
 

1 
 

 

 

ACTA DE LA COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 

 

Sessió extraordinària de 10 d’octubre de 2016 

 

 

A la sala President Lluís Companys de la casa de la ciutat, el 10 d’octubre de 2016, s’hi reuneix 

la Comissió de Drets Socials, Cultura i Esports en sessió extraordinària, sota la presidència de 

l’Ima. Sra. Montserrat Benedí i Altés. Hi assisteixen les Imes. Sres. i els Ims. Srs.: Josep Maria 

Montaner Martorell, Jaume Ciurana i Llevadot, Mercè Homs i Molist, Marilén Barceló Verea, 

Montserrat Benedí i Altés, Juanjo Puigcorbé i Benaiges, Carmen Andrés Añón, Ángeles 

Esteller Ruedas, Maria Rovira Torrens, assistits per l’assessora jurídica, Sra. Teresa Ordóñez 

Rivero, que actua per delegació del secretari general i que certifica. 

 

També hi és present l’Im. Sr. Jaume Collboni i Cuadrado. 

 

Excusa la seva absència la Ima. Sra. Maite Fandos i Payà. 

 

No hi són presents les Imes. Sres.: Laia Ortiz Castellví, Mercedes Vidal Lago i Laura Pérez 

Castaño, tampoc els Ims. Srs.: Gerard Ardanuy i Mata i Koldo Blanco Uzquiano. 

 

S’obre la sessió a les 9,10 h. 
 

Compareixença del Govern municipal 

  

Única.-  (M1519/3535) Capteniment del Govern Municipal pel què fa referència a l’àmbit de la cultura 

de la Ciutat. 

 

La Sra. BENEDÍ recorda que el temps d’intervenció són quinze minuts per al ponent i set 

minuts i mig per a la resta de grups, repartits en tres intervencions per al ponent i dues la resta 

de grups.  

 

El Sr. COLLBONI dóna la benvinguda a tothom i manifesta que compareix per explicar el pla 

del Govern per als tres propers anys en l’àmbit de Cultura. Aprofita, també, per subratllar que 

el Govern no només ha començat fent anuncis sinó prenent decisions, algunes d’elles ja 

debatudes al Plenari, altres que s’han anunciat als mitjans de comunicació i altres que 

s’anunciaran avui. 

Tot seguit, especifica que tota la política cultural de l’Ajuntament és la suma i la confluència de 

les polítiques impulsades amb èxit durant anys per governs municipals de diferents signes i que 

sovint han estat exemple de les polítiques culturals locals al conjunt del país.  

A continuació, aclareix que per al Govern la política cultural és posar a disposició de la 

ciutadania els continguts de la cultura; facilitar i incentivar la creació cultural a la ciutat i, per 

tant, potenciar les indústries creatives de la ciutat a fi d’estabilitzar una indústria cultural i de 

creació i obrir tota una via de desenvolupament econòmic clau per al futur de Barcelona, i, en 

darrer terme, possibilitar la creació d’una ciutadania plena, informada, crítica i amb capacitat de 

decisió. Al seu parer, tot això configura un projecte compartit, el de la ciutat de Barcelona.  

Reconeix que hi ha un debat recurrent sobre el rol que ha de tenir l’ICUB, que considera ha 

estat i és un dels centres més importants que hi ha a la ciutat per generar continguts, molts 

d’ells excel·lents. Tanmateix, diu que, a banda de tenir un rol evident de producció de 
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continguts, també ha de ser un instrument més autònom i flexible a l’hora de planificar i 

engegar polítiques culturals, marcar objectius i impulsar polítiques juntament amb els sectors 

culturals de la ciutat.  

Seguidament, recorda que el 19 de setembre el Govern va presentar les línies generals del 

projecte de Cultura en una conferència al Mercat de les Flors davant uns 500 representants dels 

sectors culturals de la ciutat. Concreta que la proposta incloïa un conjunt de deu objectius i 

trenta-quatre mesures, algunes d’elles ja anunciades i en marxa. Recorda, així mateix, que 

abans de la presentació als mitjans de comunicació, la proposta ja s’havia presentat als grups de 

l’oposició que ho havien demanat.  

Afegeix que el full de ruta que presenten no està tancat, sinó que és una proposta, un guió. En 

opinió seva, però, era fonamental engegar el curs polític amb un full de ruta definit, que 

bàsicament es divideix en deu objectius i tres eixos, amb cinc fils conductors com a inspiració, 

que tot seguit passa a descriure.  

En primer lloc, crear públics: assegura que sense un públic potent que participi de la creació 

cultural, és impossible tenir una cultura sana, potent i autònoma, si no tenim públics; a parer 

seu, la manca de públics és, segurament, un dels problemes més importants que té la cultura 

tant a Barcelona com al conjunt del país. En segon lloc, potenciar el talent local: a Barcelona hi 

ha molta gent activa, fent coses molt interessants en matèria cultural, però moltes vegades els 

circuits no acaben de funcionar, no s’acaben de professionalitzar i estabilitzar, o no hi ha prou 

ajuts, o bé la política cultural i la realitat de la creació cultural no van en la mateixa línia. En 

tercer lloc, reforçar les indústries culturals. En quart lloc, exercir la capitalitat cultural: recorda 

que Barcelona és capital cultural a Catalunya, a l’Estat i al món en alguns àmbits, i subratlla 

que cal no oblidar l’àmbit metropolità. Finalment, apropar la cultura a la gent, que és la força 

matriu de les polítiques culturals.  

En aquest sentit, anuncia que van presentar i estan desenvolupant un pla amb deu objectius 

concrets: refer la confiança en els sectors; posar en valor cultural els barris mitjançant la 

presentació d’un pla cultural específic; apostar per la indústria creativa, un sector clau per al 

futur socioeconòmic de la ciutat; crear un pla d’accessibilitat cultural; generar noves centralitats 

culturals a la ciutat, tal com es va veure durant la Mercè; promoure la imatge de marca 

internacional de Barcelona a escala cultural; incrementar l’assistència local als museus; 

modernitzar el sector cultural en clau d’innovació i tecnologia digital; exercir amb 

responsabilitat la capitalitat de Catalunya alhora que es lidera un ampli espai cultural 

metropolità i gestionar les noves formes de gestió de la cultura conforme a les exigències del 

segle XXI.  

