
El Departament de Cultura perllongarà el període d’exposició de la mostra “55 urnes per la 
llibertat” que acollia el Palau Oliver de Boteller, de Tortosa, seu dels serveis territorials del 
Departament a les Terres de l’Ebre.

La mesura respon al fet que la Junta Electoral Provincial (JEP) de Tarragona ha desestimat el recurs 
presentat pels serveis jurídics del Departament de Cultura per evitar el tancament de l’esmentada 
exposició.  La junta provincial va considerar que la mostra suposa “una exposició amb simbologia 
identificable amb alguna de les candidatures que concorren a les eleccions i es troba ubicada en un 
edifici que pertany a la Generalitat”, motiu pel qual en va dictaminar la seva suspensió.

El Departament de Cultura va presentar recurs contra la decisió de la JEP, anunciada el passat 
dijous. En les seves al·legacions, el Departament de Cultura assenyalava que l’exposició “55 urnes 
per la llibertat” és un projecte que neix d’una iniciativa del Comitè de Solidaritat Catalana de 
Perpinyà que va demanar a 55 artistes que amb la seva creació fessin visible un crit i un compromís 
en defensa de la llibertat i la democràcia.

Per aquest motiu, recordava que no es tracta d’una exposició creada, ni projectada, ni comissariada 
pel Departament de Cultura de la Generalitat, el qual simplement ha cedit un espai al Palau Oliver 
Boteller de Tortosa per a la seva ubicació, i que per tant, en no ser una exposició organitzada o 
finançada pel Departament de Cultura, no li hauria de ser d’aplicació l’article 50.2. de la Llei 
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general que prohibeix qualsevol acte organitzat 
o finançat pels poders públics que continguin al·lusions, o utilitzi imatges o expressions similars a 
les emprades en les campanyes d’alguna entitat política que concorri a les eleccions.

En aquest sentit, el Departament recordava que es tracta d’una exposició que es troba en règim 
d’itinerància per diferents municipis, des de l’any 2018, per la qual cosa no ha estat inaugurada 
durant el període electoral.

L’exposició va començar la seva estada a Tortosa el passat 20 de setembre i s’hi havia d’estar fins el
pròxim 8 de novembre, data que es retardarà a causa de la decisió de la JEP de Tarragona.


