11/11/2016

 Webs del Grup

L'abandonament de la cultura | M. Frisach/M.Palau | barcelona | Cultura | El Punt Avui | Notícia

" Identi

 Tradueix-nos

Divendres, 11 novembre 2016

SECCIONS

ca't

Subscriu-te
 Cercar

EDICIÓ IMPRESA

EL PUNT AVUI TV

MÉS

PORTADA LOCAL SOCIETAT TERRITORI PUNT DIVERS POLÍTICA ECONOMIA CULTURA COMUNICACIÓ OPINIÓ IN ENGLISH ESPORTS
CULTURA BARCELONA - 9 novembre 2016 0.00 h

CULTURA

L'abandonament de la cultura
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Professionals i associacions culturals denuncien en un manifest la manca de polítiques
culturals de llarg abast i “la continuada i creixent situació d'abandonament que rep la
política cultural catalana”. El document es refereix tant a les polítiques culturals de la
conselleria de Cultura de la Generalitat com a l'àrea d'Empresa, Cultura i Innovació de
l'Ajuntament de Barcelona. El manifest lamenta que les dues institucions “duen a terme
unes pràctiques que s'allunyen de les normes mínimes de respecte als creadors de Catalunya
i als seus públics”.
Pel que fa a la Generalitat, el document constata que hi ha “una absoluta manca de
transparència” de la política cultural de la conselleria, així com falta d'autonomia i d'actuació
del Conca. Entre altres coses, denuncien la manca d'un projecte cultural clar, i que
periòdicament es deixin anar globus sonda per observar la reacció del sector. El
desmantellament d'estructures sòlides en el territori també preocupa els professionals.
Respecte a l'Ajuntament, el manifest lamenta que s'hagin deixat de banda “pràctiques que
tenen a veure amb la voluntat de servei públic i activació social de la cultura” i es denuncia
que es torni a “polítiques culturals de la marca Barcelona, lligades al format festival i a
l'empresa”. El document és molt crític amb les convocatòries dels concursos a la direcció del
Grec i el Mercat de les Flors, que ignoren els processos de participació que s'havien engegat
abans de l'arribada del tinent d'alcalde Jaume Collboni.
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Un assessor amb molt de poder
Després de signar el pacte de govern amb Barcelona en Comú, el líder socialista Jaume
Collboni va txar Xavier Marcé com a assessor personal. Primer va intentar designar-lo
comissionat, però el partit de l'alcaldessa Ada Colau ho va vetar al·legant que Marcé és
una persona propera a la indústria cultural convencional. El cas és que Marcé ja és de
facto l'home que controla la política cultural barcelonina. Ha estat nomenat representant
de l'Ajuntament en les grans institucions: a les fundacions del Liceu, al Museu Picasso (on
es manté Llucià Homs, director de Promoció de Sectors Culturals en l'etapa de Xavier
Trias), a Barcelona Cultura i a Casa Amèrica, així com en els consorcis del Mercat de les
Flors, el Macba (curiós és també el nomenament de Fèlix Riera, de l'òrbita d'Unió
Democràtica), el MNAC i l'Institut Llull. També és als òrgans de govern de la Fundació
Muñoz Ramonet i del CCCB. En molts casos, Marcé relleva Berta Sureda, que continua
essent o cialment comissionada de Cultura. El regidor de CiU, Jaume Ciurana, va
denunciar en el ple que ”Colau i Collboni han enganyat Barcelona en Comú pactant en
secret les funcions de Marcé tot i no ostentar el càrrec”.
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