Tot plegat, en tres grans eixos. En primer lloc, cal partir de la idea que la cultura no la fa només 

l’ICUB, sinó la ciutadania, els creadors, els professionals, les persones que participen del fet 

cultural. En aquest sentit, assegura que cal refer la confiança dels sectors culturals amb l’Àrea 

de Cultura i reconstruir un espai de complicitat i apoderament per generar noves complicitats. 

En opinió seva, cal fer-ho reforçant el que ha estat i és la cultura a la ciutat, per exemple amb la 

mesura, a parer seu molt positiva i ben rebuda, relativa a l’IBI cultural; és a dir, amb polítiques 

fiscals en la mesura de les possibilitats que té la ciutat. Però també cal fer-ho engegant un pla 

cultural als barris que té com a eixos els ateneus i centres cívics, una mesura que des del seu 

punt de vista ha suscitat el consens de la major part dels grups i posant en marxa un pla de xoc 

en matèria d’ensenyaments artístics en col·laboració amb l’Institut d’Ensenyament. L’objectiu 

és que centres cívics i ateneus esdevinguin autèntics equipaments culturals de barri a la ciutat.  

En segon lloc, es posaran en marxa de forma immediata plans sectorials per a sectors 

estratègics des del punt de vista cultural. Per exemple, aprofitant la capitalitat literària de 

Barcelona, s’està elaborant un pla que aborda tot el que fa referència al sector editorial català 

(potenciació de les xarxes de biblioteques, festivals literaris, grans autors, etc.) i que en principi 

es presentarà el gener. També es prepara un pla per a un altre sector clau, l’audiovisual, 
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històricament molt potent a Barcelona, que abordarà la creació local, la indústria i la producció 

que es fa a la ciutat.  

I en darrer lloc, es vol aprofitar la sinèrgia del turisme i incloure la cultura com un dels pilars 

del model de turisme de la ciutat, com a pol d’atracció internacional, per tal que se’n beneficiï 

l’oferta cultural.  

 

El Sr. CIURANA manifesta que el seu grup està molt decebut amb el Sr. Collboni pel seu 

comportament com a responsable de Cultura. Recorda que la comissió extraordinària es va 

demanar el juny, però que arriba quatre mesos més tard i, a més, en forma de simple recull de 

premsa. Al seu parer, es tracta d’un menyspreu a la comissió que no s’hauria de tornar a 

produir.  

A continuació, recorda també que el Sr. Collboni afirmava en campanya electoral que votar 

Colau era votar un projecte improvisat, sense vocació de govern, perquè no tenia un projecte 

realitzable ni persones preparades per governar. Al seu parer, tenia raó, ja que dels quatre anys 

de legislatura, un i mig ja s’ha perdut. Assegura que l’herència que el PSC ha rebut de BC és la 

d’un sector profundament decebut, amb un ICUB amb grans dèficits de funcionament i cohesió 

interna, i un organigrama que ningú no entén. En aquest sentit, subratlla que la comissionada de 

Cultura encara ho continua essent, i que el comissionat que volia el Sr. Collboni és només 

assessor, ja que BC va vetar-ne el nomenament. Li reclama valentia, doncs, per reconèixer que 

no ha pogut nomenar el comissionat que ell volia perquè l’alcaldessa no el vol. Subratlla que 

ara el regidor de Cultura té un gerent que creu en les indústries culturals però manté un director 

anterior que no hi creu, per tant assegura que està en crisi oberta amb BC pel que fa als temes 

de Cultura, tal com ratificava en declaracions el Sr. Rubén Ramos, que afirmava que el PSC 

representa tot el contrari al que BC propugnava i va aconseguir il·lusionar l’electorat.  

Seguidament, li retreu també la crisi amb el teatre Arnau, en què el Sr. Collboni va anunciar 

que tenien una idea per a la sala mentre el debat entorn del seu futur encara és obert. A més, li 

recorda que a Vilaweb el Sr. Minguet qualificava el seu programa de purs eslògans teòrics i hi 

criticava la manera com es gestionaven els jurats dels concursos, fet amb el qual es mostra 

d’acord. 

Per tot plegat, creu que el Sr. Collboni es troba en un punt de debilitat interna i de certa 

hipocresia amb relació als nomenaments que ha fet, per tant no està en la millor disposició per 

liderar la regidoria. Assegura que governa un ICUB escindit, disminuït i no organitzat 

racionalment, sinó basat en illes partidistes de repartiment entre BC i el PSC. En aquest sentit, 

pregunta quina lògica té la doble dependència del MUHBA, de les polítiques de memòria si el 

Museu Marès o altres museus amb vocació històrica, com el Born o el castell de Montjuïc, no 

la tenen. Al seu parer, no en té cap, de lògica, i es mostra convençut que hi ha d’haver una 

manera més fàcil i lògica d’organitzar-ho.  

Per acabar, li planteja preguntes més concretes: Amb qui de l’oposició ha pactat l’increment del 

15% del pressupost de Cultura? Amb qui del Govern ha acordat el destí dels 30 milions d’euros 

d’inversió per a equipaments culturals que la Diputació ja havia anunciat que anaven destinats a 

Glòries? Quan convocarà el Consell de Cultura? Seguirà en la línia d’acord i de consens? Li 

interessa el patrimoni de la ciutat? Què pensa fer amb el Pla Bàrkino? Li interessa la situació 

del català, tenint en compte que és la primera vegada que un regidor de Cultura no presideix el 

Centre de Normalització Lingüística? Li interessen les indústries culturals, vista la diversitat de 

criteris dins l’ICUB entre el que pensen el director i l’assessor? Quines inversions en Cultura 

farà en aquest mandat? Tindrà resposta pressupostària la carta que els equipaments culturals 

van dirigir a l’alcaldessa demanant inversió? Què farà amb el Castell dels Tres Dragons, el 

Museu Martorell, l’Hivernacle, l’espai de La Seca II i el Dipòsit del Rei Martí? Impulsarà la 

tercera i definitiva fase del Centre d’Art Contemporani de la Fabra i Coats? Quina proposta té 

per al Liber?  
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La Sra. BARCELÓ recorda que en un any, tres mesos i 26 dies el Govern actual ja ha celebrat 

dues comissions extraordinàries més les comissions ordinàries, però que només ha presentat 

una mesura al Plenari per iniciativa pròpia. Al seu parer, això és sinònim d’ineficàcia en la 

gestió cultural.  

Expressa sorpresa, també, pel fet que sigui tan difícil presentar el projecte cultural de 

Barcelona, tenint en compte que a la ciutat hi ha grans creadors i grans agents culturals.  

