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● L’ens haurà d’assessorar el
govern en matèria cultural, vet-
llar pel desenvolupament de
l’activitat cultural i artística a
Catalunya, col·laborar en l’or-
denament de la política cultural i
organitzar la política de foment
de la creació artística. Aquestes
són algunes de les funcions que
marca la llei, aprovada al mes de
maig al Parlament:

� Elaborar l’informe anual so-

bre l’estat de la cultura i de les
arts de Catalunya.

� Difondre i fomentar l’activi-

tat cultural a Catalunya.

� Afavorir el diàleg entre els

creadors i la Generalitat, i, si es-
cau, exercir la intermediació.

� Informar el govern i el Parla-

ment sobre l’estat de l’educació
en la cultura i, especialment,
sobre l’ensenyament de les
professions vinculades a la cul-
tura.

� Participar en l’elaboració del

programa marc de cultura, per
definir les línies estratègiques i
els objectius nacionals.

� Emetre informes sobre els

avantprojectes de llei vincu-
lats a la política cultural, es-
pecialment en la creació artís-
tica.

� Elaborar dictàmens i for-

mular recomanacions en ma-
tèria de cultura i política cul-
tural a iniciativa pròpia o a
instàncies dels departaments
de l’administració de la Gene-
ralitat, d’organismes depen-
dents de la Generalitat o del
Parlament. La creació de nous
organismes o equipaments
culturals de caràcter nacional

de l’àmbit de la creació artís-
tica ha de ser sempre objecte
d’un informe.

� Emetre informes preceptius

sobre el nomenament dels res-
ponsables dels equipaments
culturals.

� Decidir sobre el suport a

creadors i a entitats respecte a la
promoció, el foment, la difusió
i la projecció de la creació artís-
tica.

� Concedir els premis nacio-

nals de cultura de la Generalitat

de Catalunya.

� Establir vincles de col·labo-

ració amb els òrgans assessors i
de participació sectorial del de-
partament competent en matè-
ria de cultura.

� Fomentar la col·laboració i

les actuacions conjuntes en
l’àmbit cultural amb institu-
cions i entitats dels diferents
territoris de parla i cultura cata-
lanes, i cloure acords amb altres
òrgans de naturalesa cultural de
l’Estat, d’altres comunitats au-
tònomes o internacionals.

Què ha de fer el Consell Nacional de la Cultura i les Arts?

El Departament de Presi-
dència va donar a conèixer
en un comunicat la pro-
posta d’onze membres (sis
homes i cinc dones) que
han d’integrar el ple del
Consell de les Arts, l’orga-
nisme que organitzarà la
política de suport a la crea-
ció artística. Els nomena-
ments hauran de ser ratifi-
cats en el ple del Parla-
ment de finals de gener.
Un cop aprovada la llista,
José Montilla nomenarà el
president de l’organisme,
tal com fixa la llei, però
ahir ja circulava extraofi-
cialment que Bru de Sala
podria ocupar aquest càr-
rec. Ahir mateix, fonts de
la Plataforma de la Cultura
per a un Consell de les
Arts valorava «molt posi-
tivament» la llista.

El mandat dels mem-
bres serà de cinc anys i po-
dran ser reelegits per un
segon mandat de cinc anys
més com a màxim. Tant la
presidència com les vice-
presidències primera i se-
gona tindran dedicació ex-
clusiva i estaran subjectes
al règim d’incompatibili-
tats dels alts càrrecs de la
Generalitat. La resta de
membres tindran dedica-
ció a temps parcial i no es-
taran subjectes a un règim
d’incompatibilitats tan es-
tricte, ja que el Parlament
va aprovar aquest dime-
cres una modificació de la
llei del Consell de les Arts
que introdueix més flexi-
bilitat en aquest sentit.

El Departament de Presidència va donar a conèixer ahir els noms dels onze membres del nou organisme

Xavier Bru de Sala presidirà el Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts

EL PUNT / Barcelona també van transcendir ahir al vespre. Són
el filòsof i crític d’art Xavier Antich, l’ar-
quitecte i activista del disseny Juli Cape-
lla, l’escriptor i crític Jordi Coca, l’huma-
nista i traductor Manel Forcano, la gale-

● El filòleg i escriptor Xavier Bru de Sala
presidirà el Consell Nacional de la Cultu-
ra i de les Arts, un organisme que integra-
ran deu membres més, els noms dels quals

rista Chantal Grande, l’advocat Francesc
Guardans i Cambó, l’actriu i directora Síl-
via Munt, la gestora cultural i d’art emer-
gent Marta Oliveres, la crítica d’art Pilar
Parcerisas i la realitzadora Rosa Vergés.

ELS ONZE MEMBRES

El president de la Generalitat, José Monti-
lla, ha traslladat aquesta proposta de llista
al Parlament, que n’haurà de ratificar els
nomenaments en el ple que s’ha de cele-
brar a finals de gener.

Jordi Coca
� Barcelona, 1947.

Novel·lista i
dramaturg, guanyador
del premi Josep Pla
per La japonesa (1992),
el premi Sant Jordi
per Lena (1999) i
el premi Joanot
Martorell per Cara
d’àngel (2003)

Juli Capella
� Barcelona, 1960.

Creador de bona part
de la col·lecció de
disseny industrial del
Museu de les Arts
Decoratives. Autor de
diversos llibres. Va ser
president del FAD i
l’impulsor de l’Any del
Disseny

Xavier Bru de Sala
� Barcelona, 1952.

Llicenciat en filologia
catalana, és membre
del PEN Club Català i
de l’ALEC. La seva
producció literària ha
rebut nombrosos
premis, com ara el
Carles Riba i el Ciutat
de Barcelona de poesia

Chantal Grande
� Pionera del galerisme
fotogràfic de prestigi
internacional. Regenta
la galeria Fòrum a
Tarragona des de fa un
quart de segle.
Directora del Tinglado
número 2 del Port de
Tarragona. Comissària
d’exposicions

Manel Forcano
� Barcelona, 1968.

Doctor en filologia
semítica. Autor de
traduccions d’obres
literàries de l’hebreu,
de l’àrab, del francès i
de l’anglès. Premi
Internacional Tívoli
2002 pel poemari Com
un persa

Pilar Parcerisas
� Manresa, 1957.
Crítica d’art i
curadora
d’exposicions
independent.
Presideix
l’Associació
Catalana de
Crítics d’Art

Sílvia Munt
� Barcelona, 1957.
Actriu de diverses
pel·lícules i obres
de teatre. Ha
dirigit sis
pel·lícules i curts.
Va fundar el Ballet
Contemporani de
Barcelona

Francesc Guardans
� Barcelona, 1952.
Llicenciat en dret.
És vicepresident
executiu de
l’Institut Cambó
de Barcelona i
editor de la
Col·lecció Bernat
Metge

Marta Oliveres
� Emprenedora de
les arts escèniques
no convencionals,
col·labora amb
Carles Santos,
Marcel·lí Antúnez
i Xavi Bobés,
entre d’altres
artistes

Xavier Antich
� La Seu d’Urgell,
1962. Doctor en
filosofia, és
professor
d’estètica de la
Universitat de
Girona. Premi
d’assaig Joan
Fuster 1992

Rosa Vergés
� Barcelona, 1955.
Realitzadora
cinematogràfica.
Va ser la
responsable de
l’escenografia de
l’arribada de la
flama olímpica a
Empúries.


