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El Cercle de Cultura recla-
ma al president Artur Mas
que no s’apliquin retalla-
des al pressupost públic de
cultura, sinó que es faci
una “excepció” i que es tre-
balli de forma decidida per
donar més pes i centrali-
tat a la cultura. L’entitat,
que té 148 socis, va pre-
sentar ahir el Manifest a
favor d’una excepció cul-
tural, en què denuncia
que a Catalunya la cultura
“ha estat un sector tradi-
cionalment menysvalo-
rat”, “majoritàriament de-
ficitari”, i que la retallada

anunciada significarà una
“reducció sobre la reduc-
ció”. El conseller de Cultu-
ra, Ferran Mascarell, i el
director de l’ICIC, Fèlix
Riera, són membres del
col·lectiu, tot i que van dei-
xar la junta en incorporar-

se al nou govern. El Cercle
de Cultura –que es desvin-
cula de l’àmbit polític– el
presideix l’editor Pere Vi-
cens, i en formen part, en-
tre altres, Xavier Bru de
Sala, expresident del Con-
ca, i Xavier Marcé, exdi-
rector de l’ICIC.

El Cercle de Cultura
sosté que “els recursos pú-
blics destinats al sector no
poden estar condicionats
per circumstàncies deri-
vades de la conjuntura
econòmica”, i demana que
el president Mas protegei-
xi la cultura com una àrea
d’atenció especial. Atès
que el pressupost cultural
s’acosta a l’1% del global,

diuen que “no alteraria de
manera significativa” el
conjunt dels comptes de la
Generalitat.

Entre les mesures que
proposen hi ha l’establi-
ment d’un nou marc jurí-
dic i econòmic, fer la cultu-
ra més transversal amb la
participació d’altres con-
selleries, i fixar àmbits
d’actuació preeminents,
com ara actuar legislativa-
ment (més enllà d’una llei

del mecenatge) per millo-
rar l’accés al finançament,
i dotar-se d’instruments
per millorar l’accés als
mercats. Marcé creu que
un dels problemes de la
caiguda pressupostària
pot ser el descens de les
contractacions de contin-
guts (“crisi de demanda”),
tenint en compte que
molts intermediaris són
públics.

“El nostre objectiu no

són les manifestacions al
carrer, ho fem a través de
la paraula”, va contestar
Pere Vicens a una pregun-
ta sobre la protesta contra
les retallades convocada
per al 21 de març. Vicens,
organitzador del congrés
sobre economia i cultura
que es va fer a Barcelona fa
dos anys, opina que en els
moments de “perplexitat”
actuals cal que la cultura
sigui el referent. ■

Excepció per
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El Cercle de Cultura demana a Mas que
mantingui les aportacions al sector

Alguns membres de la junta del Cercle de Cultura, ahir, en la presentació del manifest ■ ACN

“El nostre
objectiu no és
manifestar-nos
al carrer, ho fem
a través de la
paraula”


