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Mieras manté la promesa de doblar els recursos durant el seu mandat

El pressupost de Cultura puja
fins a 275 milions el 2006

INSTITUCIONS I GENERALITAT

c

AGÈNCIES
BARCELONA

El departament de Cultura
de la Generalitat augmen-

tarà el seu pressupost el 2006 fins a
arribar al voltant de 275 milions
d’euros, uns 30 milions més que
aquest any, segons la proposta reco-
llida en el document de balanç que
ahir va presentar la consellera Cate-
rina Mieras.

Si el Consell Executiu aprova
aquesta previsió, el 2007 seria neces-
sari un augment de 70 milions
d’euros més per complir la promesa
electoral de duplicar el pressupost
de Cultura del 2003 (173 milions) al
final de la legislatura, fins a situar-lo
en el 2% del pressupost de la Genera-
litat (346 milions).

«Volem donar a la cultura catala-
na més ambició», va dir Mieras. Els
eixos principals del seu departa-
ment són la preservació del patrimo-
ni i la memòria històrica, la indús-
tria cultural, la difusió internacional
i la gestió eficient dels recursos.

El final de les obres del MNAC, el
retorn dels arxius de Salamanca, el
pla d’equipaments culturals, la
presència de la cultura catalana a les

fires de Guadalajara el 2004 i Frank-
furt el 2007 i el Consell de la Cultura
i de les Arts, juntament amb la seva
llei, que es podria aprovar abans
d’acabar l’any, són alguns dels èxits
destacats per Mieras en el balanç de
la seva gestió.

En l’actualitat, es troben en
procés d’elaboració un nou centre
nacional d’investigació, creació i di-
fusió de la dansa; un pla de suport al
circ; la constitució del catàleg de lec-
tura únic de Catalunya i el catàleg
del patrimoni etnològic. La Conselle-
ria té prevista la creació d’un Museu
Etnològic de Catalunya i també pre-
para un estudi sobre l’estatut de l’ar-
tista.

q UN ALTRE MUSEU NACIONAL
Al setembre es constituirà un equip
d’experts per definir el projecte del
nou model del Museu d’ Història de
Catalunya, amb la finalitat de pre-
sentar un mes després una proposta
de llei per convertir aquest centre en
nacional.

Queden pendents la creació de la
coordinadora de centres i museus
d’art contemporanis i l’impuls a la
coordinadora de festivals de cine i
vídeo catalans.<

DANSA

CESC CASADESÚS
DIRIGIRÁ EL MERCATç

E l M e r c a t d e l e s
Flors es transfor-

marà per acollir a partir del
2007 un potent centre d’in-
vestigació, creació, producció
i exhibició de dansa en què
participaran l’Ajuntament, la
Generalitat i el Ministeri de
C u l t u r a . A l c a p d a v a n t
d’aquest projecte hi haurà
Cesc Casadesús, excap de
comunicació del Macba. «No
hi ha res firmat encara. Espe-
rem tancar l’acord entre ad-
ministracions a principis de
setembre», va explicar ahir
Berta Sureda, responsable de
l’Institut de Creació i Pensa-
ment Contemporani de la Ge-
neralitat. Si tot surt tal com
està previst, la Generalitat
tancarà L’Espai i traslladarà la
p r o g r a m a c i ó d e m ú s i c a
d’aquest local a la Sala Poli-
valent de l’Auditori.


