens explicaven, la resposta era molt notable. 

Com veuen, estem fent referència a l’«amateurisme» i, en aquest darrer cas, als 
voluntaris, múltiples generacions d’actors amateurs en representacions, algunes de 
gran format, al servei de la cultura i de l’entitat. El voluntariat, doncs, és bàsic a les 
nostres entitats, per a l’associacionisme cultural i per al nostre país. Sense aquest 
component, seria impossible que cap dels nostres ateneus sobrevisqués. És per això 
que la feina que fa la Federació d’Ateneus de Catalunya és tan important per poder 
donar suport a juntes d’entitats que no tinguin expertesa en la gestió interna d’una 
organització o que no tenen els suficients recursos per contractar algú per gestionar 
algun tema en concret. 

En aquest sentit, no defugim el debat sobre la professionalització o no de determi-
nades àrees dels ateneus, una conversa que és ben viva entre la nostra comunitat i que 
incentivem a tenir. Recuperant les dades del 2017 a les quals anem fent referència, i 
que surten de l’anuari que vam publicar l’any passat, vam registrar un total de 3.590 
voluntàries i voluntaris en el conjunt de les nostres entitats federades i 694 persones 
més com a personal remunerat. La mitjana del pressupost d’una entitat és de 144.000 
euros, i el pressupost total acumulat de totes arriba a sumar vora els 24 milions i mig. 

A tot això, cal tornar a assenyalar que tenim ateneus diversos, i això vol dir que 
n’hi ha alguns que tenen el pressupost alt i d’altres –la gran majoria–, que en tenen 
un de bastant més reduït, la qual cosa ens omple amb més raó de la responsabilitat 
de fer-los arribar els nostres serveis i els nostres recursos. 

Efectivament, doncs, tenim ateneus grans i ateneus petits, ateneus urbans i ate-
neus rurals; les eternes dicotomies d’aquest i de qualsevol país. Estem orgullosos de 
poder anar estenent el moviment, i que algun dia puguem dir que a cada poble hi ha 
un ateneu, en lloc de dir que hi ha algun caixer d’un banc determinat. 

Fem referència, doncs, als espais. El patrimoni arquitectònic dels ateneus és, 
literalment, espectacular, i el podran gaudir, en part, si tenen accés al documental 
que fa un repàs històric de tot el nostre patrimoni, el documental Ateneus: llavor de 
llibertat, que vàrem estrenar el passat mes de setembre a la Filmoteca de Catalunya 
i en coproducció amb Nosotros Films. 

Des de la FAC treballem per preservar tot aquest patrimoni que componen els 
nostres teatres populars i els equipaments cívics i esportius als quals els ateneus do-
nen vida dins dels seus espais de socialització. Preservar el patrimoni, en aquest cas 
la pedra estrictament, comporta un cost altíssim per a les nostres entitats. Tal com 
els comentàvem, en la majoria dels casos els pressupostos són reduïts, i arreglar una 
façana o reformar un teatre que ha pogut quedar una mica obsolet es fa una fita di-
fícil d’assolir. En aquest sentit, cal un pla més ambiciós i dotar econòmicament, per 
part del Departament de Cultura..., per poder dur a terme la rehabilitació dels ate-
neus i per fer un estudi sobre les necessitats reals per rehabilitar i adaptar els ateneus 
a la normativa, que és cada vegada més estricta. En la mesura del possible, dema-
nem també la implicació d’ajuntaments i de diputacions. 

La feina de conscienciació amb els ajuntaments és especialment important, per-
què no ha passat només una vegada, ni tampoc dues, que un consistori hagi aprofitat 
la situació d’algun dels ateneus de la seva població per apropiar-se dels seus equipa-
ments. Cal que estiguem al costat de les entitats i que lluitem per salvar i preservar 
el patrimoni associatiu. 

Sobre la relació amb l’Administració pública, és també responsabilitat de la FAC 
assistir les entitats, trobant-s’hi, reunint-s’hi, i ajudar-los de dues maneres ben di-
ferenciades: donant-los el màxim suport administratiu a l’hora de poder gestionar 
subvencions, però també dinamitzant l’entitat perquè aquesta pugui autogenerar els 
ingressos suficients com per poder sufragar els costos. En aquests casos, on tornem 
a destacar el paper del voluntariat i la feina dels socis i sòcies... De vegades, sense 
aquesta dedicació econòmica extraordinària de tota aquesta massa social que s’es-
tima els ateneus, es faria difícil embarcar-se en un projecte de gran envergadura.
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En aquest sentit, volem aprofitar per agrair profundament el suport que rebem 
de les administracions públiques, tant pel que fa a les aportacions que poden fer els 
ajuntaments com sobretot també de les estructures supramunicipals, com poden ser 
les diputacions o bé el Govern de la Generalitat. N’estem orgullosos, de les relacions 
que tenim amb el Departament de Cultura, i especialment amb la Direcció General 
de Cultura Popular, i de la preocupació que sempre han mostrat pel tipus d’associa-
cionisme que nosaltres representem.

Ja ho sabem, que aquest departament que els esmentem passa per ser un dels més 
infradotats pressupostàriament en moltes ocasions, fet que sempre hem denunciat. 
El gabinet tècnic del departament ha presentat aquest any una eina per poder me-
surar l’impacte social dels ateneus. Demanem que el Govern posi els recursos per 
poder-la posar en marxa i que tirem endavant aquest projecte. 

La nostra col·laboració amb el Govern no acaba aquí. Les entitats que confor-
men la FAC i la mateixa federació també desenvolupen un treball conjunt en dife-
rents òrgans del Departament de Treball –el SOC, la Direcció General de Joventut, 
la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària–, i amb el Departament de 
Presidència estem en col·laboració amb el Memorial Democràtic i amb la publicació 
de la nostra capçalera de prestigi, la revista Ateneus, que enguany ha arribat al nú-
mero 20 i que dona veu a tots els ateneus del territori. 

Parlàvem de que la xarxa social interna de gent que de vegades s’organitza per 
poder ajudar a sufragar les obres d’un ateneu, o per fer pinya davant d’algun movi-
ment especulador, d’un agent extern, de vegades també s’organitza entre ateneus, ara 
que parlàvem dels espais de les nostres entitats, per conformar un espai on el tre-
ball en xarxa és absolutament protagonista. Aquest és el cas de la Xarxa de Teatres 
d’Ateneus de Catalunya, l’XTAC, un dels projectes més importants que ha concebut 
la federació i que agrupa una trentena dels 179 ateneus que tenim federats, i que 
s’han autoorganitzat per crear un circuit amb programació coordinada i produccions 
pròpies que dona veu a molts espectacles professionals d’arts escèniques.

D’aquesta iniciativa i de la col·laboració de la mateixa federació han nascut ini-
ciatives molt reeixides, com els dos darrers espectacles musicals, Octubre i Una al-
tra estrena, que és una producció musical d’enguany i que està fent la gira en aquests 
moments pels teatres dels ateneus, i no només amb música, sinó també amb el talent 
d’actors de la talla del Sergi Mateu en la representació de l’obra Puig i Cadafalch: un 
croquis, o bé la primera producció que es va estrenar, que era tot un clàssic: L’auca 
del senyor Esteve. 

Les xifres parlen per si soles: l’XTAC aglutina a data d’avui trenta-una sales de 
trenta-un ateneus federats, un total de tretze mil butaques a disposició dels espec-
tacles del circuit teatral conjunt. Amb dades a la mà actualitzades el 2018, durant 
aquest any es van produir 935 representacions o espectacles escènics, que van gene-
rar una inversió de 850.000 euros en contractació. Aquestes són xifres ben rellevants 
si les comparem amb algun dels escenaris teatrals professionals més consolidats. 
L’XTAC neix, doncs, amb l’afany de donar suport a la gestió dels teatres que tenen 
les entitats federades, per impulsar la dinamització dels espais teatrals, oferir infor-
mació als programadors, avantatges i descomptes econòmics en la programació de 
representacions.

Com poden veure, gestionar tot aquest moviment ateneístic, en conjunt i en tota 
la seva amplitud, comporta no només una gran responsabilitat, sinó també un gran 
volum de feina. És per això que fa una mica més de vuit anys, amb l’arribada de 
l’aleshores president entrant, Salvador Casals, i la seva junta, es va donar un impuls 
notable i notori a la gestió interna de la federació. En nom meu i de la junta que ara 
mateix presideixo, vull agrair també el paper destacat que aquestes persones, algu-
nes de les quals són aquí al públic, han prestat per tal que l’ateneisme hagi arribat 
on és avui: un actor cultural important del país. 
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I encara més: no en va, sense la seva valuosa aportació avui no seríem ni Creu de 
Sant Jordi, ni tampoc Premi Nacional de Cultura 2019, ni entitat d’utilitat pública, 
ni molt menys premi Memorial Francesc Candel. Però tampoc hauríem pogut cele-
brar, com fem enguany, la trentena edició dels Premis Ateneus, un reconeixement 
anual als projectes de les nostres entitats i que ens omple d’orgull a tot el moviment, 
que cada mes de desembre celebrem. Sabien que en aquests trenta anys hem repartit 
200.000 euros en premis a 290 projectes guanyadors, d’un total de 718 presentats 
per 580 entitats participants?

La junta ha pujat a un tren d’alta velocitat, i és la nostra missió que pugui man-
tenir aquest ritme. En aquell moment vam considerar que, si no aconseguíem cen-
trar-nos a tenir una federació forta, poc que podríem ajudar les entitats quan ens ho 
demanessin. Després de molts esforços tenim una estructura interna consolidada 
que, més enllà de l’assemblea i de la junta directiva –que és qui té la responsabilitat 
delegada de decidir entre assemblees i de triar i aprovar els pressupostos que han de 
sustentar una línia de treball anual–, conté un equip tècnic molt complet que treballa 
a la seu nacional de Barcelona i que ajuda en el dia a dia de les entitats. 

Des de la FAC, diversos ateneus, amb sensibilitats similars o no, però d’un ma-
teix territori, s’han unit per concebre quatre delegacions territorials que estenen els 
tentacles de la FAC –en el més ben entès– allà on no podem arribar des de l’ofici-
na de Barcelona. Les delegacions territorials de les comarques tarragonines, les de 
Girona, les de Terres de Ponent i la de la ciutat de Barcelona ens ajuden a donar un 
servei de quilòmetre zero des del territori i per al territori. Per altra banda, la fede-
ració no es centra només en aquesta organització interna; des d’aquí impulsem una 
projecció exterior en la qual creiem, i molt, i la voluntat per fer-ho és molt clara: 
donar a conèixer la tasca de la federació en matèria de cohesió social que fomenten 
els nostres adherits, pel que mantenim contacte amb diferents entitats culturals i no 
culturals existents a l’Estat espanyol.

El futur dels ateneus serà feminista o no serà, però també passa per una renova-
ció en el sentit d’afavorir relleus de joves a les entitats. La nostra delegada a Girona, 
una dona jove, l’Olga Porterias, ens ho recorda sempre: obrim la porta al jovent, per-
què ens portarà una alenada d’aire fresc que farà rebrotar les entitats que estiguin 
més encallades. Des de la FAC ens en preocupem, i és per això que amb el projecte 
jove que impulsem hem aconseguit que fins ara se n’hagin beneficiat ja onze entitats. 
La voluntat d’aquest projecte és la de millorar, fomentar i consolidar la participació 
i la implicació dels joves en les activitats que es duen a terme a les entitats federades 
d’arreu del territori, amb el suport d’una persona tècnica especialitzada en la dina-
mització juvenil. 

Ja ho veuen, i per si no ho sabien, els ateneus són entitats amb molta història, 
però també amb molta vida i, sobretot, amb moltes persones al costat empenyent per 
poder preservar un patrimoni imprescindible per al país: la cultura popular, que és 
l’element diferenciador de tota nació. I com deia també el nostre amic Ciceró: «Oh, 
llibertat, mot dolç.» La cultura ens fa lliures. 

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Morella, per la seva fantàstica explicació. Crec que tots 
els diputats i diputades hem pres consciència de la importància d’aquesta xarxa 
d’ateneus representatius del país, de la seva singularitat i ben arrelats al territori.

Seguint la nostra mecànica de funcionament, ara donaria la paraula al diputat se-
nyor Héctor Amelló perquè, en nom del Grup de Ciutadans, fes la seva intervenció.

Héctor Amelló Montiu

Gracias, presidente, muy buenas tardes. Bienvenido, señor Morella; señor Jordà... 
Primero, felicitarle, porque sé que este año usted había sido elegido presidente, si no 
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me equivoco. No nos habíamos visto personalmente todavía, así que felicidades por 
el nombramiento y felicidades por el trabajo que realizan. 

Creo que ha sido una exposición tan bien motivada y tan ordenada que ha sido 
muchísima información y muchos de los temas que yo quería tratar hoy creo que 
los ha abordado con suficiente solvencia y dejándome las cosas bastante claras  
de lo que quería preguntar. Pero sí que quería empezar por algo que desde que sé 
que venían quería..., me ha venido a la cabeza, que es precisamente el tema de la 
profesionalización, que me decías que era un debate muy vivo. Yo creo que es un 
debate muy vivo en muchas asociaciones, porque muchas –o la gran mayoría de las 
asociaciones– son personas voluntarias que se enfrentan precisamente a unos pro-
blemas de gestión con dificultades, porque precisamente no están profesionalizados 
y necesitan otras entidades a lo mejor de ámbito superior que les ayuden a la profe-
sionalización. Sí que me gustaría que me diese un poco de pincelada de cuál es su 
visión de esa situación del debate de la profesionalización del asociacionismo desde 
su postura. Eso se lo dejo ahí y como vea usted me lo contesta. 

Le quería decir también que sin duda, pues, los ateneus realizan una gran apor-
tación a la vida social y cultural –nos lo ha dejado aquí muy patente– precisamente 
en nuestra comunidad autónoma, y, por lo que nos cuenta, gozan de muy buena sa-
lud, en su caso, porque, claro, 178 entidades y (veus de fons)..., 179, pues 179 enti-
dades, una más de las que yo decía, y más de noventa mil personas asociadas es un 
volumen muy importante de gente y un volumen muy importante de asociaciones. 
Y es muestra, pues, precisamente de esa buena salud y de la fuerza asociativa que 
actualmente ustedes tienen.

Y creo que en el fondo ese objetivo que a veces hablan de dotar de cultura, de 
educación, de formación y hacerlo llegar a todos los rincones de Cataluña, que a lo 
mejor era ese el espíritu inicial de sus ateneus, pues todavía lo mantienen ustedes 
vivo, todavía persiste. Porque imagino que cualquier entidad debe buscar cuál es su 
encaje actual en la sociedad, pero manteniendo, pues, a lo mejor esos espíritus que 
los hicieron surgir. 

Si la cultura desde un punto de vista institucional está muy ligada a los ayunta-
mientos, porque al final son los ayuntamientos los que sostienen una parte muy im-
portante de la financiación de la cultura, la cultura popular está íntimamente ligada 
precisamente al asociacionismo, que siempre ha sido una fuente de creatividad, de 
cultura, de educación, es donde se preparan talleres, se preparan coros, teatros y mil 
formas que adquiere la cultura popular en los barrios de las ciudades y en todos los 
rincones de Cataluña.