Tot seguit fa referència a la conferència i el llibre del Sr. Collboni, Trencant els murs, on 

assegura que la cultura vola sola i és millor interferir-hi al mínim. Es mostra d’acord amb 

l’afirmació, però subratlla que també cal potenciar-la i fer-la accessible.  

En opinió seva, caldria començar parlant amb els agents culturals que fan que la cultura estigui 

viva, des de la persona que treballa a la recepció d’un museu fins a l’actor que puja a l’escenari. 

En aquest sentit, li demana què pensa fer el Govern municipal per evitar les condicions de 

precarietat laboral dels agents culturals. I si realment no hi està d’acord, quines mesures 

concretes prendrà. També vol saber com pensa potenciar els artistes que comencen i les 

fàbriques de creació.  

Manifesta que el sentit de no interferir en la cultura és el de no polititzar-la. Per tant, li reitera la 

pregunta que li va plantejar al Plenari i que no va respondre: si es compromet a no fer un ús 

partidista de la cultura, com ha passat en anteriors governs. Assegura que la cultura és amiga de 

la capacitat crítica i que cal potenciar la cultura d’una manera universal, plural i oberta.  

Pel que fa a l’accessibilitat a la cultura, subratlla que educació i cultura són l’ascensor social i 

assegura que la igualtat d’oportunitats ha d’estar present en l’educació i la cultura, sempre 

sense polititzar. Creu, però, que les mesures presentades per als districtes encara són pobres, 

perquè ja existien. També considera que la gent no està prou informada de l’oferta cultural a la 

ciutat i suggereix que en lloc d’enviar cartes als veïns perquè denunciïn els pisos turístics 

il·legals, cosa que no haurien de fer ells sinó les administracions públiques, l’alcaldessa hauria 

d’enviar l’oferta cultural als veïns i veïnes de Barcelona per tal que tinguin accés a la cultura.  

Per acabar, demana quines són les mesures del Govern per aproximar la cultura a les persones 

que no tenen recursos, i també vol saber quin és el seu capteniment respecte a la biblioteca 

provincial. També pregunta si hi ha previst algun pla de locals de concurrència pública amb la 

finalitat de preservar sales de cinema i espectacles. Al seu parer, Barcelona no es pot permetre 

perdre més equipaments culturals.  

 

La Sra. BENEDÍ, vist que els dos intervinents han anat força justos de temps, proposa donar 

dos minuts més als grups de l’oposició i quatre minuts al Govern.  

 

El Sr. CIURANA matisa que hauria estat bé saber-ho abans i diu que ja ho va demanar 

personalment. 

 

La Sra. BENEDÍ ho recorda, però suggereix que els intervinents també haurien pogut abreujar 

per tal d’evitar aquesta ampliació de minuts. 

 

El Sr. PUIGCORBÉ agraeix la convocatòria, encara que arribi tard: quatre setmanes després de 

la conferència pública i mesos després d’haver-la demanat.  

Seguidament, matisa que el seu grup comparteix bastants dels objectius genèrics exposats en el 

document, però no la filosofia proposada. Recorda que, per a l’ideari republicà, la cultura no és 

accessòria, sinó un dret fonamental de la ciutadania, el quart pilar de l’Estat del benestar, factor 

clau de cohesió social que ajuda a gestionar la diversitat i articula l’espai comú que 

comparteixen tots els ciutadans. En canvi, la concepció presentada pel Sr. Collboni és més 

economicista. En aquest sentit, li agraeix la sinceritat quan admet que no és casual que la 
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política cultural de Barcelona formi part d’una tinència d’alcaldia que engloba turisme i 

promoció econòmica. Al seu parer, la presència del Sr. Xavier Marcé com a assessor personal 

tampoc és casual.  

Es mostra convençut que les indústries culturals són un dels pilars del desenvolupament de la 

cultura, però subratlla que no són la raó de la seva existència. En aquest sentit, recorda que del 

total de les 34 mesures del programa d’acció, 14 són a favor de les indústries creatives i 7 més 

estan destinades a potenciar grans esdeveniments culturals a través dels grans equipaments, 

amb l’excusa de promoure la imatge internacional de Barcelona com a capital de cultura. En 

opinió seva, doncs, és possible que els grans esdeveniments tornin a centrar bona part de la 

política cultural de l’Ajuntament en els propers anys.  

Admet que com a grup es queixaven de l’absència de model cultural del Govern de BC, però 

ara lamenta que l’entrada del PSC al Govern hagi suposat un retorn al vell model cultural 

socialista, on prevalien conceptes com imatge-marca, circulació de productes o marc de 

competitivitat. Per a ERC, les polítiques culturals públiques s’han de sustentar en conceptes 

més radicals, com ara: creixement personal i col·lectiu, desenvolupament de capacitats o 

voluntat de gaudi. No comparteix un model cultural que reclou la ciutadania al concepte passiu 

d’espectador, sinó que propugna un model cultural que tingui com a objectiu proporcionar les 

eines perquè cada ciutadà i ciutadana pugui assumir el rol actiu d’agent cultural. Per això troba 

insuficients les set mesures destinades a afavorir l’accés de la ciutadania a la cultura, ja sigui a 

través d’una millor formació o d’apropament del fet cultural. A més, considera inacceptable 

l’absència de mesures concretes a favor del potent teixit associatiu cultural de la ciutat. Reitera 

que les tres mesures que volen acostar les propostes artístiques al món escolar són insuficients i 

genèriques, i assegura que, a més, menystenen l’excel·lent programa d’activitats escolars que 

proposa el Consell de Coordinació Pedagògica.  

Quant a la captació de nous públics, suggereix que el Govern prengui nota de l’oficina de 

difusió artística de la Diputació de Barcelona, que té una contrastada experiència en 

l’organització de programes i accions específiques de creació de públics que es poden aplicar 

en tot moment.  

Insisteix que si per al Govern el lligam entre cultura i economia és important, per a ERC és 

fonamental el lligam entre cultura i educació; assegura que descobrir la cultura a través de 

l’escola és una de les vies per assegurar-ne l’interès en el futur, per això el seu grup valora tant 

la feina que desenvolupen de fa temps els professionals de la cultura i els membres de la 

comunitat educativa.  

En relació amb el concepte de creació de noves centralitats culturals, considera que l’única 

mesura esmentada és prou significativa: que els principals festivals barcelonins acompanyin els 

creadors emergents dels diferents barris de la ciutat. Al seu parer, la mesura amaga una certa 

condescendència jacobina: la centralitat personificada en els grans festivals de la ciutat acollint 

espectacles que arriben dels barris.  

