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TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta de resolució sobre la demo-
lició de l’antiga escola de magisteri de 
Lleida (Segrià) i l’encàrrec del projecte 
d’una nova seu
Tram. 250-02536/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 63936).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.01.2010 al 21.01.2010).

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.12.2009.

Proposta de resolució sobre el dret a 
l’autodeterminació i sobre el reconeixe-
ment de les consultes populars sobre la 
independència
Tram. 250-02537/08

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya
Reg. 63596 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa del Parlament de Catalunya

Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, Pere Aragonès i 
Garcia, diputat, d’acord amb allò preveuen articles 145 
i 146 del Reglament de la Cambra presenten la següent 
proposta de resolució per tal de ser substanciada en el 
Ple del Parlament.

Exposició de motius

El passat 13 de desembre de 2009 166 municipis de Ca-
talunya van acollir la celebració de consultes populars 
organitzades per entitats i organitzacions de la societat 
civil, on es preguntava a la ciutadania d’aquestes pobla-
cions la seva opinió sobre la constitució de Catalunya 
com un estat independent, democràtic, social i integrat 
a la Unió Europea.

Aquestes activitats, emparades per la normativa vigent, 
van aconseguir un ampli ressò i participació, ja que de 
les 700.000 persones cridades a participar-hi prop de 
200.000 van fer-ho, un resultat molt important tenint en 
compte la naturalesa no oficial d’aquestes consultes, el 
fet que fossin convocades per la societat civil i no per 
l’administració i el seu caràcter no decisori.

Proposta de resolució sobre el respec-
te a les decisions del Tribunal Consti-
tucional
Tram. 250-02522/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 63936).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.01.2010 al 21.01.2010).

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.12.2009.

Proposta de resolució sobre la reducció 
o la supressió del peatge per als habi-
tants del Maresme en el cas que es per-
llongui l’autopista C-32 entre Palafolls 
i Tordera
Tram. 250-02526/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 63936).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.01.2010 al 21.01.2010).

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.12.2009.

Proposta de resolució sobre l’aïllament 
acústic contra els sorolls causats pel 
pas dels trens del CEIP Dolors Piera de 
Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)
Tram. 250-02533/08

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya (reg. 63936).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.01.2010 al 21.01.2010).

Finiment del termini: 22.01.2010; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 22.12.2009.
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TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

Proposta de resolució sobre la realitza-
ció d’una rèplica de les pintures romà-
niques de Santa Caterina i la instal·lació 
a l’absis d’origen de la catedral de Santa 
Maria de la Seu d’Urgell (Alt Urgell)
Tram. 250-02538/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 63608 / Admissió a tràmit: Mesa 
del Parlament, 22.12.2009

A la Mesa de la Comissió de Política Cultural

Oriol Pujol i Ferrusola, Portaveu, i Albert Batalla i 
Siscart, Diputat, del Grup Parlamentari de Convergèn-
cia i Unió, d’acord amb el que estableixen els articles 
145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la 
següent: 

Exposició de motius

El conjunt de Santa Caterina és un exemple tardà però 
extraordinari de pintura romànica catalana. Concebut 
com a decoració mural d’una de les capelles de la cate-
dral de la Seu d’Urgell, va ser redescobert a principis de 
segle xx, i posteriorment arrencat i venut en tres parts 
independents al mercat internacional d’antiguitats. Ac-
tualment, aquests tres fragments es conserven al Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, al Museu Episcopal de 
Vic i a la Fundació Abegg de Suïssa.

Les pintures són una mostra de les transformacions que 
es produeixen a la pintura romànica catalana a mitjans 
del segle xiii, quan rep l’impacte del gòtic lineal fran-
cès. El conjunt es relaciona amb el patronatge del bisbe 
Ponç de Vilamur (1230-1257), distingit combatent de 
l’heretgia càtara a la diòcesi d’Urgell. El protagonisme 
de Santa Caterina en les pintures no pot deslligar-se 
d’aquest fet, ja que la santa era el model per excel·lència 
de la predicació antiherètica i patrona de l’orde dominic, 
nascut precisament per lluitar contra el catarisme.

Aquestes pintures han suposat l’eix central d’una de les 
dues grans exposicions que el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya ha programat per a la celebració del 75è ani-
versari del MNAC, cosa que ja explica l’alt valor artístic 
de les peces. Donat que després d’aquesta exposició i de 
la que s’ha programat al Museu Episcopal de Vic, les 
peces tornaran a separar-se per tornar al MNAC, Vic i 
Suïssa, caldria buscar una fòrmula a través de rèpliques 
que permetin contemplar l’obra unificada.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari de CiU 
presenta la següent 

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a realitzar, 
durant l’any 2010, una rèplica de les pintures de San-

A més, el fet que s’obrís la participació als joves entre 
16 i 18 anys i a les persones que no tenen el dret a vot 
en els diferents comicis electorals visualitza la volun-
tat d’incorporar a tota la ciutadania en un procés cívic, 
democràtic i inclusiu.

L’àmplia participació i la manifestació majoritària a 
favor de la independència entre els participants mostra 
que una part creixent de la societat catalana desitja la 
consecució d’un estat propi per a Catalunya. Igualment, 
aquestes consultes impulsades per la societat civil són 
un exercici de participació ciutadana remarcable, amb 
un marcat caràcter cívic i demostren que l’interès per a 
les qüestions públiques que afecten a tota la ciutadana 
és present a la nostra societat.

Aquest procés mereix una reflexió del conjunt d’ins-
titucions públiques al voltant del futur de les nostres 
llibertats nacionals, l’aprofundiment democràtic i la 
participació ciutadana en els afers públics.

Per tot allò exposat anteriorment, el Parlament de Ca-
talunya adopta la següent

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya ratifica de nou la vigència 
de la Resolució 98/III, sobre el dret a l’autodetermina-
ció de la nació catalana, adoptada el 12 de desembre 
de 1989, així com a la Resolució 679/V, adoptada l’1 
d’octubre del 1998, de ratificació de l’anterior.

2. El Parlament de Catalunya mostra el seu reconeixe-
ment a les consultes celebrades el 13 de desembre de 
2009 a 166 municipis, com a expressió de la voluntat 
de participació política de la ciutadana en la configu-
ració del futur de Catalunya com a nació, i agraeix la 
implicació de les persones voluntàries en les municipis 
on s’han organitzat les consultes i a tothom que hi ha 
participat.

3. El Parlament de Catalunya encoratja la societat civil 
organitzada, els electes locals i els ciutadans i ciuta-
danes a títol individual en els municipis que han de 
celebrar consultes el proper 28 de febrer i 25 d’abril de 
2010 a treballar conjuntament perquè comptin de nou 
amb una participació important de la ciutadania.

4. El Parlament de Catalunya es ratifica en la voluntat 
de treballar per la consecució dels instruments jurídics 
i polítics necessaris perquè el poble de Catalunya pugui 
decidir el seu futur com a nació sense cap altre límit que 
la voluntat majoritària dels seus ciutadans, mitjançant 
un procés democràtic de debat i decisió de les diferents 
opcions en igualtat de condicions i en què es respectin 
les garanties fonamentals d’un procediment d’aquestes 
característiques i amb voluntat d’assolir el reconeixe-
ment internacional.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2009

Anna Simó i Castelló Pere Aragonès i Garcia

Portaveu GP d’Esquerra Diputat GP d’Esquerra


