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La conselleria de Cultura s'implica amb les administracions locals

Caterina Mieras vol coordinar amb diputacions i ajuntaments la política del seu departament

Xavier Cester

Presa de contacte formal i voluntat de regularitzar les relacions. Aquest va ser un dels resultats
de la reunió que va tenir lloc ahir al Macba entre Caterina Mieras i ajuntaments i diputacions.
La consellera va presentar els projectes del seu departament a una cinquantena de regidors de ciutats
de més de 30.000 habitants i capitals de comarca, així com als responsables de cultura de les
diputacions, de la Federació de Municipis de Catalunya i de l'Associació Catalana de Municipis.

Mieras va subratllar la "prioritat política" de regularitzar els contactes entre la conselleria i les diverses
administracions locals, en unes reunions que se celebraran "un cop l'any com a mínim" i la creació d'una
taula que faci seguiment dels acords entre institucions. Representants d'ajuntaments i diputacions van
destacar el fet que la conselleria conegui les inquietuds del territori i les seves propostes a l'hora
d'elaborar les polítiques del sector, ja que el 60% dels pressupostos de Cultura es dediquen a
actuacions fora de Barcelona.

Pla de xoc
Assumpta Bailac, directora general de Promoció i Cooperació Cultural, va delimitar les polítiques
d'impacte territorial en els àmbits del patrimoni, la cultura popular i cívica i la difusió cultural. La
conselleria té previst d'elaborar entre l'any vinent i el 2007 el Pla d'Infraestructures Culturals, l'aplicació
del qual s'estendria fins al 2011. No obstant, per a les actuacions més urgents està a punt un pla de xoc,
amb una partida pendent d'aprovar i finançat per un crèdit del departament d'Economia, adreçat a la
rehabilitació i dotació tècnica d'infraestructures existents, així com a la construcció de nous
equipaments.

Aquestes inversions se sumaran a les que realitzin amb el mateix objectiu ajuntaments i diputacions.
Bailac es va referir a equipaments dedicats a les arts escèniques i arts visuals, així com a arxius. A més
dels continents, hi ha els continguts. La col·laboració amb els ens locals tindrà en la futura Agència de
Difusió Artística un vehicle per crear "programacions estables i de qualitat" perquè "els ajuntaments
puguin programar de manera sostenible", afegeix Bailac.
Foto de familia a la porta del MNAC de Caterina Mieras i els responsables de Cultura d´ajuntaments i
diputacions
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