En canvi, sí que valora un altre objectiu de caràcter descentralitzador: posar en valor cultural 

els barris de la ciutat creant un circuit cultural que faci arribar les propostes dels creadors locals 

a tots aquests barris a través de centres cívics, ateneus i casals. En aquest sentit, recorda que en 

el darrer Plenari, ERC va pactar amb el Govern municipal una partida d’1,5 milions d’euros per 

resoldre les mancances tècniques que impedien als centres cívics desenvolupar les seves 

tasques. A més, va tornar a demanar ajuts a la Federació d’Ateneus i va presentar una 

proposició al Districte de Sant Andreu per crear una xarxa d’equipaments culturals públics i 

privats que articuli un circuit d’activitats culturals en el conjunt dels districtes i dels barris.  

Amb tot, expressa inquietud per la falta de concreció del pla de xoc als barris. Aplaudeix la 

creació d’un circuit estable d’arts escèniques, musicals i audiovisuals que arribi a generar una 

xarxa estable, però demana quin serà el paper de l’ICUB en aquest circuit, i com es passarà de 

la verticalitat en la presa de decisions que caracteritza l’ICUB a l’horitzontalitat que preveu el 



 

6 
 

pla. En opinió seva, seria més eficaç posar en marxa els centres cívics, ateneus i casals de cada 

barri i les seves programacions sense filtres ni seleccions prèvies. En aquest sentit, mostra plena 

confiança en la qualitat de la tasca cultural d’aquests equipaments i els seus professionals i en 

el sòlid i dinàmic teixit associatiu que sustenta la cultura de base del país. Tem, però, que amb 

l’excusa de donar suport a la producció cultural dels barris, l’ICUB esdevingui l’òrgan de 

control d’aquesta producció, seguint la tradició de les polítiques culturals dirigistes, filles d’una 

altra època.  

A continuació, retreu al Sr. Collboni que en el seu document Trencant els murs en cap moment 

faci menció dels centenars d’entitats que treballen de forma altruista, amb passió, rigor i 

mitjans migrats però voluntat d’excel·lència perquè la cultura, en totes les seves formes i 

expressions, arribi als barris. A parer seu són el fonament d’un edifici cultural que ha fet de 

Barcelona el terreny adobat perquè creadors, intel·lectuals, cooperatives i indústries culturals 

aixequessin el vol. Es mostra convençut que obviar el potentíssim tercer sector cultural de la 

ciutat, que també genera llocs de treball, és un oblit imperdonable per una força d’esquerres.  

Assegura que la mirada republicana els fa concebre la cultura com un tot: creació i patrimoni 

cultural formen una unitat. Afirma que present i passat, modernitat i tradició, no només es 

complementen sinó que creen sinèrgies, tal com es demostrava s la Fira Mediterrània de 

Manresa, on tradició i modernitat presentaven l’excel·lent música que es produeix al país, en la 

línia de Béla Bartók o Stravinski a la seva època. Lamenta, però, que al document del Sr. 

Collboni només hi hagi tres mesures de caràcter tradicional i patrimonial: Disseny Hub, circuits 

de grans exposicions i mapa financer dels museus. Considera que caldria aplicar les 

conclusions que preconitza la comissió d’experts en el document «Un museu per al segle XXI», 

potser aleshores esmentarien la cultura popular o parlarien de la redefinició estratègica del 

Museu Etnològic o el de les Cultures del Món. Troba a faltar, també, menció a la memòria 

històrica, cosa que atribueix al fet que depengui de l’Àrea de Treball, Economia i Planificació 

Estratègica, en lloc de Cultura. En aquest sentit, demana al Sr. Collboni si troba defensable que 

el Museu d’Història de la Ciutat no depengui de Cultura. Ho titlla de surrealista i pregunta si 

potser acceptar-ho va ser una condició sine qua non per accedir a la segona tinència d’alcaldia. 

Es mostra convençut que qualsevol persona raonable voldria que tots els museus i centres 

d’interpretació depenguessin, en la seva totalitat, de Cultura, i no de Planificació Política, 

Treball i Economia.  

Abans de tancar la intervenció, fa referència al tema de la precarietat laboral dels treballadors 

dels museus, de la manera de fer els concursos, del teatre Arnau, etc., i es mostra disposat a 

parlar-ne si hi ha temps.  

 

La Sra. ESTELLER retreu al Sr. Collboni que hagi trigat cinc mesos a comparèixer després de 

prendre possessió com a responsable de l’Àrea de Cultura. I que, un cop presentades les línies 

estratègiques que proposa en l’àmbit cultural, no quedi clar com les portarà a terme, ni amb 

quins instruments. 

Comparteix algunes de les qüestions plantejades pel Sr. Collboni en la seva conferència i que 

avui ha destacat: cal defugir l’intervencionisme i centrar-se a crear un marc que afavoreixi la 

llibertat cultural, sense dirigisme polític, en tots els àmbits. Per al Grup del PP, afegeix, la 

llibertat és molt important en tot el procés cultural, des de la creació fins a la promoció, tant en 

català com en castellà, i sense cap tipus de subordinació lingüística.  

Assegura que la cultura és universal i que cal defugir el localisme que ha imperat els darrers 

anys. També es mostra d’acord que Barcelona ha d’exercir de capital cultural de Catalunya i 

d’Espanya, amb vocació internacional, un objectiu que qualifica de molt ambiciós i que implica 

unir la cultura, des de l’àmbit més petit on es fa fins a tota una oferta cultural amb continguts i 

dimensió internacional. Al seu parer només així s’aconseguirà l’atracció que necessita l’àmbit 

cultural.  
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Insisteix que cal unir la cultura al cosmopolitisme, un fet que al seu parer no es dóna des que 

governa BC, ja que ho fa des de l’integrisme sectari i polític. Opina que actualment predomina 

una visió reduccionista i localista, unida a l’empobriment intel·lectual, per tant el Sr. Collboni 

té una gran oportunitat per dotar la cultura de contingut i dimensió.  

Amb tot, dubta de si la tinència d’alcaldia del Sr. Collboni tindrà prou força per tirar-ho 

endavant o bé estarà condicionada per la política de BC, que en opinió seva impedirà que la 

cultura es tradueixi en turisme cultural a la ciutat o que s’atreguin grans exposicions, grans 

escenaris, fet que al seu torn beneficiaria tota la cultura de barri i de promoció. Insisteix a 

demanar si té prou llibertat per impregnar la cultura d’aquest esperit i despolititzar-la i fer-la 

lliure, sense cap tipus de subordinació lingüística, reitera.  

