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Cultura i Espectacles

Santi Vila es proposa com
a objectiu a curt termini
que el pressupost del De-
partament de Cultura ar-
ribi a l’1% del pressupost
total de la Generalitat.
(ara és el 0,74%). “Cal la
conjura de tots perquè
com a mínim, a curt termi-
ni, ens situem al llindar de
l’1% del pressupost de la
Generalitat; la cultura tra-
dicionalment ha estat mal
finançada, i rarament ha
estat per sobre de l’1%.”
En concret, es proposa
com a objectiu del 2016 un
pressupost de 298,1 mi-
lions, 57 més que el 2015
(el 23,6%). El pressupost
prorrogat només marca
241 milions d’euros per al
2016.

El conseller va fer
aquestes afirmacions ahir
a la tarda, en la seva com-
pareixença davant la co-
missió de Cultura del Par-
lament, en què va explicar
les línies mestres del seu
departament per a aques-
ta legislatura. Santi Vila va
destacar deu mesures em-
blemàtiques que vol dur a
terme durant aquesta le-
gislatura, entre les quals
hi ha impulsar l’arquitec-
tura com a sector creatiu,
“amb una exposició tem-
poral com a primera fase
del que serà l’exposició
permanent del futur Mu-
seu d’Arquitectura, que és
un projecte estratègic per
a nosaltres”.

Potenciar la dansa
El nou conseller de Cultu-
ra també vol consolidar el
sector de la dansa amb “la
creació d’una oficina de
producció d’espectacles
que serà l’embrió de la fu-
tura companyia nacional
de dansa”. Un altre objec-
tiu és fomentar la projec-
ció al món i el lideratge ter-
ritorial dels equipaments

nacionals. En aquest sen-
tit, va destacar que “ningú
entén la situació del Mu-
seu Arqueològic de Tarra-
gona, on no s’ha fet res des
dels seixanta, fa 50 anys
que té el mateix format; és
un equipament d’interès
nacional”. Santi Vila tam-
bé atendrà una reclama-
ció de les biblioteques,
amb l’augment d’un 20%

del pressupost per a l’ad-
quisició de llibres. En
aquest àmbit, es vol millo-
rar la capacitat lectora, i
“es regalarà a tots els nens
de sis anys un llibre per
convidar-los a iniciar una
biblioteca personal”.

El Departament de Cul-
tura també es proposa
aconseguir l’“alineació de
les diputacions del país

amb polítiques que aprovi
el Parlament, amb la crea-
ció d’una Mancomunitat
Cultural”. I aposta per la
internacionalització de la
cultura catalana mitjan-
çant un gir cap al Mediter-
rani i cap als països del
món àrab.

Continuisme
Santi Vila va reivindicar el
llegat dels consellers de
Cultura anteriors. Va des-
tacar Pasqual Maragall
com l’últim president a
mantenir el pressupost de
Cultura per sobre de l’1%
del pressupost total de la
Generalitat. Però és sobre-
tot a Ferran Mascarell que
va fer referència: conti-
nuarà les iniciatives legis-
latives i de gestió empre-
ses per l’anterior conse-
ller, i manté diversos alts
càrrecs. Molts eren pre-
sents ahir en la sessió de la
comissió de Cultura.

Més enllà de xifres i ob-
jectius concrets, en el ter-
reny més teòric i de princi-
pis, Santi Vila va definir la
cultura com a “instru-
ment de cohesió social,
equilibri territorial i gene-
radora d’oportunitats per
a formar nous públics”.
“La cultura no és només
una qüestió d’identitat
col·lectiva, d’origen o de
pertinença, sinó de lliber-
tat i desenvolupament
personal, ja que volem
construir una ciutadania
lliure, capacitada per pen-
sar críticament, competir
al món global i participar
plenament en la vida cul-
tural del país”, va dir el
conseller. Acabem, però,
com hem començat, amb
xifres. “Hi ha el risc que
l’ecosistema cultural es
col·lapsi”, va dir Santi Vila.
I va afegir una dada que vol
millorar: “Els països nòr-
dics destinen a cultura
més de 100 euros per cada
habitant i any; a Catalu-
nya n’hi dediquem 32.” ■
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El nou conseller de Cultura, Santi Vila, defineix les línies mestres de la legislatura
i es proposa que el pressupost del departament per al 2016 sigui de 298 milions
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“Els països
nòrdics destinen
a cultura més de
100 euros per
habitant i any;
Catalunya, 32”

“El Museu
d’Arquitectura
és un projecte
estratègic per
nosaltres”, va dir
el conseller