Pero creo que es importante algo que vosotros tenéis y que me gustaría que pudié-
semos comentar tranquilamente, que es precisamente el plan que redactasteis, el plan 
estratégico que redactasteis en 2014, y que me gustaría que me lo pudieseis comentar 
en algún momento, a ver cómo lo tenéis, cómo ha sido el desarrollo visto cinco años 
después y con la perspectiva que ya os dan estos años. Porque he visto que hicisteis 
un DAFO, que es precisamente muchas veces por donde empieza un plan estratégico, 
donde precisamente hablabais de algunas amenazas. Creo que son algunas amenazas 
que son una constante en muchas asociaciones, no solamente en los tipos ateneu, sino 
cuando hablamos con otro tipo de asociaciones. 

Por ejemplo, comentabais en esas amenazas la dependencia económica de las 
subvenciones, el peligro de caer precisamente en..., depender excesivamente de las 
subvenciones. O hablabais también –y lo has comentado también durante tu exposi-
ción– del poco cambio generacional; eso es algo que también encontramos en otro 
tipo de asociaciones. Después también comentabais la falta de adaptación de las en-
tidades a los nuevos tiempos, o la pérdida, por ejemplo, que es algo que le sucede a 
muchas asociaciones, ¿eh?, que es precisamente también por esa falta de cambio, de 
relevo generacional, pues en determinados momentos la pérdida de socios, o la poca 
capacidad técnica de gestión de las entidades, que, por ejemplo, en vuestro caso, en 
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aquel momento detectabais esa poca capacidad de gestión de las entidades que te-
níais federadas. 

Sí que me gustaría que me dijerais cómo habéis enfrentado vosotros, desde vues-
tra experiencia –sé que no hay fórmulas mágicas, porque no existen–, cómo habéis 
formulado vosotros desde vuestra experiencia, cómo habéis afrontado estos retos. 

Y después, también, comentabais algunas debilidades como, por ejemplo, la 
inestabilidad de las fuentes de financiación o la dificultad para disponer de recursos 
suficientes que mejoren la capacidad de inversión. Yo soy de Figueres; precisamen-
te ahí tenemos una entidad que pasa por un momento delicado económicamente. Sí 
que me gustaría que, por ejemplo, me dijerais, o que nos dijerais, cuáles son las prin-
cipales fuentes de financiación, por lo general, de los ateneus; aparte de los socios, 
cuál es la dependencia de la subvención pública, de dónde podéis conseguir vosotros 
fondos y las dificultades que os encontráis para conseguir fondos para poder desa-
rrollar vuestra actividad. 

Y también comentaros entre las debilidades la poca participación que en algu-
nos momentos encontráis de las entidades federadas para los proyectos. Me imagino 
que durante este trayecto desde 2014, que detectasteis estas debilidades, hasta hoy 
habréis buscado soluciones, por ejemplo, para poder encontrar más participación 
de esas entidades en la propia federación. Pero, bueno, todo no eran debilidades y 
amenazas, sino que también teníais algunas fortalezas, y es precisamente algo que 
habéis explicado aquí muy bien, que es que sois una entidad de referencia. Yo creo 
que ese transcurso histórico os ha situado para ser esa referencia.

Pero hay otro punto muy importante, que lo has nombrado, que era con la red 
esta de gestión de teatro, con la red de teatros, y hablabais del trabajo en red. Sí que 
me gustaría si me pudieseis explicar cómo funciona esta red, porque sí que me gus-
taría tener una pincelada un poquito más en profundidad, si pudieseis, de cómo es 
esta red. 

También hay otro proyecto que me parecía bastante interesante, que justamente 
eran las becas «Tots hi tenim lloc!», que, si me la pudieseis explicar un poco más en 
profundidad, estas becas, también me gustaría que me lo pudieseis explicar. 

Y, por último, hablabais de algunas oportunidades, que era el incremento de la 
responsabilidad social de las empresas. Esto es algo que hemos oído hablar mucho, 
pero después, ¿lo habéis conseguido?, ¿habéis conseguido involucrar a empresas 
precisamente en este movimiento asociativo a través de algún tipo de programa o 
algún tipo de situación precisamente para poder conseguir o financiación o ayuda 
a través de ellas? 

Y después sí que era un poco un punto más polémico, porque también hablabais 
de la no significación política de la FAC..., hace que le afecten menos los cambios 
políticos. Pues aquí permítanme que discrepe. Creo que en algunos momentos la no 
significación política no se ha mantenido; no se ha mantenido porque precisamente 
hablabais de la diversidad cultural –eso es una característica que debemos mante-
ner–, pero muchos de los ateneos sí que se han posicionado políticamente, y precisa-
mente eso ha supuesto que muchas personas no puedan sentirse representadas o no 
se puedan sentir incluidas en esos proyectos, porque precisamente en un momento 
que estamos viviendo, en el momento que hay un posicionamiento político de una 
entidad, es difícil que todas las personas que somos..., o todos los catalanes poda-
mos sentirnos representados por ese posicionamiento político. Precisamente tú has 
hablado de una catalanidad inclusiva, y yo creo que hay algunos momentos en que 
algunos confunden su ideología cultural con la cultura catalana, que siempre es di-
versa y siempre es mestiza.

Por lo tanto, creo que ahí sí que perdisteis una oportunidad, o algunos de los ate-
neos han perdido precisamente la oportunidad de poder ser auténticamente trans-
versales y poder representar muchísimo mejor lo que es la cultura catalana y lo que 
sentimos todos los catalanes. 
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Yo, estos eran algunos de los temas que te quería comentar para ver si me los 
podías decir con un poco más de detalle, un poco más de profundidad. De todas 
formas, volverte a felicitar por tu nombramiento, desearte suerte y aciertos y que 
continúes por mucho tiempo.

El president

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

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, president. Bona tarda, president, diputades i diputats, persones que 
ens acompanyeu en aquesta Comissió de Cultura. Jo volia començar per valorar 
–em sembla que és de justícia fer-ho– el paper històric dels ateneus al nostre país. 
Molt probablement, sense el fenomen dels ateneus la cultura, i no només la popular, 
sinó en sentit general, hauria tingut una mancança i probablement avui no estaríem 
on estem. Efectivament, els ateneus neixen bàsicament del procés d’industrialitza-
ció, o en paral·lel al procés d’industrialització. Però a mi també em sembla que a 
finals del XIX i principis del XX el noucentisme també contribueix d’una manera 
molt important a la revitalització i a l’impuls dels ateneus. Vostè ha parlat de Puig i 
Cadafalch. Bé, em sembla que lligar les dues coses no m’ha sigut massa complicat, 
diguem-ne, eh?

Segurament parlar d’ateneus és..., bé, el buc insígnia és l’Ateneu Barcelonès, 
no? Però jo també vull recordar que a Barcelona hi havia, per exemple, l’Ateneu 
Enciclopèdic Popular o l’Ateneu Empordanès, que no estava a l’Empordà ni a 
Figueres, sinó que estava a Barcelona, al carrer Dufort, no? I aquesta xarxa d’ate-
neus, diguem-ne, importants, amb un prestigi important, amb un volum important, 
amb gent molt important, capdavantera de la cultura del nostre país, evidentment 
eren els mascarons de proa, no? Però després hi havia tot un reguitzell d’ateneus, a 
vegades amb aquest nom, a vegades amb altres noms, que estaven al conjunt del ter-
ritori. Sense anar més lluny, la segona dècada dels anys vint al meu poble, l’Escala, 
n’hi havia dos que varen conviure i rivalitzar, evidentment: l’Ateneu Víctor Català, 
diguem-ne una mica més conservador, i l’Ateneu d’Art i Cultura, que era més pro-
gressista, més «progre», no?

Per tant, evidentment que sense les persones que varen apostar pels ateneus molt 
probablement la vida cultural, i jo diria fins i tot la riquesa de la societat del nostre 
país, no seria..., seria una altra, no sé si millor o pitjor, però en tot cas no seria... El 
llegat em sembla que és, en aquest sentit, molt i molt important. I jo, això, ho volia 
destacar mínimament. 

I, efectivament, estem davant d’un fenomen, d’un moviment importantíssim. 
Vostè ha dit les xifres: noranta mil associats, aproximadament; gairebé 25 milions 
de pressupostos acumulats, amb això estem parlant de xifres importants –en aquesta 
Comissió de Cultura parlar d’aquestes xifres és parlar ja de xifres importants, per-
què aquesta conselleria, la de Cultura, vull dir, doncs no és pas de les més reeixi-
des del Govern–, 179 ateneus –suposant que féssim una extrapolació a un municipi 
per ateneu, estaríem dient que a aproximadament un de cada cinc, sis municipis de 
Catalunya hi hauria avui un ateneu, per tant, poca broma, és un tema important. És 
veritat que el moviment ateneístic és un moviment divers, no és homogeni, només 
faltaria, això és probablement el que l’enriqueix, no? 

I com que vostè a la segona intervenció no podrà parlar tres hores, ja l’hi avanço, 
i si ha de contestar totes les preguntes del senyor Amelló en necessita una, jo seré 
bastant breu. Només li vull comentar dues coses, que són precisament els reptes de 
futur, que vostè n’ha parlat una mica al final, però que m’agradaria que hi insistís 
una mica, no? Com rejovenir? Una cosa és que hi ha la necessitat constatada, molt 
bé. Però com es pot rejovenir, no?, com es pot seduir la joventut perquè s’apropi o es 
torni a apropar? Perquè històricament va ser la joventut la que va impulsar en molts 
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casos l’existència i la creació d’ateneus, va ser la joventut motivada, mobilitzada, 
creativa, eh? I com tornar a seduir els joves, no?, com fer-ho? I, per tant, una mica 
quin és el futur que vostè li veu al moviment ateneístic, i, això, una mica quins rep-
tes i quines modificacions o quines qüestions cal aprofundir-hi i cal modificar o cal 
millorar perquè el futur dels ateneus continuï sent molt reeixit i molt important pel 
bé dels ateneus però, sobretot, i fonamentalment, pel bé del país?

Gràcies.

El president

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

Concepción Abellán Carretero

Bueno, muchísimas gracias por venir, por explicarnos un poco, pues, todo el 
tiempo..., bueno, toda la gestión de los ateneos. Para mí además es un orgullo porque 
una de las primeras veces que participé en un espacio más social fue precisamente 
en un ateneo, más allá de la asociación de vecinos, o sea que el trabajo que realizan 
día a día es una labor social bastante importante, donde es cierto que adonde más se 
llegaba antes era a la gente joven y que ahora mismo, pues, el hueco está como más 
vacío y es importante incidir. 

No voy a hacer más preguntas, porque las dudas que me quedaban las han co-
mentado ya los propios compañeros, pero sí que vi una noticia que decía que habíais 
llegado a la conclusión de que había que profesionalizar ciertos espacios de los ate-
neos –me imagino que es evidente que con el voluntariado no se llega a todo. Si ha-
béis terminado de valorar bien eso y cómo lo vais a poder llevar a cabo. 

Y, por lo demás, pues estaré un poco a la espera de las contestaciones que deis a 
los demás compañeros y compañeras.

El president

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

Jenn Díaz Ruiz

Gràcies, president. Bona tarda a tothom, molt bona tarda. Bé, tots els companys 
han parlat de l’associacionisme al país, que no existiria, doncs, aquest país sense la 
figura i sense la importància del país. I és cert que més enllà, com deia el diputat 
Bruguera, de la cultura tradicional, és cert que els ateneus van fer una contribució a 
la democratització, no?, que per a molts de nosaltres si la cultura no entrava a casa 
nostra, doncs, era una altra manera de poder-hi accedir i, per tant, de poder-nos 
igualar, i probablement amb l’educació pública i amb la immersió lingüística i amb 
aquesta escola catalana que tenim avui en dia és evident que encara és més demo-
cràtica, però que durant molt de temps, sense la figura dels ateneus, era ben difícil. 

Ho deia molt bé en la seva explicació, que això ja no va..., o no només va de 
cultura popular o de cultura en termes genèrics, sinó que va de cohesió social, i que 
una de les potes, no?, que el Grup Republicà sempre aposta en aquesta línia de la 
cultura i de l’art com una manera de consensuar un país, de cohesionar-lo i de fer-lo 
més ric... És innegable que a través dels ateneus, de la mateixa manera que l’associa-
cionisme en general, en aquests moments en què els nouvinguts venen amb tantes 
mancances de tantes formes, no?, però sobretot emocionals, penso, doncs, que la 
cultura passant pels ateneus és inqüestionable que ens fa un país millor, en tots els 
aspectes. 

Parlàveu de mantenir vives les tradicions arrelades, que és tot un repte en un mo-
ment en què probablement aquesta democratització que durant molt de temps passa-
va pels ateneus, avui en dia, amb les noves tecnologies, doncs, és evident que ens ho 
complica tot molt més i que el paper dels ateneus s’ha d’anar readaptant a les noves 
societats, i que la societat que estem vivint en aquests moments és més exigent que 
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mai. Li passa a qualsevol mena de cultura que sigui una miqueta, només una mique-
ta, exigent, perquè avui en dia amb les pantalles ens ho posen tot massa fàcil. I és 
evident que per aquí passa el futur dels ateneus. 

Jo voldria fer incidència en dos punts que no n’han parlat els meus companys i 
que en canvi ens ha semblat que eren els dos punts més importants, i que també te-
nen a veure amb aquest futur dels ateneus i d’adaptar-se a les noves realitats, a les 
noves societats. Un és una qüestió que vostè ha esmentat, que és sobre feminisme,  
el paper de les dones en els ateneus, i també la part que té més a veure, doncs, amb el  
jovent i que siguin uns ateneus més intergeneracionals, que passa per aquí, i que a 
més a més de l’exigència que suposen les pantalles, les noves tecnologies, el nou ac-
cés a la cultura que tenim, és evident que –ho diem..., ja és gairebé una frase feta, 
però és veritat– el futur si no és feminista no serà de cap manera. Amb els ateneus, 
amb les federacions, amb la república, amb el que sigui, sense assumir la lluita fe-
minista com una lluita pròpia en tots els àmbits i els aspectes de la nostra vida no  
ens en sortirem i no avançarem. I això va lligat també, d’alguna manera, que  
no deixa d’estar relacionat amb la cohesió social, que parlem de feminisme, parlem 
de feina intergeneracional, i també de diversitat, i això està íntimament relacionat 
amb la cohesió social. I, quan parlem de diversitat, parlem més enllà de si són ho-
mes o dones de diferents orientacions, de diferents països, diferents cultures, i que 
va de readaptar-se. 

I, per acabar, un apunt anecdòtic, si volem, eh?, però..., sobre la significació polí-
tica. Durant molt de temps pensava que la significació política i la cultura eren dues 
coses que no podien anar de la mà, que fins i tot era necessari poder-les separar; 
però ara més que mai penso que la cultura s’ha de significar, perquè va en la defini-
ció pròpia de la cultura significar-se, arriscar-se i prendre partit. 

Així que moltíssimes gràcies.

El president

Gràcies, diputada Jenn Díaz. Té la paraula el diputat Xavier Quinquillà, en nom 
del Grup de Junts per Catalunya.

Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, president. Gràcies per ser aquí, i dono també la benvinguda no només 
al president, el Pep Morella, sinó a tot l’equip, gent vinculada a la Federació d’Ate-
neus, com també a la directora general de Cultura Popular i altres persones del ma-
teix departament.