Considera que l’Administració ha de ser facilitadora i en aquest sentit constata que el regidor de 

Cultura disposa de molts instruments. Dit això, però, demana quin paper i quina estructura 

tindrà l’ICUB, qui prendrà les decisions tenint en compte la divisió entre BC i el PSC. També 

demana quin model cultural pensa implantar i si subscriu el Pla estratègic cultural Barcelona 

2016-2026 que va presentar la comissionada de Cultura o bé el canviarà. Pregunta, així mateix, 

com conjugarà l’equilibri entre l’àmbit cultural públic i el privat, i com pensa finançar la 

cultura per tal que no quedi subordinada a determinades línies polítiques.  

En referència als nous criteris que havia anunciat la Sra. Sureda per a la concessió de 

subvencions, demana si el nou criteri ha estat elaborat, i si preveu superar les subvencions per 

contractes programa, per objectius, amb molta més capacitat de maniobra i més estabilitat per 

als agents. Recorda que el Grup del PP així ho reclama des de fa molts anys, ja que el fet de 

superar l’anualitat garanteix qualitat i un bon projecte cultural, i permet que molts agents 

culturals puguin tenir més vocació de permanència i, per tant, millorar també les condicions 

laborals, ja que la temporalitat dificulta l’arrelament i l’estabilitat, en detriment de tots els 

agents.  

Insisteix a saber si es regiran per contractes programes i suggereix proposar fons culturals que 

veritablement puguin atreure el finançament privat per objectius, que hi apostin, per tal que el 

Govern pugui reduir la seva càrrega de finançament. Pel que fa al pressupost, recorda que en el 

pressupost del 2017 només hi ha un 1% de millora, per tant demana com ha pactat el 15% que 

anuncia. Recorda que en el pla concertat de la Diputació es perden 30 milions d’euros, però que 

el Sr. Collboni va assegurar que es recuperarien. Demana, doncs, quan començaran les accions 

per a aquesta recuperació.  

Afirma que una part de la cultura ha quedat segrestada i dubta que el Sr. Collboni tingui prou 

competències per implantar el seu projecte sense la ingerència del primer tinent d’alcalde. En 

aquest sentit, recorda que és el president de la Comissió del Nomenclàtor, per tant pregunta si 

comparteix els canvis de noms dels carrers de la ciutat fins ara dedicats als Borbons. També 

demana quin destí tindrà el Born, que qualifica de mausoleu independentista, i què passarà amb 

la unificació de les direccions del Museu Cultures del Món i el Museu Etnològic. En definitiva, 

demana si recuperarà la vocació universal per suprimir la visió reduccionista.  

Per acabar, també demana aclariments sobre el procés participatiu del teatre Arnau, sobre 

l’ampliació del MNAC, sobre els fons de capitalitat, sobre la vocació internacional i la 

capacitat d’atracció del Grec, sobre els 3,5 milions d’euros que deu la Generalitat del Museu de 

Ciències Naturals, sobre l’1% cultural de la Generalitat, sobre les escoles de música privada i 

sobre la col·laboració publicoprivada. 

 

La Sra. ROVIRA anuncia que avui es constata un dels grans fracassos del pacte de govern entre 

BC i el PSC per a aquells que creien en la necessitat d’un canvi a la ciutat, sobretot per als qui 

entenen la cultura com un camp de batalla per contraposar models de vida davant la marca 

Barcelona, com el Grup de la CUP Capgirem Barcelona.  
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Recorda que el programa de BC pel que fa a cultura parlava de gestió cooperativa de la cultura 

i de la producció del coneixement, de gestió publicocomunitària de la cultura, de la cultura com 

un dret i no com un producte als interessos de les elits, punts que el seu grup comparteix i que 

pretenien combatre la manera com s’havien desenvolupat les polítiques culturals per beneficiar 

la indústria cultural, engreixar la marca Barcelona i fer de Barcelona un producte per vendre a 

l’exterior, al marge de les necessitats de les veïnes i d’un control real per part dels barcelonins i 

barcelonines.  

Al seu parer, BC hauria pogut avançar en aquest sentit juntament amb el Grup de la CUP 

Capgirem Barcelona. En canvi, el pacte amb el PSC ha fet que avui es presenti proposta de la 

Regidoria de Cultura que evita entendre la cultura com un motor de transformació social i que 

esquiva el conflicte latent al carrers per posar-se al costat dels que més tenen, i reproduir 

d’aquesta manera l’status quo. En aquest sentit, assegura que la cultura no és neutra i que, en 

una situació de desigualtat i lluita de classes evidenciada per la diferència de condicions 

socioeconòmiques entre barris, dir que és neutra equival a defensar i transmetre els valors de 

l’status dominant.  

Es mostra convençuda que els fets dels últims mesos així ho demostren. Assegura que a 

l’Ajuntament la cultura se centra sobretot en l’oferta i en la demanda, des d’una visió 

mercantilista. A parer seu, tanmateix, és imprescindible que quan es parli de cultura es parli 

d’activitat i no d’un producte de mercat, de col·lectivitat i no d’individualitat. Creu necessari, 

doncs, emfatitzar la necessitat de reapropiar-se de l’espai públic, l’ús del qual està penalitzat. 

Assegura en aquest sentit que les institucions han expropiat l’espai públic i han arraconat tot el 

fet cultural a l’àmbit tancat i privat, fent que deixi de ser una pràctica habitual per esdevenir un 

fet puntual.  

Considera que l’actual Govern, com a conseqüència de la continuïtat del model cultural 

desplegat en anteriors mandats, entén la manifestació cultural espontània i no regulada com a 

menys valuosa, fet que qualifica de contradicció, atès que la improvisació ―oral o 

instrumental― és l’essència de la cultura popular que es forja als carrers.  

En opinió seva, però, aquest fet no és casual: des de fa anys, la privatització i el control de 

l’espai públic a l’hora de realitzar activitats artístiques, així com els concursos, les subvencions 

o l’arbitrarietat a l’hora d’atorgar permisos per a l’ús de la via pública, són mecanismes 

utilitzats per filtrar i controlar les expressions culturals de la ciutat i distingir entre les que creen 

marca Barcelona (alimentant el circuit d’hotels, operadors turístics, creuers i el Consorci de 

Turisme, un circuit que expulsa les veïnes de la ciutat) i les que l’embruten.  

