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El pressupost de la Conselleria de Cultura del 2005 creix un 23% 

E. H.

 Tot i que encara no existeix un acord definitiu respecte al destí final dels Arxius de Salamanca --s'ha de
concretar abans del 31 de desembre-- la confiança en el seu retorn és tan forta que la Generalitat ja ha
aprovat un pressupost per a la seva gestió i difusió. Aquesta activitat s'inscriurà en una de les partides
més àmplies de les línies d'actuació de Cultura, la que correspon a la Direcció General de Patrimoni
Cultural, que puja a 49,9 milions d'euros. "No volem els papers per guardar-los en un arxiu", va dir
ahir la consellera de Cultura, Caterina Mieras, que va esmentar la possibilitat d'exhibir-ne una selecció
públicament.

El pressupost de la Conselleria de Cultura de l'any que ve compleix de moment les promeses del
Govern català segons les quals els fons de Cultura s'incrementaran un 100% en l'actual legislatura fins
a arribar a 346 milions el 2007. De moment, l'augment del 2005 s'estima en un 23,08%, fet que suposa
un total de 239.838.922 euros.

L'aposta més significativa se centra en el futur Institut per a la Creació Artística i el Pensament
Contemporani (ICAC) que és, per la seva novetat, el que experimenta un impuls econòmic més gran, un
augment d'un 198,27%. És a dir, un total de 10,8 milions d'euros. De la mateixa manera, es potenciarà
l'Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC), un instrument que va ser creat per CiU que el tripartit
vol dotar de més contingut ampliant el seu àmbit a la música, el teatre, les arts visuals, la premsa i la
promoció. Aquesta partida, que puja a 34,6 milions d'euros, suposa un augment del 45,08%.
La partida destinada a l'Institut Ramon Llull se situa en 9,5 milions d'euros, amb els quals Cultura
portarà a terme la refundació de la institució després de la marxa del Govern balear.


	El pressupost de la Conselleria de Cultura del 2005 creix un 23%
	
	E. H.