Vostè ens ha situat molt bé, ens ha explicat molt bé, que el que vostè representa, 
o el que té al darrere o al costat, és tot un transatlàntic –tot un transatlàntic–, amb 
dades que són realment rellevants, quasi diria que impactants, i un transatlàntic vin-
culat amb un àmbit, com és la cultura popular, on, no sabem per què, o sí, és un trans-
atlàntic que queda com molt en un segon o fins i tot tercer terme. Jo crec que aquesta 
és una de les preguntes que ens hauríem de fer, i crec que hauríem d’aprofitar aques-
ta compareixença per fer-nos aquesta pregunta: com és possible que una entitat que 
representa el que representa a nivell de números –no ho repetiré perquè hi ha altres 
companys diputats que hi han fet referència– sigui la primera vegada que ve aquí a 
aquesta Comissió de Cultura a explicar i a explicar-se? Jo crec que ja és una primera 
pregunta que ens hauríem de fer, no només en clau de parlament, sinó jo diria que 
en clau de país. 

I a partir d’aquesta pregunta, que deixo a l’aire, és evident que al darrere hi ha 
tota una tradició, que ja s’hi ha fet referència, a aquest paper de la societat civil que 
és clau i continua sent clau, i això ho veiem en el dia a dia. A més a més, amb una 
implicació a nivell territorial que és importantíssima; hi ha una xarxa territorial, i 
això vull posar-ho molt en valor, que és un dels pilars fonamentals de tot el movi-
ment ateneístic, i li dona una força enorme, aquestes 179 entitats repartides en tren-
ta-tres de les quaranta-tres comarques de Catalunya, per tant, el nivell d’implantació 
és altíssim. 
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Però, a més a més, tot això, amb un altíssim compromís social, i, com deia la 
diputada Díaz, aquesta vocació des del principi de fer de la cultura una eina de co-
hesió i de contribuir a aquesta necessària democratització de la cultura com una 
eina de construcció de societat i de construcció de país és un element que conjumina 
perfectament amb, diguem-ne, els objectius, aquell objectiu fonamental i bàsic que 
té justament aquest Govern en matèria de cultura, que és que justament la cultura 
esdevingui un pilar fonamental i un pilar fonamental dels drets socials, és a dir, que 
la cultura esdevingui certament com un dret social. 

I aquí tenim un altre element afegit que singularitza especialment el món dels 
ateneus, que és que no només estem parlant d’entitats, d’associacions, de col·lectius, 
sinó que a més a més estem parlant d’infraestructures culturals –infraestructures 
culturals. És a dir, tenim un bé a nivell d’infraestructura de primer ordre, amb una 
implantació territorial amplíssima i, per tant, d’un potencial, des del punt de vista 
d’optimització de recursos, enorme.

Per tant, jo crec que aquí se’ns obre una porta i una oportunitat a la vegada que 
hauríem de ser capaços tots plegats d’aprofitar, tant pel llegat que suposa el movi-
ment ateneístic com per tot aquest patrimoni material i humà que té al darrere i 
que..., amb un model en el qual cal posar molt en valor aquesta visió comunitària 
de la cultura, aquesta cultura de base, i fent el símil..., i és curiós, a mi sempre m’ha 
resultat curiós que en l’àmbit esportiu tots tenim molt clar que entre l’esport de base 
i l’esport professional hi ha un tema, des del punt de vista d’interès general, que 
l’aposta i la prioritat ha de ser l’esport de base, perquè és aquell que permet justa-
ment democratitzar l’accés de l’esport a les persones; en canvi, en el món de la cultu-
ra la meua percepció és que no és ben bé així, que parlem molt del que suposa tot 
el que és la cultura de base, de tot el que suposa l’associacionisme com a moviment, 
però que malgrat això els recursos –i hi feia referència vostè en la seva intervenció–, 
malauradament els recursos justament en aquest sector, en el que és la cultura de 
base, segurament, doncs no es focalitzen en la mesura que mereix.

Però, tenint en compte el potencial que deia abans –territorial, d’infraestructu-
ra, de recursos humans–, jo crec que és el moment de plantejar un salt qualitatiu i 
quantitatiu, i una oportunitat de generar noves sinergies entre, en aquest cas, l’Ad-
ministració i el moviment ateneístic. Si realment creiem que la cultura és un pilar de 
drets socials, com ho és la salut, com ho és l’educació, com ho és l’àmbit social –jo 
també deixo la pregunta a l’aire–, són àmbits en els quals la cooperació publicopri-
vada ha estat clau i continua sent clau, i tot això s’ha teixit en marcs de col·laboració 
estable entre l’Administració i teixit associatiu –fundacions, associacions, etcètera, 
d’àmbit educatiu, d’àmbit de salut, d’àmbit social–, per què no plantejar un salt tam-
bé quant a aquestes sinergies i aquestes vinculacions en l’àmbit cultural, si realment 
creiem que la cultura és un dret i que allí on es fonamenta el dret d’una forma molt 
clara és justament en aquesta cultura de base, que és la cultura que realment facilita 
i garanteix la democratització i, per tant, el ple accés a totes les persones? Un exem-
ple claríssim en seria la Federació d’Ateneus. Per què, quan parlem de concertar, no 
se’ns ha plantejat mai que podem concertar també en l’àmbit de la cultura? 

Són preguntes que deixo a l’aire, però que també m’agradaria, en tot cas, que en 
fes una valoració el president de la Federació d’Ateneus.

En tot cas, i per acabar, crec que encara que sigui tard era necessària aquesta 
compareixença, sobretot per posar en valor el que representeu, el que hi ha al darre-
re i sobretot, sobretot, perquè puguem visualitzar uns i altres que s’obre una oportu-
nitat que hauríem de ser capaços de donar-hi el tomb i d’aprofitar-la justament amb 
aquesta idea de posar valor, i no només posar valor, sinó fer-ho d’una forma clara  
i consistent, a tot el que té a veure amb aquesta concepció comunitària, amb aquesta 
concepció de la cultura com una eina de construcció de societat i de país del qual 
sou un exemple. I des d’aquí les meves felicitacions i animar-vos a continuar amb 
aquesta tasca; espero que sigui una tasca més acompanyada i amb més convicció 
per part de totes i tots.
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El president

Moltes gràcies, diputat. Us donem un minut perquè us organitzeu la resposta? 
Jo no sé si val la pena fer-ho un per un o agrupar temes per no repetir conceptes. 
(Pausa.) És un temps que guanyem, eh?, si s’organitza. (Pausa.)

Pep Morella Murcia

Bé, intentaré ser breu, concís i agrupar i contestar o respondre totes les preguntes.
En primer lloc, agrair-vos la felicitació. Realment, més que un transatlàntic –per-

què un transatlàntic té unes connotacions cinematogràfiques una mica, doncs, no 
gaire agraciades–, jo en el meu discurs, diguem-ne, d’investidura, d’assumir el càr-
rec, parlava d’un tren d’alta velocitat. Ara, abans d’entrar, ja he assumit que no era 
un tren d’alta velocitat, sinó que era el tren bala del Japó, lo que és en aquest moment 
la Federació d’Ateneus. I el perquè. Perquè el moviment associatiu és actiu, és viu  
i té molt de futur per endavant. 

La professionalitat. En som conscients i hi estem treballant. I, a més a més, per 
aquesta raó han crescut tant els serveis de la federació, per poder arribar on les jun-
tes amb la seva dedicació, la seva bona voluntat i el seu temps i el seu voluntariat 
no arriben, perquè cada cop, doncs, diguem-ne que les normatives, l’Administració, 
tota la legislació és més complexa, i per això des de la federació tenim un servei 
jurídic per acompanyar en aquest pas a pas totes les entitats i per donar suport a les 
entitats. Naturalment, dintre de les entitats cada cop més va apareixent personal 
professionalitzat en temes de secretaria, en temes, doncs, de manteniment, en temes 
de manteniment del teatre... És a dir, també som un punt on creem llocs de treball, 
també la cultura és potencialment una creadora de llocs de treball. 

El pla estratègic? El pla estratègic ja el vam, diguem-ne, deixar ja tancat amb la 
celebració del sisè congrés que vàrem iniciar, i ara estem recollint les últimes apor-
tacions de les entitats per poder fer el nou pla estratègic. Ja el vam donar per acabat.

Amb el que parlàvem, doncs, també, que heu comentat a diferents preguntes, del 
tema del relleu generacional, naturalment, vull dir, és dificultós. Per què? Doncs... 
Però no només a les entitats, sinó, doncs, en tot lo que és la societat. Els joves cada 
cop més tard arriben, doncs, a tenir una estabilitat a la vida. Jo la vaig tenir, doncs, 
als vint i poc; la meva filla, amb carrera, als vint-i-cinc encara no la té. I doncs, bé, 
això què provoca? Doncs que la seva incorporació en el món associatiu anirà més 
tard. Per què? Perquè els joves en aquest moment tenen altres ocupacions, doncs, que 
és llaurar-se el seu futur i poder tenir una estabilitat a la vida. Però tot i així el relleu 
hi és, i en aquest cas –dèieu que éreu de Figueres– el tenim amb La Catequística de 
Figueres, amb La Cate, des d’on ha sortit la nova delegada, doncs, de Girona, que 
és l’Olga, que a més a més és jove i a més a més és dona, amb molta empenta i amb 
molta força. Hi estem treballant, amb tot aquest tema.

A més a més, estem ajudant i acompanyant amb lo que és el projecte jove, que és 
un projecte de dinamització, i en què col·loquem un professional, un dinamitzador, 
pel que dèiem abans: on no arriben la voluntat i les ganes de fer, que arribi la profes-
sionalitat. I en aquest cas des de la federació aportem un dinamitzador per ajudar les 
entitats que els ha costat més o que els està costant més aquest relleu, o que els està 
costant més trobar aquest pas per poder donar entrada als joves, doncs, ajudar-los a 
donar-los aquesta empenta per seguir tirant endavant.

El tema de les dones, a veure, penso que és... Que per què no hi han dones a les 
entitats? Doncs perquè durant molts anys la dona era la que feia les feines de casa, 
i l’home, després de treballar, o se n’anava al bar, o se n’anava al casino, o se n’ana-
va a l’ateneu, se n’anava on fos, i la dona s’encarregava dels fills i de la casa. Per 
sort, això ha canviat, i per sort, doncs, cada cop més la dona té presència, i la dona 
ha d’ocupar aquest lloc que li pertoca i de tenir aquesta normalitat dintre del món 
associatiu. Però fins ara la realitat era una, el món social estava organitzat d’aques-
ta manera. Tenim la sort de que cada cop hi han més presidentes d’entitats dones, 
i gairebé gairebé em podria arriscar a dir que la propera presidenta de la federació 
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serà una dona, perquè està augmentant molt el número de dones actives en el món 
associatiu.

En el tema, doncs, dels diners, en aquest moment les entitats, naturalment, elles 
són molt imaginatives –on no arriba la professionalització arriba la imaginació– 
i són creadores de recursos realitzant activitats, programant activitats, i la massa 
social que es creu i s’estima l’entitat com a referent del seu municipi i que l’ajuda, 
perquè és conscient que les coses no venen de l’aire i que tenir un ateneu o tenir un 
espai on poder fer unes activitats, on tenir un lloc de referència, costa uns diners 
–del manteniment, la neteja, l’adequació, etcètera–, i això, doncs..., s’ha de buscar 
l’autosuficiència i això fa que els socis facin les seves aportacions mensuals. I si algú 
de vosaltres sou socis d’alguna entitat..., de tant en tant cau una derrama extraordi-
nària per ajudar, doncs, a tirar endavant algun projecte. I a més a més, concloent, el 
15 per cent d’aquests pressupostos que estàvem parlant, només el 15 per cent, ve de 
l’Administració.

El tema que també parlàvem, doncs..., el tema d’inclusió. Els ateneus són cuines 
de projectes, són cuines d’activitats i són espais..., sí que antigament havien estat es-
pais més tancats, havien estat espais més privats, però ara en aquest moment el tan-
cament i la privadesa, això ja no existeix. Els ateneus són espais oberts, espais on es 
realitzen activitats de qualsevol tipus de cultura i sempre que hi hagi algú que tingui 
una iniciativa i que digui: «Escolta, vull tirar endavant, doncs, aquest projecte», o 
gent jove que digui: «Escolta, que trobem a faltar un taller de...», del que sigui, no?, 
des del K-pop, que s’ha posat de moda, a qualsevol altra mostra de cultura. Si mi-
rem la programació dels ateneus podem trobar tallers de sevillanes, podem trobar 
tallers, doncs, de dansa del ventre, tallers de mil i una històries que conviuen amb 
les sardanes, amb els balls de saló, amb el zumba o amb els bastoners. Són cases 
de cultura, i dintre de la cultura hi conviu tot lo que sigui..., qualsevol activitat que 
sigui de cultura. 

En el tema també de cohesió, estem desenvolupant ara..., desenvoluparem el 
2020 un projecte d’integració a les entitats, d’integració de violència de gènere, d’ac-
tivitats i recursos sobre el tema de violència de gènere.

(Oriol Jordan Ramon intervé sense fer ús del micròfon.) Exacte, sí –va bé tenir 
el de comunicació quan un no té la «soltura» o no té l’hàbit, doncs, de respondre 
tantes preguntes seguides, tanta bateria de preguntes, va bé tenir el de comunicació 
que et va posant la cunya. El de les beques «Tots hi tenim lloc!»: això és justament 
per ajudar a que ningú quedi exclòs, dintre de les nostres capacitats. Si tinguéssim 
més pressupost com a federació, naturalment donaríem moltes més beques. És sen-
zillament si l’entitat ho detecta pròpiament, o bé ho detecta via serveis socials del 
municipi, persones, doncs, que en el seu moment sí que podien accedir-hi i que per 
qüestions econòmiques... –tots sabem d’on venim, i les bandades econòmiques que 
han fet molt mal a moltes famílies del nostre país–, que puguin normalitzar el seu 
dia a dia. I una manera de normalitzar-ho no només és tenint accés a l’escola, amb 
beques, beques menjador, tot això, naturalment, és necessari i importantíssim; però 
poder normalitzar amb poder participar en una activitat, com ho havien fet sempre, 
o poder anar al teatre o poder assistir a una sessió de cinema, doncs, és vital per a la 
normalitat d’una família. I, llavors, què fem? L’entitat assumeix la quota d’associat  
i la federació assumeix la quota de l’activitat.

Del que parlàvem de la xarxa de teatres, és un projecte força nou. Estàvem par-
lant de trenta-una sales. Quin funcionament té? Doncs el mateix que té una miqueta 
la federació, és a dir, treball en xarxa, anar junts. Aquestes trenta-una sales tenen 
una mateixa problemàtica: amb pocs recursos han de fer molt. Aleshores, si podem 
contractar conjuntament, doncs podem parlar amb les companyies i dir: «Escolta, 
t’oferim deu per..., si sortissin deu espectacles, quins preus ens donaries?», és a dir, 
poder arribar a fer una programació coordinada. Fem dos consells a l’any amb to-
tes les entitats, sempre en el territori, sempre, doncs, en algun teatre del territori, 
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perquè sigui itinerant i perquè tothom... –igual hi ha la mateixa distància, com va 
ser a l’últim consell, que va ser a Capellades, doncs, quan va venir el de La Cate de 
Figueres a Capellades, té la mateixa distància després el de Capellades, anar cap  
a Figueres–, per poder contractar conjuntament. Per a les companyies, doncs, el fet 
de que després del consell se’ls pugui trucar i dir: «Escolta, hem de buscar dates 
per deu bolos, per dotze bolos», clar, que els diguis això un dilluns al matí, els vam 
alegrar la setmana. 