El Grup de la CUP Capgirem Barcelona, en canvi, entén que la cultura és una eina i un dret 

fonamental que dignifica el dia a dia, i per això no vol que s’utilitzi per fer-hi negoci ni per 

blanquejar la imatge de segons qui, tal com s’ha fet durant anys. Esmenta, com a exemple, la 

presència d’Estrella Damm a les Festes de la Mercè. A parer seu, la privatització aboca a 

reproduir una cultura que perpetua les estructures de poder en lloc de discutir-les, que és 

l’objectiu del seu grup.  

Es mostra convençuda que l’Administració ha de treballar com a garant i administrador dels 

recursos públics, braç a braç amb la comunitat, per gestionar-los de manera transparent. Per 

això, creu fermament en la gestió directa per part de l’Ajuntament dels diferents espais 

culturals, amb processos de presa de decisions vinculats des de la comunitat i amb la comunitat. 

Aposta, doncs, per la gestió comunitària de la cultura a cada barri i en cada àmbit que es vulgui 

desenvolupar, una gestió comunitària coherent i que reprodueixi els valors ètics universals de 

cooperació i responsabilitat, que garanteixi l’accessibilitat, la transparència, l’autocontrol i 

l’autoavaluació, els vincles territorials i la capacitat d’esdevenir una eina al servei de la 

comunitat per tal de transformar l’entorn. Subratlla, també, que la gestió cultural ha de nodrir la 

sobirania cultural, que ha de ser permeable en l’àmbit de la creació, els equipaments, els 

mitjans de comunicació, l’educació i les xarxes de tecnologia.  
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Manifesta que l’actual Govern vol maquillar les seves polítiques incloent-hi conceptes com 

autogestió, creació de comunitats, precarietat o vincle entre cultura i educació, però alhora es 

presenta tota una bateria intervencionista de com es gestionarà, qui ho farà i quan, fet que titlla 

de contradicció.  

Subratlla, a més que el Govern posa èmfasi en la precarietat de l’oferta de cultura als barris, 

però no aborda la precarietat laboral de les treballadores, cosa que sobta si es té en compte que, 

segons el baròmetre de la setmana anterior, és la major preocupació de les veïnes.  

Pel que fa a la vinculació entre cultura i educació, recorda al Govern que la Regidoria de 

Cultura depèn d’Empresa i de Turisme, i no d’Educació. I quant a la transparència i la 

participació, especifica que en els concursos per proveir les direccions del Festival Grec i del 

Mercat de les Flors no podrà opinar cap persona del món de les arts escèniques i que tots els 

membres del jurat seran funcionaris i polítics a sou de l’Ajuntament. 

En opinió seva, les diferents mesures presentades són, un cop més, fruit del pacte entre els 

grans lobbies turístics i culturals de Barcelona, que deixen de banda tant la ciutadania com les 

treballadores de l’àmbit cultural. A més, parlen de democratització de la cultura, però plantegen 

crear un consorci per afavorir, de nou, els interessos privats per sobre dels col·lectius.  

Així doncs, considera que es torna a ratificar el gran error de deixar la cultura en mans dels qui 

han construït la ciutat aparador que expulsa les veïnes dels carrers en lloc d’apostar pel 

desenvolupament d’una cultura que serveixi per transformar l’entorn i posar en escac els qui 

perpetuen les desigualtats a ciutat i per construir, entre totes, la sobirania cultural. És per això 

que renuncia a fer cap pregunta concreta fins que el Govern no entengui que la cultura és un 

camp de batalla per combatre les desigualtats i l’status quo.  

 
El Sr. COLLBONI avança que no tindrà temps de contestar totes les preguntes que li han 

formulat, i aprofita per agrair l’atenció que han dedicat els grups a analitzar la seva proposta. 

Assegura que la voluntat ha estat, en tot moment, presentar un pla obert que es pugui discutir, 

tal com ja ha començat a passar. Entén que la resta de grups puguin discrepar de les mesures 

presentades, però no admet que li retreguin que el Govern no té un pla en l’àmbit de la Cultura. 

Tot seguit, insisteix que el full de ruta presentat és obert i que s’ha de discutir i compartir amb 

el conjunt dels sectors culturals, les comunitats de consumidors i els grups municipals.  

En aquest sentit, recorda que les decisions ja s’han intentat compartir amb els grups municipals 

abans que es fessin públiques i subratlla que així es farà d’ara endavant. 

A continuació, replica al Sr. Ciurana que ell també està decebut de la manera com planteja 

l’oposició, tenint en compte que coneix com funciona la qüestió de les polítiques culturals. 

Recorda, en aquest sentit, que el fruit de la relació entre cultura i educació durant la seva etapa 

és indescriptible i assegura que continua sent un dels grans reptes que té la cultura a Barcelona, 

un repte que es mostra disposat a entomar.  

 

Pel que fa a les qüestions pressupostàries, exposa que hi ha una relació directa entre les 

possibilitats reals de tenir pressupost o no tenir-ne i es compromet, en cas de tenir-ne, a apujar-

lo un 15%, quatre punts més del que va fer CiU en quatre anys. En tot cas, recorda que si o es 

té pressupost, caldrà fer una pròrroga i l’increment no serà possible, ni tampoc portar a terme 

alguns temes amb els quals el Grup Municipal de CiU sí que està d’acord. Constata, doncs, que 

hi ha una limitació objectiva en relació amb el pressupost pel que fa a la capacitat de desplegar 

les polítiques culturals.  

Quant al Consell de Cultura, anuncia que es va reunir amb el consell executiu per analitzar-ne 

la situació de paràlisi i van decidir convocar-lo per al dia 22 de novembre a la Sala Beckett, 

entre altres coses, per replantejar-ne el funcionament i la composició a fi que tingui el 

protagonisme que es mereix.  
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Pel que fa al teatre Arnau, reconeix que tenen una proposta que han anunciat públicament. 

Especifica que el seu objectiu és crear públics, públic infantil especialment, hàbit d’anar al 

teatre, cosa que volen afavorir en els nous equipaments d’arts escèniques. Explica que va 

assistir personalment al procés de participació que hi ha obert, al qual dóna suport, per explicar 

quin era el plantejament del Govern. Després ell i la regidora Pin es van retirar i el procés va 

seguir amb aquest nou paràmetre, que el Govern planteja com a política general de la ciutat.  

