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Clos i Mieras volen que l'Estat s'impliqui en el TNC i el Macba

L'alcalde de Barcelona i la consellera de Cultura obren els grans equipaments catalans a la
participació del ministeri

Redacció

Els 18 milions d'euros per acabar el MNAC els aportaran a a terços Generalitat, l'Ajuntament i el
ministeri de Cultura

L' alcalde Joan Clos i la consellera de Cultura, Caterina Mieras, van acordar ahir una política
cultural conjunta a Barcelona i una posició comuna davant el nou govern espanyol.

Generalitat i Ajuntament van fixar definitivament ahir quins són els seus desitjos a l'hora de finançar la
cultura de la capital catalana. Una posició que compta amb la bona sintonia amb el futur executiu de
Zapatero de cara a augmentar la inversió i participació de l'Estat als grans equipaments "de país". La
idea és que el ministeri de Cultura que dirigirà l'andalusa Carmen Calvo assumeixi part del cost de
capitalitat cultural que exerceix Barcelona.

En aquest sentit, la novetat de la posició conjunta pactada ahir per Clos i Mieras en la seva primera
trobada rau en el fet que negociaran amb el ministeri la seva implicació en dos equipaments dels quals
fins ara n'era absent: el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) i el Teatre Nacional de
Catalunya (TNC). En el cas del Macba, ja s'havia intentat sense èxit aquesta implicació en etapes
anteriors, mentre que la petició d'entrada al TNC és absolutament nova, ja que els anteriors governs de
la Generalitat primaven la independència política de l'equipament, considerat una insígnia nacional, per
damunt de la injecció econòmica que representaria una hipotètica entrada de l'Estat.

Els casos del Gran Teatre del Liceu, el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i l'Auditori són
diferents. Al Liceu, l'Estat ja participa en el seu pressupost corrent, mentre que a l'Auditori i el MNAC ha
participat en les obres a parts iguals, però no en el pressupost de funcionament. La voluntat de la
Generalitat i l'Ajuntament és que a partir d'ara sí que ho faci. En aquest sentit, la conselleria negociarà
amb el ministeri a partir de la idea que en cadascun dels cinc equipaments la participació majoritària
recaigui en la Generalitat, que en segon lloc se situi l'Estat i en tercer l'Ajuntament.

En el cas concret del MNAC, Clos i Mieras van acordar que el desviament pressupostari de 18 milions
d'euros per acabar les obres abans de finals d'any sigui assumit a parts iguals per totes tres
administracions. I pel que fa a l'Auditori, les obres de la sala petita han començat sense que el ministeri
hagi assegurat l'aportació del terç que, segons la part catalana, "moralment" li correspon.

Mieras també va anunciar que la Generalitat cedirà la gestió de la futura Biblioteca Pública de Barcelona
a l'Ajuntament, el qual, segons la consellera, veurà així compensat el seu esforç econòmic "molt elevat"
durant els últims anys per contrarestar la "baixa" inversió cultural a la ciutat del govern català fins avui.

L'equipament, que s'havia de fer al Born, es construirà al costat de l'Estació de França. La construcció
va a càrrec del ministeri. De fet, ja existia l'acord de l'anterior govern que el nou equipament exercís com
a eix de les biblioteques públiques de la ciutat. Mieras va anunciar que vol aplicar el mateix sistema a
Girona.
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