I de cara a les entitats, de cara als teatres, doncs, podem entrar en tot un circuit 
de programació professional molt interessant i molt important per poder fer arribar 
la cultura a tot aquest eix vertebrador, tot aquest eix del territori que dèiem. Perquè 
des de la federació el que treballem molt és el territori. Per qüestió, doncs, operativa, 
tenim la seu aquí a Barcelona, però sí que tenim..., treballem molt el territori. Tots 
els consells els fem en el territori, les assemblees sempre les anem fent itinerants, 
totes les reunions les fem sempre en llocs diferents perquè treballem el territori, i 
volem que la cultura, volem que els espectacles arribin a tot el territori, no només 
arribin a les capitals de comarques o arribin, doncs, a Barcelona; volem que una 
persona de qualsevol població pugui gaudir de qualsevol espectacle professional,  
i d’aquesta manera podem treballar. Si dintre d’aquest paquet, dintre d’aquesta xar-
xa, des de l’Administració ja se’ns veiés com un operador important, com un progra-
mador important, i poguéssim, doncs, accedir, conjuntament com a XTAC, dintre 
del Programa.cat, encara seria molt més interessant; és a dir, encara podríem fer 
arribar, democratitzar més la cultura, democratitzar més, doncs, l’accés als espec-
tacles. Potenciem des d’inici, no només el territori, sinó també, doncs, la cultura de 
base. 

Futur? El futur el tenim, vaja, impressionant. Tenim un futur molt potent, molt 
impressionant i de llarg recorregut. 

Gràcies.

El president

Molt bé, moltes gràcies per aquest esforç de síntesi i d’aprofundir en els temes 
que s’han posat sobre la taula. No sé si hi ha algun grup que vol afegir alguna cosa 
o complementar... Em sembla que s’han dit ja moltes coses. (Pausa.)

Doncs, en tot cas, donem per acabada aquesta compareixença, agraint molt no 
sols la compareixença, sinó la feina que feu. Que a la casa del poble, que és el 
Parlament, sapigueu que hi teniu uns aliats que valoren i valorem la feina que feu, i 
tant de bo com a diputats poguéssim participar de la dinàmica dels ateneus. Si algu-
na vegada ens inviteu, que igual ja ho feu, doncs, procurarem venir i estar al vostre 
costat i estar pendents del que us preocupa en cada moment. 

Moltes gràcies.

Pep Morella Murcia

Moltes gràcies, i esperem que no sigui l’última vegada que ens... Ja que hem 
obert el camí, ja que hem començat, que tinguem un llarg recorregut.

Gràcies.

El president

Parem cinc minuts per acomiadar-los i reprenem la sessió.

La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i sis minuts i es reprèn a un quart de 

cinc i deu minuts.

El president

Reprenem la sessió. (Pausa.)



DSPC-C 397
4 de desembre de 2019

Sessió 13 de la CC  20

Sol·licitud de compareixença de Ramón Mas Espinalt perquè informi 
sobre la situació del sector de les discoteques

356-00588/12

Bé, hi ha, com a segon punt de l’ordre del dia, la sol·licitud de compareixença de 
Ramon Mas Espinalt perquè informi sobre la situació del sector de les discoteques. 
Algú vol fer una intervenció? (Pausa.)

La podem aprovar per assentiment o s’ha de votar? (Pausa.) L’aprovem per as-
sentiment? (Pausa.)

Perfecte. Moltes gràcies. 

Proposta de resolució sobre la presència efectiva de les dones en la 
indústria audiovisual catalana

250-00895/12

Bé, anem al punt número 3: Proposta de resolució sobre la presència efectiva de 
les dones en la indústria audiovisual. Té la paraula el diputat Rafel Bruguera, en nom 
del Grup Socialistes i Units per Avançar, per presentar la proposta.

Rafel Bruguera Batalla

Gràcies, president. De fet, és una proposta compartida amb el Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem. La Llei d’igualtat efectiva de dones i homes afirma, 
diu que la igualtat entre dones i homes és un valor cabdal de la democràcia, un ele-
ment nuclear, doncs, d’un estat democràtic real i avançat. I aquest és un principi 
transversal, aplicable a tots els àmbits socials. Avui, però, en aquesta comissió, vo-
lem parlar de com fer més efectiu o, si es vol, com podem fer passes endavant per 
complir aquest mandat legal i de necessitat social en el món de la cultura i, encara 
més específicament, en el camp de l’audiovisual. 

En el cas concret, per tant, que ens ocupa, l’audiovisual –l’audiovisual català–, és 
evident que la situació de desigualtat cap a les dones, especialment en l’accés als càr-
recs de responsabilitat, és clara. Molt breument, dues o tres xifres: només el 16 per  
cent dels projectes cinematogràfics estan dirigits, escrits o produïts per dones; en la 
producció audiovisual, només el 26 per cent tenen una dona al capdavant; o, si par-
lem de so, de fotografia, de composició musical, de muntatge, d’efectes visuals, el 
percentatge encara és més baix, no arriba ni al 10 per cent. 

L’Associació de Dones Cineastes i Mitjans Audiovisuals de Catalunya, coneguda 
pel nom de Dones Cineastes –que aprofito, per cert, per saludar cordialment i agrair-
los la feina que fan i la molta que encara els queda per fer, i que lluita per revertir 
aquesta situació de desigualtat històrica i de clara discriminació de les dones en la 
indústria audiovisual catalana–, dic, Dones Cineastes va dissenyar un pla d’acció el 
2017 –no fa tant de temps, fa un parell d’anys– per implantar concretament sis ac-
cions del pla durant el període 2017-2020; per tant, diguem-ne, encara estaríem en 
vigència del pla, però a aquestes alçades de la pel·lícula –mai millor dit– segurament 
que algunes d’aquestes accions s’haurien d’estar implantant. Doncs no. Res, eh? No 
s’ha materialitzat cap d’aquestes accions ni s’ha iniciat cap d’aquestes accions al dia 
d’avui. 

Per això, bàsicament, per això hem presentat aquesta proposta de resolució, 
fruit dels contactes i converses que els dos grups proposants mantenim amb Dones 
Cineastes des de fa una colla de temps, i ja anteriorment amb Proa.

La proposta de resolució, per tant, pretén tres qüestions, molt ràpides. En primer 
lloc, endegar un estudi detallat de la situació de les dones professionals de l’audio-
visual català en tots els seus àmbits. És veritat que el Conca disposa d’un informe, 
molt interessant, per cert, però que abasta el conjunt del sector cultural, no és espe-
cífic respecte de l’audiovisual. Creiem que aquí hi ha un buit i, per tant, pensem que 
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pot ser interessant –molt interessant i molt important i necessari–, doncs, disposar 
d’un estudi detallat, posar negre sobre blanc aquesta situació de l’audiovisual. 

En segon lloc, incorporar una persona experta en perspectiva de gènere –que no 
vol dir incorporar una dona, necessàriament– en la valoració dels projectes audio-
visuals susceptibles de ser subvencionables a través de fons públics, eh? I, ho repe-
teixo, no estem parlant d’incorporar una dona, sinó que estem parlant d’una altra 
cosa, eh?, molt més àmplia, que és, la perspectiva de gènere, incorporar-la en els 
sistemes de valoració dels projectes audiovisuals, siguin dirigits per homes o siguin 
dirigits per dones, des del punt de vista de la perspectiva de gènere, i, per tant, es-
tem fonamentalment parlant de l’ICEC i estem parlant de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals. 

I, en tercer lloc, complir l’acord del Govern amb Dones Visuals, que comentava 
abans, per garantir l’aplicació del pla d’acció. En definitiva, reclamar al Govern vo-
luntat política.

És veritat que amb el conseller Vila es va iniciar aquest procés, aquestes con-
verses, es va posar una mica fil a l’agulla en aquest pla, que es va, d’alguna manera, 
acabar de culminar i pactar amb el conseller Puig, que es va tancar l’acord. També 
és cert, no és menys cert, que la consellera Borràs va aparcar el tema –no li va inte-
ressar, per les raons que fossin, però no li va interessar. I també he de dir, amb tota 
franquesa, que ens consta que la consellera Vilallonga hi ha posat una mica més d’in-
terès del que hi havia posat la consellera Borràs. 

Però, en tot cas, aquest tema s’ha de reprendre. No és un tema menor, és un tema 
important, és un tema urgent. Hi ha un compromís polític des del 2017, i aquesta 
proposta de resolució el que ve a dir... «Govern, conselleria de Cultura, poseu-vos 
les piles i compliu amb els compromisos que vàreu adquirir.»

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputat. Sort que el diputat Rafel Bruguera té experiència i ha 
saludat les persones invitades de Dones Visuals, i jo m’afegeixo a la salutació: estan  
a casa seva. I m’he oblidat de dir que era una proposta de resolució també presenta-
da –és a dir, ho he fet fatal– pel Grup de Catalunya en Comú Podem. Té la paraula 
la diputada Concepció Abellán.

Concepción Abellán Carretero

Muchas gracias. Bueno, agradeceros el poder venir aquí y también el trabajar 
esta propuesta de resolución con el PSC y con nosotras. 

Con esta resolución dábamos importancia a la visibilidad y el soporte a una 
iniciativa liderada por Dones Visuals, que trabajan para abordar la situación de 
desigualdad que sufren las mujeres en uno de los sectores de la cultura, como es 
la industria audiovisual. A partir de las luchas de las mujeres en muchos ámbitos 
–también en el de la cultura–, hemos conseguido transformar la realidad y conse-
guir mayores niveles de igualdad, pero queda mucho por hacer para conseguir una 
sociedad plenamente democrática, donde acabemos con la discriminación por razón 
de género. 

El mundo de la cultura no está al margen de ser un reproductor de las desigualda-
des que se producen en toda la sociedad. La industria audiovisual tiene graves des-
equilibrios en la presencia y representación de las mujeres, tanto para los cargos de 
responsabilidad –que solo hay un 26 por ciento de mujeres en la producción audio-
visual–, como en los diferentes espacios de la cadena –fotografía, sonido, montaje, 
etcétera–, donde las mujeres solo representan el 9 por ciento. Pero, más allá de la 
poca presencia de la industria, hemos de sumar las consecuencias de esta falta de 
paridad, que tiene sobre los contenidos culturales que producen y el impacto que 
tienen en la sociedad. Y, cómo no, pues, la cultura no está exenta de androcentrismo 
ni de machismo. En los diferentes estudios además se ha constatado que cuando es-
tamos las mujeres, pues, diversificamos las agendas y también los contenidos.
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Por lo tanto, es una necesidad y una obligación reparar tantos años de desigual-
dad, de silenciar y de perder tantos talentos y saberes de las mujeres. Y con esto, 
pues, estaremos de acuerdo en este Parlament; por eso hemos aprobado unánime-
mente leyes como la de la igualdad, para hacer efectiva, pues, la igualdad de muje-
res y hombres en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso, iniciativas como la de 
Dones Visuals deberían de ser acogidas por las instituciones plenamente y trabajar 
para superar la brecha de género y promover la igualdad. Y esta, también, creemos 
que debe de ser una prioridad del Departament de Cultura.

Dejar en papel mojado los acuerdos que impulsaban un plan de acción al sector 
audiovisual es una mala noticia para la cultura, y por eso pedimos que se retomen 
los compromisos ya acordados por el Govern con Dones Visuals. Para transformar 
la sociedad necesitamos más feminismo, y eso significa dar soporte público para 
implementar la presencia y el acceso de las mujeres a la cultura, apoyando la diver-
sidad y riqueza cultural que aportan los contenidos hechos y representados por las 
mujeres.

Por eso en la propuesta de resolución pedíamos soporte de todos grupos para tres 
puntos, como ha explicado el compañero Rafel Bruguera: un estudio que profundice 
y analice la situación actual de las mujeres en el mundo audiovisual; una persona 
experta en perspectiva de género en cada comisión –creo que es clave para que algo 
que al final es con recursos públicos no tenga ninguna discriminación ni..., que pue-
da perjudicar–, y el tercero, pues, como ya venía diciendo antes, el cumplimiento del 
acuerdo entre Dones Visuals y el Govern.

Muchas gracias.

El president

Gràcies, diputada. Hi ha dos grups que han presentat esmenes. Diputada Jenn 
Díaz, en nom del Grup Republicà...

Jenn Díaz Ruiz

Sí; gràcies, president. Bona tarda a les companyes de Dones Visuals. Avui és un 
d’aquells dies que costa una mica fer la feina de diputades, perquè és evident que la 
tasca que fan des de Dones Visuals genera molt consens en aquesta comissió. Ho 
ha fet en totes les trobades, formals i informals, ho fa cada vegada que s’acosten al 
Parlament, i, per tant, vagi per endavant que compartim la lluita més enllà d’aques-
ta comissió i que la proposta de resolució és més que pertinent i que per tant, en tot 
cas, ens atenim a les realitats que tenim i, per tant, assumim les contradiccions que 
suposa ser membre dels grups parlamentaris que donen suport al Govern.

Agrair-li a la diputada Mònica que fins al final hagi intentat, doncs, trobar els 
acords que es poguessin ajustar una mica a les demandes de tothom, i als grups pro-
posants, i sobretot a les companyes de Dones Visuals, que ja sabem que són molt 
lluitadores i molt treballadores i insistents, que és el que cal amb les lluites justes.

En el primer punt és evident que part de la lluita per la igualtat entre homes i 
dones es basa en les dades i que per tant aquest estudi sobre la situació de les dones 
professionals de l’audiovisual català és més que necessari. És cert que hi ha aquest 
informe del Conca, i és veritat que tant de bo tots els sectors de l’àmbit de la cultu-
ra fessin la mateixa feina que fan des de Dones Visuals, perquè més enllà d’aquest 
informe del Conca poguéssim tenir aquesta imatge més genèrica. I, en tot cas, ens 
sembla que és de mínims, no?, tenir un estudi sobre la situació de les dones en l’àm-
bit de; més que re perquè molt sovint treballem sobre sensacions i sobre percepcions 
que tenim a nivell individual i que per tant amb els estudis, amb les dades blanc so-
bre negre, és molt més fàcil treballar, i, per tant, treballar vol dir avançar.

Al punt número 2, que generava més controvèrsia perquè d’alguna manera vo-
líem que quedés subjecte a la valoració final d’aquest estudi primer i, per tant, que 
al segon punt s’haguessin acceptat les esmenes per poder vincular l’estudi a la incor-
poració d’aquesta persona experta en perspectiva de gènere, o, en tot cas, que totes 
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les persones que hagin de considerar qualsevol projecte i que hagin de formar part 
d’aquests nuclis de valoració del projecte tinguin formació en perspectiva de gènere, 
no hem pogut arribar a un acord, i aquesta és una de les contradiccions. Per tant, 
demanarem el vot separat del punt número 2 i número 3, perquè hi votarem en con-
tra, malgrat que seguim considerant que genera consens i que és ben cert que, més 
enllà d’una persona –que no necessàriament ha de ser una dona–, s’ha d’introduir 
aquesta perspectiva de gènere que vagi més enllà de si hi han més dones en càrrecs 
de decisió o no, que també entrem en la part dels continguts.

I al tercer punt ens consta que el compromís de la consellera hi és, i l’únic que 
podem fer, doncs, és mantenir-nos alerta perquè tirin endavant.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada Jenn Díaz. Té la paraula la diputada Mònica Sales, en 
nom Junts per Catalunya.

