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Augmenten els fons públics per a teatre, cine i biblioteques 

• El Ministeri de Cultura gastarà més de 607 milions el 2005

MERCEDES JANSA MADRID

Amb un increment global del 9,6% respecte del 2004, el pressupost del Ministeri de Cultura per a l'any
que ve aposta per les biblioteques, el teatre i el cine així com per la commemoració del quart centenari
de la primera edició del Quixot. Segons els comptes presentats ahir per Carmen Calvo, aquest
departament, recuperat pel Govern socialista després de vuit anys d'estar unit al d'Educació, comptarà
amb 607,74 milions d'euros de les arques públiques.

El nou equip del Ministeri de Cultura ha elaborat els comptes per al 2005 amb tres eixos d'actuació: la
cultura és un servei públic que ha de portar la igualtat als ciutadans; els creadors (autors) són el símbol
de la vitalitat del país, i l'atenció especial a la promoció de la cultura espanyola a l'exterior aprofitant el
centenari del Quixot. Els fastos de l'obra de Cervantes estan pressupostats en 5.368.200 euros.

Carmen Calvo va explicar la teoria política que s'amaga darrere dels comptes. "Es tracta", va dir, "d'un
compromís amb la cultura com a acció pública de l'Estat davant els que pensen que només pot
existir al mercat i en la iniciativa privada".

Els més de 607 milions d'euros d'aquest departament es desglossen de la manera següent: el 40% va a
parar a museus i patrimoni; el 19% es destinarà al llibre, un capítol que inclou biblioteques, arxius i el pla
de foment de la lectura; el 18% a música, teatre i dansa; el 12% al cine; el 5% a la cooperació i difusió a
l'exterior i el 6% a despeses de funcionament del ministeri.

APOSTA PER LA DANSA
Destaquen per l'augment de la despesa la música, la dansa i el teatre, que estan agrupats a l'Inaem,
amb 150.267.000 euros de pressupost, i es dóna prioritat a les subvencions per a dansa, que
representen el 60% d'una partida de més de 85 milions. El teatre s'emporta 36.337.000 euros i el fons
d'ajuda a la cinematografia supera els 63 milions.

En matèria legislativa, la ministra es va fixar com a objectiu per a l'any 2005 l'aprovació de la llei del
llibre i la de propietat intel.lectual. També es resoldrà finalment el pagament del cànon per la utilització
de llibres de les biblioteques que sortirà de fons públics.
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