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Barcelona 
dóna treva 
a la cultura 
3L’Ajuntament injecta diners i tutela 
el Macba, l’Auditori i el Mercat 

NATÀLIA FARRÉ
 BARCELONA

U
ns comptes sanejats per-
meten a l’Ajuntament de 
Barcelona exhibir múscul 
o, per dir-ho d’una altra 

manera, fer anar el talonari per sor-
tir a auxiliar els cada vegada més ofe-
gats econòmicament grans equipa-
ments culturals de Barcelona. «L’ob-
jectiu és mantenir la cultura com un 
dels eixos sobre els quals pivoti la 
ciutat» i evitar que algunes instituci-
ons acabin «tocant os» i «perdin qua-
litat», segons Jaume Ciurana, regi-
dor de Cultura, que ahir va explicar 
com serà distribuït el Fons de Capita-
litat Cultural –15 milions d’euros en 
tres anys, a raó de cinc milions per 
exercici– que l’Ajuntament ha creat 
i que l’alcalde Xavier Trias va anun-
ciar a l’abril. 
 Aquesta aportació extraordinària 
s’injectarà als sis centres nacionals 
que tenen més vocació municipal: 
Auditori (1.438.096 euros), Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona 
(832.397 euros), Mercat de les Flors 
(1.586.274 euros, 800.000 d’ells per 
a reformes), Teatre Lliure (700.000), 
Fundació Miró (200.000) i Funda-
ció Tàpies (200.000) amb l’objectiu 
que puguin mantenir per al 2013 
el mateix pressupost que el 2012 (ja 
per si mateix magre). La injecció ar-
riba després que totes les adminis-
tracions, amb l’Ajuntament inclòs, 
anunciessin una disminució de les 

seves subvencions per al 2013 (en el 
cas del consistori, d’un 6,5% de mit-
jana) a tots els centres, i que estigues-
sin en dubte. De moment, l’aporta-
ció ha frenat l’ERO temporal que hi 
havia previst al Lliure.
 La contrapartida al baló d’oxigen 
econòmic és un canvi de governan-
ça en aquests centres. Això significa 
una alteració a les majories dels con-
sorcis i fundacions d’aquests equi-
paments a favor de l’Ajuntament, 
que passarà a tenir una represen-
tació superior al 50% en els seus òr-
gans de control i s’erigirà en l’admi-
nistració de referència. Uns canvis 
que arriben pactats amb la Genera-
litat, l’altra gran administració que 
hi està implicada. 

MNAC I LICEU / Així, el Govern català  es 
quedarà amb la responsabilitat del 
Palau de la Música, que també es veu 
beneficiat pel fons amb 150.000 eu-
ros,  i  del Museu Nacional de 
Catalunya i el Liceu. En aquests dos 
últims centres, l’Ajuntament, que a 
començaments del 2013 va anunci-
ar una reducció de la seva subvenció 
del 15%,  no aporta part dels fons pe-
rò sí que contribueix amb una quan-
titat més alta (471.000 i 849.391, res-
pectivament) de la que obliguen els 
estatuts. 
 En total, l’aportació de l’Ajunta-
ment als nou grans equipaments del 
país, el 2013, serà de 24 milions d’eu-
ros i la de la Generalitat, de 24,5. H
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*La Generalitat de Catalunya segueix mantenint la governança del Palau
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