Mònica Sales de la Cruz

Gràcies, president. També una salutació a les Dones Visuals, i també un agraï-
ment a la Jenn Díaz per aquestes paraules que jo també subscric avui. Fer visible el 
talent femení és un dels objectius del Govern en tots els àmbits professionals i de 
coneixement, però sobretot en aquells en què tradicionalment no hi hem tingut pre-
sència. I seguir treballant per millorar la col·laboració amb Dones Visuals és un altre 
objectiu compartit des del Govern, concretament des del Departament de Cultura, i 
per això ho debatem aquí, en aquesta comissió, i, per tant, vaja per endavant aquesta 
premissa inicial com a marc general i prioritari d’aquest argumentari que jo faré a 
continuació.

Sap Dones Visuals que l’ICEC, en un any pressupostari complex i prorrogat, va 
disposar d’una quantitat econòmica de vuitanta mil euros per a desenvolupar la seua 
activitat, i sap també que hi ha voluntat de continuar amb aquesta xifra i de millo-
rar-la, perquè sé també que està lluny de la seua demanda i que hi ha la voluntat de 
seure per treballar de manera plegada amb aquest objectiu que té l’ICEC de l’horitzó 
2020, de crear les seues comissions paritàries i de posar en marxa també les pers-
pectives de gènere en la resta de línies que desenvolupa i que apunta.

També convé posar sobre la taula aquesta voluntat del Govern, conjuntament 
amb l’Institut Català de les Dones, com a motor i lideratge, d’elaborar de manera 
periòdica estudis i informes sobre la presència de les dones als mitjans de comuni-
cació, tant pel que fa com a professionals com pel que fa com a protagonistes de les 
mateixes notícies, i posar en valor el projecte «Gèneres i mitjans de comunicació: 
eines per visibilitzar les aportacions de les dones», que també recollia una esmena 
que nosaltres havíem presentat i que ha estat rebutjada.

També convé apuntar, per exemple, que el Pla estratègic d’igualtat de gènere 19-22  
recull en el seu eix cinquè, i que es va aprovar el 9 de juliol del 19, aquesta visi-
bilització de les dones i comunicació no sexista per a fer visibles les aportacions 
de les dones en tots els àmbits i per a difondre les seues contribucions en totes les 
branques del coneixement i activitat. Aquest pla estratègic té com a responsable el 
Departament de Presidència i l’Institut Català de les Dones i altres agents, com la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, o la Direcció General de Mitjans  
de Comunicació o el Consell de l’Audiovisual, i, per tant, hi ha altres accions a des-
tacar, com la incorporació i priorització de noves estratègies i mesures destinades a 
augmentar la visibilitat i audibilitat de les dones i altres accions també a dur a terme. 
Està clar que mai és prou i que sempre cal més i, per tant, com deia ara la diputada 
Díaz, cal estar sempre atents.

Voldria posar sobre la taula que un procés de negociació és sovint un estira-i- 
arronsa, una voluntat de tirar endavant, i crec que per part nostra ho hem intentat fins 
a darrera hora perquè el text prosperés. Equilibrat, d’acord, hi estic d’acord: ni l’origi-
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nal sencer ni tot el que nosaltres volíem que fos esmenat. Però no ha estat possible, i,  
de tota manera, jo voldria agrair també la bona predisposició del diputat Bruguera,  
i també de la diputada Abellán.

Malgrat haver presentat nosaltres una esmena al punt 1, acceptem votar-ne el 
redactat original per tal de dur a terme aquest estudi detallat que es demana. I hem 
intentat que en base a aquest estudi es tingués en compte la nostra esmena al punt 2,  
però no ha estat possible. Volem que la perspectiva de gènere es tinga en compte 
en la valoració dels projectes audiovisuals, i per això proposàvem incorporar-hi els 
mecanismes adients sense condicionar-ne els continguts. Els continguts amb quota, 
lliures, amb mirada amb pedagogia sobre el contingut; reflexions, i moltes, que cal 
fer i que cal fer amb deteniment. Segur que tots tenim un horitzó comú, però amb 
matisos diferents que cal tindre en compte o almenys mirar de consensuar perquè 
aquestes votacions prosperen. I recupero aquestes paraules que ha dit abans el dipu-
tat Bruguera, aquestes «passes endavant».

Pel que fa al punt 3, que també hi havíem presentat esmena i que tampoc no ens 
ha estat acceptada, volem posar de manifest novament el compromís de seguir tre-
ballant per millorar la col·laboració entre Govern i Dones Visuals, però a hores d’ara 
no podem parlar de complir acords; sí que podem parlar, en canvi, de garantir dota-
ció pressupostària en uns nous pressupostos amb voluntat de millora i de continuar 
parlant amb vosaltres, tant nosaltres com a grup com el mateix departament, amb 
els consellers i conselleres, tots i totes, des de Vila fins a Vilallonga –inclosa Laura 
Borràs, només faltaria.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Té la paraula la diputada Susana Beltrán, en nom del Grup 
de Ciutadans.

Susana Beltrán García

Gràcies, president. També des de Ciutadans saludem Dones Visuals. Me les he 
creuat abans, però anava de pressa i no m’he pogut aturar. Ho faig ara, perquè també 
per al meu grup, doncs, sou benvingudes. És a l’agenda europea, ja hi és, a l’agenda 
europea, que es treballi en tots els àmbits per garantir aquesta igualtat efectiva en-
tre homes i dones, i també a Europa i aquí es constata que les dones no estan sufi-
cientment representades en les preses de decisions. I en l’àmbit audiovisual, com els 
grups proposants esmenten, només un 16 per cent de les dones dirigeixen, escriuen 
o produeixen audiovisuals; és a dir, una xifra molt, molt petita. I agraïm la feina que 
està fent Dones Visuals per visibilitzar aquests greuges i cap a on, doncs, la societat 
catalana ha de treballar.

Nosaltres donarem suport a aquesta proposta perquè ens sembla molt raonable 
fer un estudi detallat, específic, per saber quina és la situació real, aquí a Catalunya, 
de la presència efectiva de les dones en l’àmbit audiovisual. Complir l’acord de go-
vern amb les Dones Visuals, un acord de govern que ja es va fer, i per això des del 
Grup de Ciutadans ens costa entendre com els grups que donen suport al Govern 
votaran en contra de complir un acord de govern que ja estava aprovat i que se su-
posa que ja hauria d’estar en funcionament.

I votarem també l’altre punt, que és una demanda, també, de les Dones Visuals, 
de que s’incorpori un expert en perspectiva de gènere. Dèiem abans: perquè això tiri 
endavant és qüestió de voluntat política. Efectivament, voluntat política de fa dos 
anys, i d’ara també. I per fer efectiva la igualtat efectiva entre homes i dones, doncs 
cal que es faci o que es doni aquesta voluntat política. Per tant, sí, hi votarem a favor.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada Beltrán. Té la paraula el diputat Rafel Bruguera.
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Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, president. Amb tota la cordialitat cap a les diputades Mònica Sales  
i Jenn Díaz, però..., jo comprenc les contradiccions, però, precisament, per exemple, 
al punt 2, en el qual demanàvem incorporar una persona experta en perspectiva de 
gènere, finalment hem proposat una transacció, que ja es vinculava, d’alguna mane-
ra, a l’aprovació del punt 1, eh?, que era «en funció de les conclusions de l’estudi del 
primer punt, incorporar», i, per tant, no s’ha acceptat. I, pel que fa al punt 3, és..., 
en fi, és un acord, com deia la diputada de Ciutadans, de calaix, a complir: reiterar 
la necessitat de que el Govern compleixi amb el que diu, amb el que signa i amb el 
que es compromet a fer, purament i simplement.

Per tant, ho lamentem, ens sap greu, però no podem acceptar les esmenes. I re-
peteixo que l’esforç per intentar transaccionar em sembla que l’hem fet.

Gràcies.

El president

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

Concepción Abellán Carretero

Bueno, yo, muy en la línea de lo que dice el compañero Rafael Bruguera, también 
entiendo que pueda haber sido muy complicado gestionar las diferentes posiciones, 
pero al final la propuesta de resolución se hace muy concreta para tirar para adelante 
una problemática que se encuentra. Hemos intentado hacer lo posible para aceptar 
diferentes posibilidades, pero no entendemos cómo el punto 2, que era un eje central 
de algo primordial, no se haya podido tener en cuenta, incluso hasta con la propia 
modificación que habíamos planteado, que iba muy encaminada también al estudio, 
que era lo que ya se nos había dicho desde un principio.

Y nada más.

El president

Molt bé, gràcies. Hi ha alguna...? Passarem a votar-ho. Hi ha alguna sol·licitud 
de vot diferenciat?

Mònica Sales de la Cruz

Sí, president. Per part nostra demanaríem votació separada del punt 1 i els 2 i 3, 
que es poden votar conjuntament.

Gràcies.

El president

Perfecte. Votem així el punt 1.
Vots a favor del punt 1? 
Per unanimitat dels presents.
Votem els punts 2 i 3 en bloc. Vots a favor del bloc 2-3? Héctor? (Rialles.)
Nou vots, dels grups de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar i Catalunya 

en Comú Podem.
Vots en contra? 
Deu vots, dels grups Republicà i Junts per Catalunya.
Per tant, queda rebutjat aquest segon bloc.
Gràcies.

Proposta de resolució sobre el compliment de determinats compromisos 
amb els treballadors del Consorci per a la Normalització Lingüística

250-00907/12

Passem al punt següent de l’ordre del dia; és el punt número 4: Proposta de 
resolució sobre el compliment de determinats compromisos amb els treballadors 
del Consorci per a la Normalització Lingüística, proposat pel Grup Parlamentari 
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Socialistes i Units per Avançar... exclusivament, no? (Pausa.) Molt bé. Té la paraula 
el diputat Rafel Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

President, gràcies de nou. El Consorci per a la Normalització Lingüística també 
ha sofert les retallades pressupostàries aquests darrers anys, i qui més ho ha patit han 
estat els seus treballadors i treballadores en forma de precarietat laboral, de pèrdua 
de llocs de treball, d’increment d’hores lectives del personal docent, de congelació de 
places, etcètera.

Els nous estatuts del consorci –aprovats, per cert, enguany– comporten una sèrie 
de compromisos pressupostaris, especialment pel que fa a l’assumpció progressi-
va del capítol 1, de personal, fins a data màxima, fins arribar al cent per cent l’any 
2022. La proposta de resolució pretén, per tant, garantir el compliment d’aquests 
compromisos. Per nosaltres, diputades i diputats, és un tema especialment rellevant, 
i no menor, tenint en compte que nosaltres, el nostre grup parlamentari va donar su-
port als nous estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística i, per tant, no 
li vàrem pas donar suport perquè no es complissin, sinó que li vàrem donar suport 
perquè es complissin. I com que veiem que hi ha endarreriments importants respec-
te a aquest compliment, per això hem presentat aquesta proposta de resolució.

Per tant, la necessitat existeix i la necessitat és real: hi ha una demanda creixent 
de cursos de català, el mateix Informe de l’any 2018 de política lingüística ho diu. 
Hi ha més alumnes el 2018 que el 2017 –ja el 2017 n’hi va haver més que el 2016–, 
més parelles lingüístiques; per tant, més cursos, més matriculats, i també llistes 
d’espera, de cursos que no es poden cobrir perquè no hi ha suficient personal. Això 
és així, això és objectiu. I ens n’alegrem, de que sigui així; no tant de que no es co-
breixin les demandes, però sí de que hi siguin, eh?, la qual cosa vol dir que estem 
parlant d’un instrument important, d’un instrument important a nivell de país.

Per tant, la necessitat d’adequar les plantilles a les necessitats, això és evident. 
No s’han convocat els concursos compromesos el 2019. Hi ha una sentència judicial 
sobre el pagament de triennis que no es compleix; ho repeteixo: una sentència judi-
cial. O bé el catàleg de llocs de treball continua sense aprovar-se –el catàleg de llocs 
de treball del consorci.

Per tant, creiem que està més que justificada la proposta de resolució que presen-
tem, i demanem a tots els grups que li donin suport.

També és cert –i ja m’avanço, president, i si no és que hi ha alguna novetat im-
prevista ja no intervindré en el segon torn– que hem arribat a acords de transacció 
amb els grups parlamentaris que donen suport al Govern, i, per tant, com que creiem 
que val més un mal acord que no pas un no acord o un desacord, bé, nosaltres hem 
negociat i, finalment, doncs, hem arribat a uns acords que creiem que com a mí-
nim..., són de mínims, però que creiem que signifiquen un passet endavant, que en  
definitiva és el que hauríem de buscar els polítics, que és millorar, encara que sigui 
a passos petits, la vida de les persones i no fer passos enrere, com els crancs.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. Han presentat esmenes el Grup Republicà... La diputada Mònica 
Palacín té la paraula.

Mònica Palacín París

Moltes gràcies, president. Donar les gràcies, abans de començar amb el posicio-
nament de les esmenes, a la feina feta amb el diputat Bruguera i amb el diputat Ten, 
per tal, doncs, d’arribar al que precisament deia el diputat Bruguera, que és arribar a 
aquests acords, no?, aquests acords que moltes vegades, precisament, quan el que s’in-
tenta és arribar a acords, guanyen les dues parts, però també és cert que el que s’inten-
ta és arribar a uns mínims, que nosaltres creiem que en aquest cas són els que els que 
es posen sobre la taula d’una manera més realista.
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I és que al final, doncs, les transaccions a les quals hem arribat el que fan és 
ajustar els terminis. Per tant, pel que fa al primer punt, ajustar el termini tenint en 
compte que és ara, quan estem a les portes de poder portar uns pressupostos a apro-
vació, i, per tant, amb aquests pressupostos, si finalment s’aproven aquí al Parlament 
de Catalunya, doncs podrem donar espai i resposta a moltes d’aquestes peticions.

Després, també pel que fa a la segona esmena, concretar també que aquelles jor-
nades laborals que ara són de vint, vint-i-cinc hores passin a ser completes, creiem 
que era important també matisar-ho, perquè així ho han expressat, i així també és 
la realitat de molts docents que imparteixen classes, en aquest cas, doncs, que no ho 
volen, per dir-ho d’alguna manera, sinó que ja s’estimen més, en alguns casos –dic 
«en alguns casos»–, mantenir les jornades parcials. Per tant, aquell qui ho desitgi, 
doncs, és evident que ha de poder..., perquè fonamentem tots aquests acords, aques-
tes transaccions, les fonamentem en una cosa que crec que és bona que hagi sortit 
en tots els punts transaccionats, que són tant les necessitats de l’activitat pròpia del 
consorci com les demandes, i també, evidentment, el que preveuen els estatuts.

I, per tant, doncs, també un punt referent a continuar negociant amb el comitè 
d’empresa per tal de revertir aquesta situació malaurada.

I, bé, com deia, crec que és interessant haver arribat a aquests acords per poder, 
doncs, posar fil a l’agulla, i sobretot fonamentar-los en aquests dos elements: tant el 
respecte pels acords que estan previstos en els estatuts, també les necessitats, però 
també la necessitat de tenir uns pressupostos aprovats que puguin donar-hi resposta.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. Té la paraula el diputat Francesc Ten, en nom del Grup 
de Junts per Catalunya.