En relació amb l’estructura de l’ICUB, especifica que en el proper consell es parlarà dels canvis 

introduïts, que van en la línia d’aprofitar el bagatge i la bona professionalitat dels directius i 

dels treballadors de l’ICUB. Puntualitza que també han tingut trobades amb els membres del 

comitè d’empresa per copsar el clima dins de l’ICUB, que han constatat que és molt positiu. 

Confirma, a més, que s’hi introduiran canvis que han de reforçar la seva capacitat 

d’interlocució amb els sectors culturals. 

Seguidament agraeix al Sr. Puigcorbé la seva intervenció en positiu i expressa l’esperança que 

tot allò que puguin desplegar conjuntament la Diputació i l’Ajuntament com a institucions 

culturals, ho facin plegats. Agraeix, també, l’aportació d’un milió i mig d’euros als centres 

cívics, que ja s’està aplicant en infraestructures i que, a partir de l’any següent, s’aplicarà a 

activitats i continguts. No comparteix, però, que el plantejament republicà sigui tan diferent del 

seu; al contrari, creu que comparteixen els fonaments que ha anunciat, per tant expressa 

l’esperança que puguin seguir col·laborant institucionalment i també políticament.  

Tot seguit també agraeix el to positiu de la Sra. Barceló i manifesta que comparteix el seu 

neguit sobre la utilització de la cultura des del punt de vista partidista i polític. Assegura que la 

cultura ha d’estar al servei de la cultura i no de cap altra causa i anima la Sra. Barceló a avisar-

lo si no és així.  

A continuació agraeix, de nou, el to a la Sra. Esteller i reclama el seu ajut per mantenir el 

cosmopolitisme i la capitalitat de Barcelona, també en el conjunt de l’Estat. Reclama, doncs, 

que el ministeri i el Govern d’Espanya, que van retirar els fons de capitalitat i reduir les 

aportacions als equipaments culturals de la ciutat, hi siguin sensibles i mostrin el seu 

compromís per desenvolupar la cultura a Barcelona també des del Govern de l’Estat.  

Seguidament, manifesta a la Sra. Rovira que en molts aspectes no estan allunyats, per exemple, 

pel que fa a la situació dels treballadors del sector, en què asseguren que estan treballant: han 

convocat una taula per intentar que les empreses del sector cultural i les patronals tinguin un 

conveni, ja que actualment estan en la més absoluta desregulació laboral. Especifica que cada 

vegada que ha anat a un dels equipaments que gestiona l’Ajuntament s’ha reunit amb el comitè 

d’empresa per conèixer les condicions laborals dels treballadors i treballadores. A més, també 

treballen el tema amb les empreses proveïdores o que col·laboren amb l’Ajuntament.  

Finalment, i pel que fa als jurats, recorda que la composició dels jurats dels concursos està 

taxada, fet que no exclou que no hi hagi una comissió, que convocaran, amb experts i membres 

del sector que podran assessorar per prendre la decisió dels nomenaments.  

 

El Sr. CIURANA puntualitza que el problema no és que no hi hagi model, sinó que n’hi ha dos 

de contradictoris, el del PSC i el de BC, que confonen a tothom que s’adreça a l’ICUB. 

D’altra banda, es mostra sorprès pels plantejaments tan liberals del Sr. Collboni, en el sentit 

clàssic del terme. Ell, contràriament, es declara a favor de la intervenció dels poders públics a 

l’hora de dissenyar polítiques culturals.  

Pel que fa a la vinculació entre cultura i educació, que el Sr. Collboni ha qualificat 

d’indescriptible durant l’etapa anterior, matisa que almenys hi havia coordinació, ja que cultura 

i educació depenien de la mateixa tinència d’alcaldia. Al seu parer, el fet que s’hagin escindit és 

un error estratègic de fons molt important.  

Tot seguit, retreu que no hagi fet esment al rol de les entitats, ni tampoc a la cultura popular, i 

que llanci idees que després no es concreten. En aquest sentit, demana si és cert que volen crear 
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el Museu de l’Arquitectura al Disseny Hub. També vol saber quins plans té per a la Fundació 

Barcelona Cultura, i si l’externalització continuarà o es remunicipalitzaran tots els serveis dels 

museus actualment externalitzats.  

Quant al tema de la capitalitat, demana, també a la Sra. Esteller, si el fet que la cultura sigui en 

català és localisme, i en castellà, universal.  

Reconeix que si no hi ha pressupost no hi podrà haver increments, per això vol saber amb qui 

els ha pactat: amb el Govern o amb l’oposició? Perquè assumeix que abans de fer un anunci, 

més enllà de les declaracions, té una base sòlida al darrere. 

Celebra que es reuneixi el Consell de Cultura, i que ho faci a la Sala Beckett, que és una realitat 

gràcies al Pla d’inversions de l’anterior mandat. En aquest sentit, pregunta quines inversions es 

faran en aquest mandat aplicades al món de la cultura.  

Acaba la intervenció fent referència al teatre Arnau. Recorda que a Barcelona hi ha realitats de 

teatre per al públic infantil, com el Regina o el Casp, entre d’altres. El que vol saber és com es 

farà: gestionat per l’Ajuntament? Una concessió? S’externalitzarà? Se’n privatitzarà la gestió? 

Reclama, doncs, que expliqui més quin és l’abast de la proposta, més enllà d’un titular. 

 

La Sra. BARCELÓ troba lògic que el Sr. Collboni hagi tingut diàleg amb els grups, ja que és 

un procés normal en política. Així i tot, avisa que el que no és normal és que hagin passat un 

any, tres mesos i 26 dies sense diàleg. Per això la sorprèn que presenti com a extraordinari el fet 

de dialogar per arribar a acords.  

Mostra satisfacció pel fet que coincideixin que és important no polititzar la cultura i demana 

que faci partícips d’aquesta visió els seus socis de Govern, a qui el Grup de C’s ja va fer un 

prec demanant neutralitat ideològica en els esdeveniments culturals, d’oci i esport en els quals 

els nens són els protagonistes, prec que no es va acceptar. Al seu parer, si és important no 

polititzar la cultura, encara ho és més si hi ha involucrats infants.  

Insisteix que educació i cultura són l’ascensor social i fomenten la capacitat crítica i 

l’aprenentatge, però sempre que no estiguin polititzades. En opinió seva, però, encara no hi ha 

programa cultural, sinó només un recull de bones intencions, insuficients per construir 

propostes. Assegura que falten mesures concretes, amb objectius, temps d’inici, temps de 

finalització, cost econòmic... Considera que plantejar un programa cultural per a Barcelona no 

pot ser tan difícil, ja que la cultura és present de fa anys a la ciutat.  