Francesc Ten i Costa

Moltes gràcies, president. No gaire més hauria d’afegir jo al que ja han dit el 
diputat Bruguera i la diputada Palacín, als quals vull agrair, doncs, la transacció a 
la qual hem arribat, que són unes transaccions de calendari, com sol ser molt ha-
bitual en aquesta casa, i unes transaccions que remarquen el matís que aquelles 
persones que ho desitgin són les que potser puguin accedir a la jornada completa. 
I una transacció que també ve a parlar de disponibilitat pressupostària, una dispo-
nibilitat pressupostària que, com ja ha dit el diputat Bruguera, doncs, els mateixos 
estatuts que van ser reformats fa un any ja inclouen. El consorci ha estat, gràcies 
a aquesta reforma dels estatuts, doncs, dels departaments o de les entitats dins del 
Departament de Cultura que han vist augmentat el seu pressupost, augmentat per 
una qüestió de necessitat, gràcies a totes aquestes complicacions laborals. I, per tant, 
era urgent, és un objectiu del departament esmenar-ho i continuar-ho esmenant en 
la línia dels propers anys.

Jo volia, ja que en tinc l’oportunitat, posar en relleu la feina que fa el consorci, 
que va celebrar el mes passat trenta anys. La gala es va fer al Teatre Nacional, vaig 
poder-hi assistir. I les xifres em sembla que val la pena..., ja que en la compareixen-
ça anterior també hi havia unes xifres que quan les recollim i se’ns diuen, doncs, 
impacten, em sembla que també pot passar el mateix amb el consorci: 1,9 milions 
d’inscrits ha tingut el consorci –1,9 milions d’inscrits– durant aquests trenta anys., 
gent que ha fet cursos en el consorci; 83.565 cursos s’han fet durant trenta anys, i 
el nombre de parelles lingüístiques eren 137.000. Clar, això és una xifra que ens fa 
veure que el consorci és una eina fonamental, indispensable, que l’esforç econòmic 
té retorn, que s’ha de continuar dedicant esforç econòmic a això. Com deia la matei-
xa directora general, la senyora Ester Franquesa, «l’esforç ingent, quotidià i constant 
de cercar les millors condicions per a la llengua, amb la complicitat d’entitats, esta-
bliments i empreses d’àmbit local i comarcal que dibuixen un cercle on la llengua 
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és ben rebuda per ser-hi usada i apresa». I això és el que està fent el Govern de la 
Generalitat amb les diputacions i amb els consells comarcals.

Donarem, evidentment, suport als punts transaccionats. I res més; agrair al dipu-
tat Bruguera la seva facilitat de tracte en aquestes transaccions.

El president

Moltes gràcies, diputat Ten. Té la paraula el diputat Martín Barra, del Grup de 
Ciutadans.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidente. Cuando veía yo esta propuesta de resolución recordé: «Uy, 
me suena.» Ya el señor Bruguera nos has presentado en otras ocasiones propuestas 
sobre el Consorcio de Normalización Lingüística, y digo: «Voy a buscarlas, porque 
me suenan puntos de esta propuesta.» Claro, usted ha hablado hoy que ha habido 
unos nuevos estatutos, es cierto, que observan ya retrasos. Bueno, aparte de senten-
cias judiciales que no se cumplen; en fin, eso, si le parece, ya está dicho, y creo que 
eso tampoco es ninguna novedad. Pero «retrasos en los cumplimientos de los nue-
vos estatutos y hay que volver a presentar otra PR...» Y, claro, yo voy con una que 
presentó usted también –yo estaba en la Comisión de Cultura, recordaba perfecta-
mente, 2016–, y en aquella de 2016 ya se hablaba de asumir de manera progresiva 
el capítulo 1, de..., en 2016; ya se hablaba de garantizar el diálogo con las represen-
tantes laborales, en 2016; ya se hablaba del catálogo de puestos de trabajo del con-
sorcio que no estaban cubiertos, en 2016. Y estamos en 2019 y afortunadamente nos 
presenta usted una nueva propuesta de resolución que vuelve a incidir en todos estos 
retrasos, que ya son crónicos.

Disculpen esto que le corrija: no es cosa de los nuevos estatutos. Permítame esa 
pequeña corrección, porque esto ya es crónico, porque... Y, claro, he ido a buscar 
los informes de control de cumplimiento que había hecho el Gobierno de aquella 
propuesta. En fin, no leeré mucho –tampoco me daría tanto tiempo la Mesa (l’ora-
dor riu)–, pero, claro, escribir que la dirección del consorcio «mantiene siempre un 
diálogo constante con los representantes laborales» –«mantiene siempre un diálogo 
constante»–, escribirlo, esto, en septiembre de 2016, cuando dicen que desde junio, 
como ha habido unas elecciones, todavía no se han reunido con los nuevos electos, 
unas elecciones sindicales... En fin, a nosotros nos gustaría que esta propuesta de 
resolución se cumpliera, que el Gobierno cumpliera.

Los puntos que se han transaccionado nos parecen correctos, votaremos todos 
a favor, aunque una aclaración le pediría ahora al señor Bruguera, porque había un 
quinto punto en la propuesta inicial que no se observa en la transacción. No sé si es 
que el quinto punto se mantiene original o se ha retirado; eso sí me agradaría que 
me lo aclarara luego en su turno. Y a nosotros, ya digo, nos parece que las tran-
sacciones a las que se ha llegado, pues, son acertadas, votaremos a favor, y ojalá, 
ojalá se cumpla esta vez, ojalá todas esas buenas palabras, de tener presupuestos... 
También en la respuesta a aquella propuesta de 2016 decía el conseller Santi Vila 
que iban a presentar los presupuestos de 2017. Bien. No haré más comentarios, sim-
plemente decir que ojalá, ojalá esta vez sí que cumpla, ojalá el Gobierno esta vez sí 
se ponga a favor del Consorcio de Normalización Lingüística, del que por cierto es-
toy muy orgulloso de haber contribuido a ser uno de esos 1,9 millones de personas 
inscritos en sus cursos. Y además me atendieron con una cortesía, una amabilidad y 
una profesionalidad tremendas. Así que votaremos a favor, insisto, y ojalá esta vez 
no haga falta que tengamos que volver a incidir en temas que ya llevan años y años 
pendientes.

Gracias.

El president

Gràcies, diputat. Té la paraula la diputada Concepción Abellán, del Grup 
Catalunya en Comú Podem.
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Concepción Abellán Carretero

Gracias. Bueno, yo no me extenderé. Estamos totalmente de acuerdo con las de-
mandas que proponen desde el PSC. Apoyaremos y estamos a favor de ellas, y lo 
que sí que pedimos es que, más allá de que se hagan transacciones, se hagan como 
mediaciones, al final se sienten con los trabajadores y trabajadoras, se empiece a va-
lorar bien, pues, todos los convenios que están trabajando con ellos y que se lleve a 
cabo todas las demandas que salgan de aquí lo más pronto posible.

El president 

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

Rafel Bruguera Batalla

Sí; gràcies, president. Molt breument. No sé si he entès malament –és possible– 
el senyor Ten; si és així, doncs, que em disculpi. Però m’ha semblat entendre que 
deia que es mantenia el concepte de «disponibilitat pressupostària». (Veus de fons.) 
Ah, no. D’acord, d’acord.

És a dir, en les esmenes que presentaven els grups parlamentaris que donen su-
port al Govern hi havia fonamentalment dos conceptes: un, que se justifiqui la ne-
cessitat d’activitat i l’altre, la disponibilitat pressupostària. Pel que fa a la necessitat 
d’activitat, nosaltres no tenim cap inconvenient que s’hi mantingui, i per això ho 
hem acceptat, perquè, com he dit a la primera intervenció, és evident que..., em sem-
bla que he demostrat suficientment que sí que hi ha la necessitat. I, pel que fa a la 
disponibilitat pressupostària, ho hem, diguem-ho així, «substituït» –entre cometes– 
per «donar compliment al que diuen els estatuts del consorci». Res més. 

I en tot cas, efectivament, hem transaccionat els quatre primers punts, i el cin-
què punt, el de la recuperació de les places creades a l’organigrama del consorci, és  
un punt que es manté amb el seu text original.

El president

Molt bé. Hi ha alguna petició de votació per separat? (Pausa.) Parem un moment 
i ho...

(Pausa.)

Rafel Bruguera Batalla

President, em sap..., un lapsus mental fruit de l’edat, suposo. (L’orador riu.) No, 
que al cinquè punt acceptem l’esmena, perquè no tenim cap inconvenient en accep-
tar el redactat de l’esmena i, per tant, que se substitueixi el punt cinquè per l’esmena 
proposada pels grups parlamentaris.

El president

Per tant, votaríem en bloc. Serien quatre transaccions, i al cinquè punt s’accep-
ta..., bueno, se acepta la..., s’accepta l’esmena. Sí? Tothom ho té clar? (Pausa.) Sí?

Vots a favor?
Per unanimitat dels presents. 
Molt bé, moltes gràcies. 

Proposta de resolució sobre el projecte del Museu del Còmic de 
Badalona

250-00911/12

Passem al punt cinquè... –Conchi, es tuya, ¿eh?–, la Proposta de resolució sobre 
el projecte del Museu del Còmic de Badalona, presentada pel Grup Catalunya en 
Comú Podem. Té la paraula la diputada Concepción Abellán.

(Pausa.)
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Concepción Abellán Carretero

Gracias. Darle las gracias a Dani, el compañero que ha venido por el Ayuntamiento 
de Badalona, y Paco, que viene por Amics Museu del Còmic de Badalona. Bueno, 
hace como trece años que estamos a la espera del proyecto del Museo del Cómic de 
Badalona, en la fábrica CACI, que el conseller de Cultura en aquel momento, Ferran 
Mascarell, le encargó a Ficomic el anteproyecto. La Generalitat, en el 2009, escoge 
como sede del futuro museo, entre tres candidaturas, la antigua fábrica CACI, si-
tuada en Badalona, y a partir de ahí, pues, la Generalitat y el Ayuntamiento de 
Badalona firman un convenio para tirar adelante el Museo del Cómic. Y el pacto 
estipulaba que el Ayuntamiento de Badalona ponía 3,4 millones para rehabilitar el 
espacio y la Generalitat de Catalunya debía destinar 8 millones de euros para termi-
nar de acabar con..., bueno, para poder terminar el proyecto y poder llevarlo a cabo. 
Pues el Ajuntament de Badalona cumplió su parte, puso los 3,4 millones y años des-
pués tuvo que volver a poner un poco más de dinero, porque tuvo que rehabilitar..., 
debido a condiciones meteorológicas y también, pues, para intentar ocupar y seguir 
ocupando el espacio que se estaba haciendo, porque estaba totalmente parado, y el 
Govern no cumplió con los 8 millones. 

Pasado el tiempo, está como muy paralizado; en la época de Artur Mas se decide 
si se va a hacer una fundación o no; se llega a diferentes acuerdos, y en el 2017 hay 
un plan de museos –que ese plan de museos era el camino hasta el 2030– y vemos 
que no se le da ninguna utilidad al Museo del Cómic, que no aparece y, por lo tan-
to, vemos que no hay intención de poder llevar a cabo este museo y de cumplir con 
aquel convenio que se había firmado hace diez años. Hace muy poquito estuvimos 
allí en una exposición que se hizo sobre «Metròpolis de ciutats», ahí que es en la 
propia CACI, que fue un par o tres de días, no fue más.

Y, bueno, creemos que es importante que se aclare ya si al final el Museo del 
Cómic tira para adelante, pues tenemos un espacio amplio que, además, como está 
en desuso, puede ir deteriorándose. Y, bueno, pues pedíamos a los diferentes grupos 
parlamentarios un posicionamiento. Pedimos al propio Ajuntament de Badalona y 
a la Generalitat que vuelvan a tomar conversaciones para acordar el convenio que 
se firma y, bueno, diferentes... Lo que sí que volvemos a pedir al Govern, que sí que 
cumpla con su parte de los 8 millones y, bueno, a partir de ahí, pues sí que en el 
punto 1 hemos hecho una transacción con Govern y en el resto, pues, un poco a la 
espera de, al final, qué posición toman los diferentes partidos.

El president

Gràcies, diputada. Aprofito per donar la benvinguda als promotors i Amics del 
Museu del Còmic de Badalona: estan a casa seva. Necessitaríem la transacció, no la 
tenim... (Veus de fons.) Ah, perdó. (Veus de fons.)

Francesc Ten i Costa

Senyor president, és una transacció que hem fet durant aquesta compareixença  
i que, si la Mesa ens ho permeteu, la faríem in voce.

El president

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

Jenn Díaz Ruiz

Sí. El diputat Ten després farà en veu, in voce, aquesta esmena del punt 1. En tot 
cas, avançar que nosaltres –es veu que avui he d’assumir totes les contradiccions 
en totes les propostes que porto–, que hi estem d’acord, que el nostre propi grup a 
Badalona hi està d’acord, que volem..., però partim, en tota aquesta proposta de re-
solució, d’uns anys que ja no tenim. Estem remuntant-nos al conseller Tresserras, 
que no serà el Grup Republicà qui li negui la raó al conseller Tresserras, però és 
evident que no som al 2010 i que, per tant, a aquest punt que incideix en l’exercici 
pressupostari hi haurem de votar en contra. Per tant, demanem –ho avanço– la vo-
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tació separada del punt número 2. Al punt número 3 hi votarem a favor, i sobre el 
punt número 1 ara el meu company Ten farà l’esmena pertinent.

El president

Moltes gràcies, diputada. Té la paraula el diputat Francesc Ten.

Francesc Ten i Costa

Gràcies, president. Companys diputats, els faig saber..., els faig una lectura 
del punt primer amb l’esmena, amb la transacció que hem acordat amb la Conchi 
Abellán, a qui agraeixo, doncs, aquest punt d’entesa que hem sabut trobar. El 
punt transaccionat dirà el següent: «Reprendre les converses amb l’Ajuntament de 
Badalona perquè s’adaptin i es concretin les mesures que es van acordar mitjançant 
el conveni signat el 20 de gener de 2010.»

Dit això, deixi’m també fer el nostre posicionament...

El president

Perdó, un moment. Tothom ho ha pogut captar o...? (Pausa.) Sí? Ho pot tornar a 
llegir, si us plau? 

Francesc Ten i Costa

Sí senyor. Al punt primer original, hi afegim «perquè s’adaptin i es concretin...», 
perdó, «perquè s’adaptin»; ja deia «es concretin», doncs anteriorment hi posem 
«perquè s’adaptin i es concretin». Faig la lectura sencera del punt: «Reprendre les 
converses amb l’Ajuntament de Badalona perquè s’adaptin i es concretin les mesu-
res que es van acordar mitjançant el conveni signat el 20 de gener de 2010» –Sant 
Sebastià, posats a dir.

Jo volia posar en importància, doncs, la disciplina del còmic, és evident. Ho 
és com a disciplina –en això no descobrim res–, però tampoc descobrim res si 
diem que Catalunya ha sigut una gran pionera en el món del còmic, en el còmic 
infantil d’abans de la guerra, en el còmic infantil en castellà de després de la guer-
ra, en l’editorial, en l’edició del còmic, també a Catalunya. És a dir, a Barcelona i 
Catalunya hem sigut pioners en el món del còmic, tant pels creadors com en la in-
dústria. També és veritat que totes les ciutats han de poder ser partícips de cultura 
i territori i les ciutats han d’ajudar a vertebrar culturalment el territori. Per tant, els 
papers de ciutats, potser a vegades, que estan molt a prop de la metròpoli, doncs es 
veuen, es poden veure molt afectades per estar a l’ombra de la gran Barcelona, i pot-
ser Mataró, i potser és el cas també de Badalona, que fa una aposta pel còmic que 
és interessantíssima. 

És veritat que l’aposta del còmic a Barcelona..., a Badalona –disculpin– tenia al-
guns entrebancs. És a dir, un projecte que neix de 8 milions i mig d’euros; que, un 
cop rehabilitat l’edifici, aquest import creix fins a gairebé 12; que després de man-
teniment del projecte inicial es preveuen més de 2 milions d’euros de manteniment 
llargs anuals, i que no té, el projecte no parteix d’una col·lecció fundacional ja cons-
tituïda. Aleshores, l’espai del còmic necessita una museïtzació, un món que l’aculli 
des de la col·lecció. Necessita, evidentment, ser tractat patrimonialment en la justa 
mesura. I, per això, la Generalitat també hi està treballant. 

La Generalitat, la Biblioteca de Catalunya és el punt receptor de col·leccions, 
d’aquestes històriques i d’algunes altres que està col·leccionant, juntament amb el 
MNAC; recentment el món del còmic ha entrat a les sales del MNAC. I creiem que 
aquest espai de museïtzació, que podria molt ben ser a Badalona mateix, compartint 
i parlant amb la Biblioteca de Catalunya, doncs és el futur que, des del meu punt de 
vista, s’hauria de treballar i adaptar i concretar aquell conveni inicial del 2010; que, 
per les raons que els he exposat, econòmiques i de concepció del projecte, doncs, 
avui per avui, no podem votar a favor del punt 2, perquè és un import que el depar-
tament actual no pot assumir, si a més a més no està dins el Pla de museus, que ja 
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feia una moratòria de nous museus. Al punt 3 hi votarem a favor, i el punt 1 és el 
que els he explicat. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Té la paraula el diputat Héctor Amelló, en nom del Grup de 
Ciutadans.

Héctor Amelló Montiu

Gracias, presidente. Bueno, intentaré ser breve y no repetir demasiados argu-
mentos que ya se han dicho hoy. Pero sí que quiero dejar constancia de que para no-
sotros esta es una situación que muestra la mala gestión que muchas veces se lleva 
desde diferentes gobiernos de la Generalitat, y gobiernos de diferentes colores, por-
que este proyecto afecta a gobiernos de diferentes colores. Y me explicaré.

Creo que de este tipo de proyectos tenemos muchos en muchos municipios, en el 
sentido de que llega un conseller –en este caso fue el señor Mascarell– que redacta 
un anteproyecto. Se cambia de conseller, aparece otro conseller y firma un convenio. 
Aparece otro conseller y dice que no hay dinero para el proyecto y que el proyecto 
se queda en standby. Aparece otro conseller y dice que no, que el proyecto, pues, se  
hará, pero que se hará de otra manera. Y así va pasando el tiempo, y total, que 
aquí han pasado trece años. Pero es que así tenemos muchísimos proyectos en toda 
Cataluña, donde se ha invertido dinero público que está en standby, como sucede 
aquí. Aquí ya se han gastado más de 3 millones de euros de dinero, de impuestos 
que pagan los ciudadanos, y no tenemos exactamente a día de hoy un proyecto cla-
ro para allí. 

Y me da la sensación de que hoy..., nosotros vamos a apoyar esta propuesta, 
por supuesto, pero me da la sensación de que hoy aquí se va a pegar otra patada 
para adelante. Sí, nosotros estamos de acuerdo en que se tiene que abrir algún tipo 
de mesa de negociación, se tiene que empezar a hablar entre el ayuntamiento y la 
Generalitat, por supuesto. Y nos parece pertinente añadir esta palabra de «adaptar», 
porque posiblemente el proyecto se haya de adaptar, porque este proyecto ya es bas-
tante antiguo, es del año 2006; por lo tanto, habrá que adaptarlo a las necesidades 
actuales. Pero, ¿qué significa? Que sigue sin haber una consignación presupuestaria 
para realizar este proyecto. Por lo tanto, en el fondo es otra patada para adelante, 
porque sí, se quedarán hablando entre el Ayuntamiento de Badalona y la Generalitat 
de Catalunya y volveremos a estar otra vez en las mismas: con frustración de los 
ciudadanos, porque esperan tener ese museo, y la Generalitat siguiendo haciendo 
curvas, siguiendo esquivando la realización de ese proyecto. 

Nosotros creemos que se ha de llegar a un acuerdo, ha de haber una consignación 
presupuestaria para sacar este proyecto para adelante y tiene que ser un proyecto 
claro. Y lo que no podemos crear es más frustración en los ciudadanos, precisamen-
te prometiéndoles proyectos y demorándolos en el tiempo. Pero es que esto nos pasa 
en muchos otros tipos de proyectos que se terminan aprobando y no se terminan eje-
cutando. Nosotros creemos que se ha de ejecutar y que se ha de buscar ese acuerdo 
y buscar esa solución para que el Museo del Cómic sea una realidad.

El president

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

Rafael Bruguera Batalla

Gràcies, president. En aquesta comissió, per segona vegada, en el fons, en el fons 
estem parlant del mateix: «Govern, compleixi els seus compromisos, compleixi i faci 
honor a la seva signatura», no? Jo he estat alcalde i altres diputats també –o regidors–, 
i una cosa que aprens ràpidament quan estàs a l’Administració local és que un no pot 
anar en contra dels actes del seu ajuntament. Què vull dir, amb això? Que quan un és 
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alcalde ha d’entomar els acords que hagi pres l’ajuntament anterior. Els pot modificar, 
però el que no pot fer és no complir-los. 

I, per tant, aquí en aquest cas estem parlant una mica d’això, és a dir: «Govern, 
compleixi. I si no pot, doncs negociem, parlem, reformulem... Som tots prou gran-
dets com per entendre que hi pot haver determinades dificultats, en moments deter-
minats, en moments conjunturals, etcètera, però tirin endavant», no? O quin és el 
compromís? Quina és la voluntat política? Que es demostri, no? «El movimiento se 
demuestra andando.» I, per tant, en fi, no gaire res més a afegir. 

Nosaltres, evidentment, donarem suport a la proposta de resolució, i simplement, 
si em permet la diputada Jenn Díaz, benvinguda al món de les contradiccions. Les 
contradiccions, en el fons, enriqueixen. Jo en soc un exemple, jo crec, bastant im-
portant. Les contradiccions enriqueixen. En el meu cas, no m’han fet caure el cabell, 
però me l’han fet tornar blanc. Per tant, la senyora Jenn Díaz, que no pateixi, que 
les contradiccions –malgrat que hi són i malgrat que ja està bé que es reconeguin–, 
doncs en el fons, en el fons, en el fons, si un sap reaccionar, segur que aquestes con-
tradiccions s’acaben positivitzant i convertint-se en elements positius. 

Gràcies. 

El president 

Una de les coses que quedaran d’aquesta sessió és aquesta reflexió sobre els cos-
tums i la filosofia del dia a dia molt interessant i suggeridora. La diputada Concha 
Abellán vol intervenir?

Concepción Abellán Carretero

Muy breve. Simplemente para matizar, porque comentaban que, claro, que los 8 mi- 
llones ahora no se podían hacer por tema de presupuestos, pero, claro, es que en el 
momento en el que ni siquiera lo pones en el Plan de museos de aquí a 2030, es que 
 tampoco te interesa no que no aparezca en estos presupuestos, sino también en los si-
guientes. Entonces, no creo que sea tanto un tema de presupuestos, sino también de qué 
intenciones se tiene con el museo y con el espacio.

Entonces, quería dejarlo claro aquí, porque era algo que no me terminaba de 
convencer. 

Gracias.

El president 

Molt bé, gràcies. Hi ha sol·licitud de votació per separat? (Pausa.) Sí, no? 

Francesc Ten i Costa

Votarem el punt 2 per separat i l’1 i el 3, si volen, conjuntament. 

El president

L’1 és la transacció i el 3 és la literalitat, no? (Pausa.) Sí? 
Comencem pel bloc 1-3.
Vots a favor?
Unanimitat dels presents.
Anem pel punt 2.
Vots a favor? 
Nou vots, del Grup de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en 

Comú Podem. 
Vots en contra? 
El Grup Republicà i Junts per Catalunya. 
Per tant, queda desestimat.
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Proposta de resolució sobre el foment i la difusió del ballet
250-00936/12 

Passem al punt següent, número 6: Proposta de resolució sobre el foment i la di-
fusió del ballet, presentat... (veus de fons) –sí, no? (pausa), d’acord–, presentat pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la diputada Maialen Fernández.

Maialen Fernández Cabezas 

Sí; gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Bien, esta es una propuesta para el 
fomento de la difusión del ballet, y, bueno, como todos los miembros que estamos 
en esta comisión de cultura, creo que todos le concedemos una gran importancia a 
la cultura, valga la redundancia, y lo mismo les ocurre a la mayoría de los ciudada-
nos, aunque con distintos matices. 

No siempre estos ciudadanos pueden reflejan ese amor por la cultura o esa pa-
sión por la cultura en las actividades que realizan o en las prácticas culturales que 
llevan a cabo. Y es que, muchas veces, acceder y desarrollar esas prácticas cultu-
rales o estas artes escénicas, como es el caso del ballet, pues depende de muchos 
factores, como son el dinero, el tiempo, el esfuerzo, la disciplina o, en el caso del 
ballet, también la edad –que también, hablando de canas, en el caso de ballet influ-
ye, y mucho, la edad.

Con esta propuesta, lo que pretendíamos el Grupo de Ciudadanos es desmitificar, 
pues, que el ballet esté asociado siempre a un nivel adquisitivo alto y acercarlo al 
gran público, ¿no?, que sea apto para todos los públicos, y en el caso, por ejemplo, 
de la gente joven, que quizás pueda crear una afición que pueda seguir en el tiem-
po y que pueda formar parte de su vida, como ha sido el caso de algunas personas, 
como es mi caso particular. Se trata de que se muestre en espacios públicos, ya sea 
en la calle, en centros comerciales, en centros culturales, como se hablaba antes, en 
los ateneus y demás. Y en este caso quiero agradecer especialmente la transacción a 
la que hemos llegado con los grupos de Junts per Catalunya y Esquerra, pero espe-
cialmente a la diputada Montse Macià, para encontrar un espacio común en pro de 
esta disciplina, este arte escénico que es el ballet. 

Y en los tres puntos, pedíamos, pues, básicamente, una vez transaccionados, 
que efectivamente se potencien programas de difusión del ballet en los espacios 
públicos; que se lleven a cabo todas las herramientas de colaboración posible con 
las  diferentes escuelas de danza de Cataluña para que se desarrolle y se fomente el 
ballet en estos espacios, y que se coordinen, lógicamente, las diferentes administra-
ciones para que esto se implemente y sea una realidad.

Nada más. Muchas gracias.

El president 

Gràcies, diputada Maialen Fernández. Han presentat esmenes els grups Republicà... 
La diputada Titon Laïlla té la paraula.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, president. Bé, ho ha explicat força bé la propietària de la proposta de 
resolució. Ella ho deia, no?, coneix perfectament aquesta disciplina i, per tant, quan 
les coses es coneixen, s’expliquen i es defensen molt millor. Certament encara ens 
queda molt per avançar per tal de contemplar la cultura des d’una perspectiva més 
àmplia que la que encara predomina l’imaginari popular, i la disciplina del ballet, 
precisament, és d’aquelles peces de la cultura que encara haurien de tenir un paper 
molt més central i molt més important en la cultura, però també en les nostres  vides. 
Cal formació reglada d’aquesta disciplina. També calen eines per al foment i la di-
fusió de la dansa, així com espais i equipaments on es puguin programar també de 
manera estable aquests espectacles de dansa.

Tot i així, cal destacar la feina que es fa des del Departament de Cultura, jun-
tament amb el Departament d’Educació, que és qui té les competències sobre 
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l’ensenyament artístic superior, i també a través de la Mancomunitat Cultural; la 
col·laboració institucional que es fa entre l’SPEEM, la xarxa d’equipaments públics 
que poden programar, doncs, espectacles d’arts escèniques, com és la dansa; també 
el Programa.cat, que és aquest sistema d’ajudes, no?, que hi ha en col·laboració al 
Departament de Cultura i a la diputació per donar precisament suport a la progra-
mació estable d’arts escèniques i de música. O també el Pla d’impuls de la dansa, 
que, tot i que va començar el 2009 a rodar i fent també una diagnosi de què passa-
va amb la dansa aquí al nostre país i quines eines s’havien d’implementar per fer-la 
molt més accessible, en aquest 2018 han dut a terme, per exemple, doncs, la gira de 
la Producció Nacional de Dansa, o la Dansa Nacional en Gira, o el Fem Dansa, en-
tre altres. 

Per tant, en aquest sentit, i ho deia la propietària de la proposta de resolució, 
agrair les esmenes a les quals s’ha arribat i, per tant, donarem suport a la totalitat 
del text presentat. 

El president

Moltes gràcies, diputada Laïlla. Té la paraula la diputada Montserrat Macià, del 
Grup de Junts per Catalunya.

Montserrat Macià i Gou

Gràcies, president. També, primer que res, agraeixo la voluntat per part del 
grup parlamentari, i concretament a la diputada Maialen Fernàndez, per a arribar a 
acords i transaccionar les esmenes, la qual cosa possibilita que el nostre grup par-
lamentari, doncs, pugui recolzar al cent per cent aquesta proposta de resolució, que 
posa èmfasi en atansar la dansa, en la seva modalitat de petit format –sigui la clàs-
sica, sigui la popular o sigui la més contemporània–, a l’espai públic. Tot i tenint en 
compte que, clar, la dansa clàssica té unes característiques d’arts escèniques, sovint 
de gran format, que requereix recursos i grans escenografies únicament possibles a 
grans equi..., bé, a equipaments molt específics. Tot amb tot, també cal dir que avui 
els límits entre un tipus de dansa i un altre no són fàcils d’acotar i, per tant, tot so-
vint es dilueixen. 

Pel nostre grup parlamentari, claríssimament la cultura és una poderosíssima 
eina de transformació social i, com a societat, hem de fer tot lo possible per tal de 
garantir que tothom, visqui on visqui del país, pugui, puguem tenir accés a totes les 
manifestacions culturals. I també hem de fer possible que tots els nostres artistes, 
entre ells els nostres ballarins i ballarines, siguin d’on siguin, visquin on visquin, 
puguin desenvolupar les seves creacions en espais més petits i, doncs, també en l’es-
pai públic. 

I Catalunya és una terra molt fèrtil en matèria artística i des de fa anys les admi-
nistracions, ajuntaments, diputacions, i també el Govern de la Generalitat, a través 
del Departament de Cultura, estan treballant per això, no? –ho comentava abans la 
diputada que m’ha precedit–, doncs, amb tots els programes de suport a les arts es-
cèniques i, dins d’aquestes, amb la dansa en les seves modalitats. I, precisament amb 
aquesta voluntat, es fan, no?, aquests programes de suport: atansar les arts i la dansa 
a tothom. 