D’altra banda, insisteix a preguntar què tenen previst per facilitar l’accés a la cultura de les 

persones sense recursos econòmics. En aquest sentit, torna a demanar propostes concretes i no 

titulars. Apel·la, doncs, al consens per tal que la cultura arribi a tothom, independentment de la 

situació econòmica.  

Exigeix també propostes concretes pel que fa a la precarietat laboral i en relació amb el pla per 

no perdre més equipaments culturals.  

Per acabar, recorda que la sensibilitat, l’emoció, la tècnica i el coneixement els posen els agents 

culturals i el teixit associatiu cultural i que el que pertoca al Govern és posar a disposició els 

mitjans perquè els agents culturals puguin continuar expressant la seva creativitat.  

 

El Sr. PUIGCORBÉ manifesta que la majoria de grups coincideixen en molts punts, per tant 

admet que hi ha una zona de confluència comuna en aquest tema, però avisa que hi ha coses 

que li inspiren temor, com ara el dirigisme cultural o el continuisme que impedeix avançar.  

Al seu parer, en el pressupost de l’ICUB no han canviat gaires coses. Lloa el mig milió dedicat 

a l’IBI cultural, però demana quanta diferència real hi ha en el que planteja el Govern. En 

opinió seva, el pressupost no reflecteix diferència i adverteix que l’increment de moment 

només és una hipòtesi.  

Des del punt de vista filosòfic, demana per què el plantejament proposat s’apropa tant als 

plantejaments econòmics i es desvia tant de l’educació, una qüestió que li han retret quasi tots 
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els grups. Recorda que a la ciutat hi ha gran diversitat d’associacions (sense ànim de lucre, amb 

ànim de lucre, públiques, privades), i que s’han d’atendre totes en la proporció que es consideri. 

A parer seu, però, en les seves mesures el Govern oblida una part important de la població, la 

que en opinió seva és la base de tot: es mostra convençut que el plantejament ha d’anar a l’arrel 

i que el destinatari de la cultura és el ciutadà, no la indústria cultural. Reconeix que la indústria 

cultural n’és una part, però no el destinatari. L’anima, doncs, a tenir-ho en compte.  

 

La Sra. ESTELLER replica al Sr. Ciurana i al Sr. Collboni que la dimensió internacional no la 

dóna la llengua, sinó l’oferta cultural que defuig el localisme, projectant-se a la 

internacionalitat. Es mostra convençuda que no hi ha d’haver lluita entre llengües, sinó que han 

d’estar en les mateixes condicions, sense subordinacions.  

Tot seguit, retreu al Sr. Collboni que no li hagi respost cap pregunta. Assegura que l’Estat, si el 

PP governa, oferirà tota la col·laboració, però recorda que el 54% del fons de capitalitat va 

destinat a institucions en les quals no participa l’Estat. En aquest sentit, demana si el Govern 

municipal el mantindrà en 15 milions d’euros.  

Pel que fa al pressupost, pregunta com pensa finançar l’augment del 15% a què s’ha 

compromès i recorda que de moment només és un 1%. Vol saber si l’Ajuntament suplirà la 

carència del pla concertat amb la Generalitat, els 30 milions que ha deixat d’invertir a 

Barcelona i si és així, com ho farà.  

D’altra banda, insisteix a demanar si tindrà la independència necessària per actuar, o bé patirà 

les ingerències del Sr. Pisarello, que ja s’ha apropiat de part de l’àrea del Sr. Collboni, tot 

l’àmbit de la promoció.  

Pel que fa al Nomenclàtor, sobre el qual té competències, insisteix a demanar si comparteix el 

canvi de noms que s’està produint. 

Quant al finançament de la cultura, assegura que és vital perquè hi hagi independència, per tant 

demana com pensa finançar-la, i també quins criteris s’aplicaran per a les subvencions i si hi 

haurà contracte programa i fons culturals. Pregunta, també, quin paper tindran el Consell de 

Cultura i Barcelona Cultura.  

Tanca reclamant també respostes sobre el Museu de les Cultures del Món, l’ampliació del 

MNAC o el tema de Montjuïc, i demana si es pensa recuperar la idea del parc audiovisual que 

va projectar el conseller Mascarell per a la ciutat.  

 

La Sra. ROVIRA expressa preocupació pel fet que en la seva intervenció el Sr. Collboni s’hagi 

alineat amb posicions com les de C’s o el PP, cosa que va en total contradicció amb els anhels 

de canvi que hi havia en l’àmbit cultural.  

Mostra preocupació, també, pel fet que afirmi que la cultura és neutra, com els grups de C’s i el 

PP. Assegura que la cultura no és neutra, ja que genera creences i ensenya a pensar i a 

interpretar el món. Al seu parer, si l’oferta cultural no gira entorn d’una cultura que sigui capaç 

de transformar l’entorn, serà impossible canviar la situació de desigualtat actual. Expressa la 

convicció, doncs, que cal apostar per la cultura autogestionada, la que ve des de baix i que 

genera comunitat i interpel·la totes les persones i no pas per la indústria cultural i la turística. 

Apel·la, per tant, a la sobirania cultural.  

Finalment, mostra també preocupació pel fet que es faci tant d’èmfasi en el turisme, ja que 

segons el baròmetre la gestió del turisme és el segon problema que es percep com a més greu a 

la ciutat. Pregunta, per tant, si es continuarà engreixant la indústria del turisme i gentrificant i 

fent fora la gent dels barris per l’augment del preu del lloguer provocat pels pisos turístics.  

Tanca la intervenció afirmant que el seu grup es troba molt allunyat del model cultural que 

defensa el Govern.  

 

La Sra. BENEDÍ informa al Sr. Collboni que ha exhaurit el temps.  
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La Sra. ESTELLER demana si se li’n pot concedir una mica més. 

 

La Sra. BENEDÍ es mostra disposada a concedir-li més temps si tots els grups hi estan d’acord, 

però no a obrir un altre torn per a l’oposició.  

 

El Sr. CIURANA recorda que tothom s’ha cenyit al temps, per tant només està d’acord a 

concedir més temps al Govern si l’oposició també té un altre torn.  

 

La Sra. BENEDÍ, contrària a obrir més torns, decideix no concedir més temps al Govern.  
 

No havent-hi altres assumptes per tractar, la Presidència aixeca la sessió a les 10,20h. 