I un dels exemples que li dic i que coneixem bé els habitants de les comarques de  
Lleida, i fruit de la col·laboració interinstitucional, és la Fira del Teatre al Carrer  
de Tàrrega, a la qual la dansa al carrer, a l’espai públic, li és absolutament inherent. 
I un altre exemple que abans també li comentava, que a les Terres de Lleida, a les 
terres del Pirineu, és un festival importantíssim, és Dansàneu, precisament, no?, que 
l’any vinent celebrarà el seu vint-i-novè aniversari i que, com el seu nom indica, és 
un festival de posada en valor de la dansa..., millor dit, gairebé una simbiosi entre la 
dansa popular, dansa clàssica i dansa més contemporània, i amb un entorn absolu-
tament allunyat del de la urbs. 
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Recordar, doncs, una mica també el que deia la diputada que m’ha precedit: tota 
la tasca que fa l’ICEC, l’Institut Català de les Empreses Culturals, que té una àrea 
específica d’arts escèniques; també el Programa.cat, que precisament, en col·labora-
ció amb les diputacions, propicia que es pugui programar l’activitat de grups petits 
de dansa o d’arts escèniques on es considerin i, per tant, com a petit format, també 
al carrer. I aquest és el Programa.cat, que depèn de la Direcció General de Creació, 
Acció Territorial i Biblioteques. 

Per tant, concloent, entenem que bona part del que proposa aquesta proposta de 
resolució s’està desenvolupant; potser, també ho comentàvem, amb poc ressò, no?, o 
únicament amb ressò als pobles i ciutats on es desenvolupa. Però estem d’acord que 
cal potenciar la difusió dels programes de dansa dins l’espai públic; que cal emprar 
les eines de col·laboració que calguin perquè les escoles professionals de dansa parti-
cipin en aquests programes, i cal coordinar, òbviament, mecanismes de col·laboració 
adequats que ens ajudin a fer més presents, en l’espai públic i al públic en general, 
la dansa, que, convindran amb mi –i segur que vostè ho explicaria molt millor–, és 
una de les creacions més belles –amb be alta– i delicades de les arts escèniques. 

Per això és que agraïm les transaccions, i també creiem que, en aquest sentit, de 
ben segur que la Mancomunitat Cultural, que és aquest òrgan recentment creat de col-
laboració i coordinació entre el Departament de Cultura i les diputacions per al des-
envolupament de polítiques culturals, ajudarà encara més, si cal, a fer possible aquest 
objectiu; és més, crec que el foment i la difusió de la dansa dins l’espai públic pot 
esdevenir una de les seves línies de treball i integrant iniciatives coordinades amb 
Educació i amb les escoles professionals. Per tant, el nostre suport als tres punts.

El president

Moltes gràcies, diputada Macià. Diputat Rafel Bruguera, té la paraula.

Rafel Bruguera Batalla

Sí, anunciar evidentment que donarem suport a la proposta de resolució defensa-
da brillantment per la diputada Maialen Fernández i, simplement, aprofitar l’ocasió 
per fer una petita reflexió intentant elevar una mica el focus.

Efectivament, ens podem acostar al ballet, però en general a les manifestacions 
artístiques, fonamentalment des de dues posicions, no?: des de la posició del gaudi 
com a espectador i des de la posició del gaudi com a actor, com a protagonista. I en 
aquest sentit estem parlant, per tant, en la segona vessant, del que nosaltres en diem 
«els ensenyaments artístics i culturals», els reglats i els no reglats, des de l’escola 
pública a la privada i des de la mainada fins als ensenyaments artístics superiors. 
I és evident que en aquest camp –i hi podem incloure el ballet, però hi podríem in-
cloure altres disciplines artístiques– hi ha molta feina a fer –hi ha molta feina a fer. 
En alguna ocasió, en aquesta comissió s’ha parlat una mica d’aquesta qüestió. Hi 
ha informes importants i algun informe del Conca que em sembla que seria inte-
ressant treure-li la pols i recuperar-lo. En definitiva, la necessitat de poder disposar 
d’una llei d’ensenyaments artístics i culturals perquè resolgui bastants problemes, 
però n’hi ha un, pel que fa als ensenyaments artístics superiors, important, i és la 
dificultat que hi ha, a partir del pla Bolonya, per poder tirar endavant la problemà-
tica que generen els ensenyaments artístics superiors, la situació concreta del nostre 
país –i quan dic «el nostre país» em refereixo a Catalunya, però també al conjunt 
de l’Estat espanyol.

Per tant, no voldria deixar passar l’ocasió sense reivindicar la necessitat de que 
ens posem les piles, amb el ballet per descomptat, però amb el conjunt d’ensenya-
ments artístics –nosaltres hi diem «i culturals», però ja ens entenem–, perquè ne-
cessiten una regulació i necessiten una protecció més enllà de que necessiten més 
pressupost. Però jo ara no em volia referir a això, sinó a la necessitat de la seva re-
gulació i coordinació. 

Gràcies.
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El president

Gràcies, diputat Bruguera. Té la paraula la diputada Abellán, de Catalunya en 
Comú Podem. 

Concepción Abellán Carretero

Gracias. Bueno, nosotros votaremos a favor de la propuesta, y más si además es 
un acuerdo más generalizado, porque se ha llegado a transacciones; por lo tanto, 
creo que todos los que estamos en este espacio estamos de acuerdo en que se tiene 
que potenciar programas, se tiene que colaborar y se tienen que coordinar los dife-
rentes espacios.

Y esto, bueno, cuando insisten mucho en el espacio público, lo primero que me 
viene a la cabeza siempre es el poco acceso cultural que hay, que al final no llegan 
donde tienen que llegar, y es otra vez más que ponen encima de la mesa la falta de 
acceso y que llegue a todo el mundo. Por lo tanto, creo que para todo lo que sea abrir 
los espacios y llegar a cuanta más gente mejor, pues todo nuestro apoyo y adelante. 

Gracias.

El president

Moltes gràcies.
Passaríem, doncs, a la votació del conjunt amb les esmenes. (Veus de fons.) Sí, 

no? (Pausa.) Tothom ho té clar, no? (Pausa.) Tothom té les esmenes, eh? (Pausa  
i veus de fons.) Sí, sí. Molt bé.

Vots a favor? 
Per unanimitat, queda aprovat. 

Proposta de resolució sobre la inclusió de la sardana a la llista 
representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat

250-00973/12 

Passarem al tema setè: Proposta de resolució sobre la inclusió de la sardana a la 
llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat, presentada 
pels grups parlamentaris de Junts per Catalunya i Republicà. Té la paraula el diputat 
Wagensberg? (Veus de fons.) És broma, home. (Rialles. Pausa. El president riu.) El 
diputat de Junts per Catalunya.

Francesc Ten i Costa 

Gràcies, president. Ja és la darrera, i em sembla que... Aquesta proposta de re-
solució el que vol és posar en relleu el fet sardanístic a Catalunya, que..., abans els 
he parlat de dades, i també permetin-me que també els en doni algunes: només el 
2017 a Catalunya hi van haver 2.338 ballades de sardanes, 227 aplecs, 66 concursos 
i 285 concerts.

El fet sardanista és un fet molt compartit, molt viscut, i creiem que, així com 
en la llista de patrimoni immaterial a l’Estat espanyol hi ha molts esdeveniments i 
molts coneixements i molts usos i moltes representacions i expressions i tècniques, 
que és bàsicament allò que forma part de la llista, doncs creiem que també la sar-
dana, en aquest llarg i tortuós camí de ser acceptada per la UNESCO, també hi té 
tot el dret del món, com ho són ja –i me n’alegro– les «tamborades» d’Aragón, eh?

Creiem que és això, la sardana, com a música i dansa que és, és un ús, és una 
expressió, és un coneixement, és una tècnica amb manifestacions musicals i sono-
res, recolzat per un fet molt peculiar, que és la formació de cobla, amb uns instru-
ments pràcticament únics, almenys la filera de davant. I tot això coordinat amb un 
fet que no és només a Catalunya Principat, sinó que la sardana..., també a Andorra; 
en aquesta proposta, doncs, s’està treballant des d’Andorra també, perquè conjunta-
ment es pugui tirar endavant aquesta proposta. A França també; el fet sardanista a 
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la Catalunya Nord és un fet molt i molt viu, culturalment, socialment i també folk-
lòricament, és clar que sí. 

Bé, totes aquestes reflexions ens han portat a donar suport a aquesta proposta, 
que ve treballada intensament, des de fa temps, per la Confederació Sardanista de 
Catalunya. També val la pena que fem un esment, des del punt de vista social, com 
una dansa col·lectiva, integradora, d’edats, d’orígens culturals, de gènere. I ja no 
m’estendré gaire més. 

Jo els vull dir que el Congrés dels Diputats, el 28 d’abril del 2015, va aprovar a 
la seva Comissió de Cultura una moció en la qual ja donava suport a aquesta llista 
immaterial, prèvia també «aprobación por el Consejo de Patrimonio Histórico y su 
grupo de trabajo», etcètera, perquè som conscients que és una feina, doncs, que ha 
de passar uns quants filtres, i un d’ells és el filtre del mateix Consell del Patrimoni 
Històric de l’Estat. I a això el Congrés dels Diputats, el 2015, ja hi va donar su-
port. A mi em sembla que avui també podem acompanyar aquesta moció, perquè 
la Confederació Sardanista continuï la seva feina i pugui això arribar a un bon fi. 

Moltes gràcies. 

El president

Moltes gràcies, diputat Ten. Té ara la paraula... el diputat Wagensberg! Sorpresa! 
(Rialles.. Algú diu: «I no és broma.»)) I no és broma. 

Ruben Wagensberg Ramon

En qualsevol cas, serà només una justificació de vot. Crec que no fa falta afegir 
gaire... Això sí, agrair la feina al diputat Ten, que és qui ha tirat endavant aquesta 
proposta de resolució. Posar en valor, això sí, la feina del món local, de les associa-
cions sardanistes, els esbarts dansaires, i la feina del moviment, en general, per a la 
revitalització, la difusió i la recerca de la consolidació de la sardana, i ara també un 
nou pas, no?, la internacionalització, podríem dir, a través d’incloure-ho en aquesta 
llista representativa. 

Gràcies. 

El president

Moltes gràcies. Té la paraula la diputada Blanca Victoria Navarro, en nom del 
Grup de Ciutadans. 

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gràcies, presidente. Primer de tot, vull donar les gràcies als grups proposants 
d’aquesta proposta de resolució, perquè realment ha estat una oportunitat d’acos-
tar-nos més al que representa la sardana i d’on ve i quina és aquesta història, no?, 
d’aquest ball. Vagi per endavant que comptareu amb el nostre suport.

I només un petit comentari: en l’exposició de motius, quan heu parlat de la glo-
balització com una amenaça per minvar, no?, aquest patrimoni cultural immaterial 
català, la veritat és que m’ha cridat l’atenció, perquè revisant tota aquesta història 
de la sardana, bé, realment seria com un referent en el que..., com era entesa la glo-
balització abans de que existís internet: aquesta història d’un ball que no se sap 
ben bé quins són els seus orígens, si són des de l’Anatòlia, des de Centreeuropa, 
d’on ve, però que sí que se sap que és un patrimoni cultural que s’ha compartit al 
voltant del Mediterrani, amb la qual cosa això és el que s’entenia abans com a glo-
balització, no?, que era la cultura que es compartia pels éssers humans que viatja-
ven pel Mediterrani i que s’anaven intercanviant experiències. També el seu mateix 
nom, no?, que tampoc està ben clar si ve de Sardenya, com a ball sard, o si de la 
Cerdanya, però també un signe de com l’intercanviar cultura ens ha anat enriquint 
a la humanitat i com, bé, aquesta globalització realment prèvia a internet és la que 
ha donat lloc a la sardana. 

I, bé, també com al segle XIX es va modernitzar i se la va dotar també d’uns 
continguts més polítics, si es vol dir, per una persona que també havia viatjat per 
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Espanya, no?, que havia nascut a Jaén, amb la qual cosa també és un signe de com el 
Pep Ventura, en l’intercanvi cultural de tots plegats, va enriquir aquest ball.

I, com he dit abans, tot el nostre suport a aquesta proposta de resolució. 
Gràcies. 

El president 

Moltes gràcies. Té la paraula el diputat Rafel Bruguera.

Rafel Bruguera Batalla

Sí, nosaltres també, òbviament, donarem suport a aquesta proposta de resolució. 
Jo provinc també d’una terra, d’un territori, que ha tingut una importància històrica 
rellevant en el món de la sardana. Efectivament, Pep Ventura, que va ser el renova-
dor de la sardana moderna –diguem-ho així–, era fill de militar i, encara que la gent 
de vegades no ho sabem, doncs no va néixer a Catalunya, sinó que va néixer a Jaén. 
I, per una altra banda, probablement un dels grans estudiosos actuals de la sardana, 
Lluís Albert, doncs em sembla que també –per cert, medalla de Catalunya de l’últim 
any, Medalla d’Honor– es mereix, almenys per la meva part, com a conciutadà seu, 
un reconeixement; que va escriure un llibre que es titulava Contra la falsa sardana, 
fa molts i molts anys, un llibret, Contra la falsa sardana, en el qual reivindicava la 
manera de ballar la sardana d’una part molt petita de l’Empordà, amb centre a l’Es-
cala, en la qual encara avui som els únics que ballem els curts i els llargs amb els 
braços alçats, eh? A la resta del país, doncs, això ja no es fa; o nosaltres som els que 
no fem lo que fan els altres, no ho sé ben bé. Això, per una banda.

I, per una altra –i amb això acabo ja–, també posar de relleu que a Catalunya ens 
falta una llei de patrimoni immaterial. Jo ho he dit i ho vaig dir a l’última comparei-
xença de la consellera. Des del nostre punt de vista, la nostra posició és la següent: 
nosaltres creiem que han passat prous anys com perquè es modifiqui la Llei de pa-
trimoni cultural de la Generalitat i que s’aprofiti l’ocasió per incorporar-hi el patri-
moni immaterial. Nosaltres creiem que seria un error fer dues lleis per separat, i em 
sembla que el més intel·ligent i el més adequat és modificar la Llei de patrimoni, que 
tots estem d’acord en que s’ha d’abordar, i incorporar-hi el patrimoni immaterial. 

Gràcies.

El president

Gràcies. Té la paraula la diputada Concepción Abellán. 

Concepción Abellán Carretero

Gracias. Yo solo decir que tenéis todo mi apoyo para..., bueno, nuestro grupo 
parlamentario votará a favor de esta propuesta de resolución. Estamos de acuerdo 
con todo lo que dice.

El president

Molt bé. Moltes gràcies. 
Ho votem tot en bloc? (Pausa.) Diputat Ten, ho votem tot en bloc. Perfecte. 
Vots a favor?
Per unanimitat dels presents.
Abans de marxar, l’eficient secretària de la comissió ha emparaulat una visita 

al MNAC, perquè ens presentin el seu pla estratègic i puguem gaudir de les obres. 
Almenys, els portaveus heu de venir. Llavors, hi ha dos dates possibles: el 13 i el 17 
de gener, o dilluns o divendres. (Veus de fons.) Aquella setmana, què preferiu: un di-
lluns o un divendres? (Algú diu: «De enero, ¿eh?) De enero, sí. (Veus de fons.) El 13? 
Rafel, us va bé? Sí? (Pausa.) D’acord. Estem tots convidats, però almenys hi hauria 
d’haver una representació de cada grup. (Veus de fons.) Podríem quedar..., matí pot-
ser, no? Però no molt aviat, potser, perquè tinguéssiu marge... Allà a les onze, per 
exemple, d’onze a una, o una cosa així? (Pausa.) D’acord.
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Molt bé. En tot cas, ho faríem amb altres grans equipaments que ens han suggerit 
la mateixa idea i de mica en mica anar fent un recorregut per la Catalunya cultural.

Gràcies. (Veus de fons.) Molt bé, sobretot per l’eficiència de la secretària. (El 
president riu.) Gràcies.

La sessió s’aixeca a tres quarts de sis de la tarda i sis minuts.
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