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NOTíCIES I ACTIVITATS:
LLISTAT DE LA PLATAFORMA PER AL CONSELL NACIONAL
DE LA CULTURA I DE LES LES ARTS / New
Un cop aprovada la Llei per al Consell Nacional de la Cultura i de les Arts el passat 7
de maig, el Conseller de Cultura I Mitjans de Comunicació Joan Manuel Tresserras va
expressar el seu desig que en el termini d’un mes hi hauria el llistat definitu de les 11
persones que havien de constituir el Consell, format per un President, dos VicePresidents i 8 altres membres. La Plataforma per al Consell de les Arts de Catalunya,
formada per 33 entitats i associacions del país han sotmès a votació les llistes
presentades per les diverses entitats que la conformen i el resultat final, un cop
eliminades les persones que presentaven incompatibilitats plantejades per la Llei, és el
que adjuntem en document adjunt. Aquest llistat ha estat lliurat per la Plataforma al
President José Montilla, al Conseller Joan Manuel Tresserras, al Secretari General del
Departament de Cultura I Mitjans de Comunicació, Lluís Noguera, als portaveus de
cultura de tots els grups parlamentaris: Carme Vidal (CiU), Francesc Boya (PSC),
Marian Llansana (ERC), Dolors Camats (IC-V), Rafael López (PP) i Antonio Robles
(Ciutadans). També s’ha lliurat, segons informa el secretariat de la Plataforma, a Toni
Berini, assessora de cultura de Presidència de la Generalitat, i a altres responsables
de partits polítics que ho han demanat, com Xavier Menéndez (PSC) i Josep Altayó
(IC-V). La llista, a partir d’ara, ja és pública.
Us adjuntem el llistat presentat per la Plataforma, així com el text aprovat de la Llei per
al Consell Nacfional de la Cultura i de les Arts, la posada en marxa de la qual
significarà la dissolució de l’Entitat Autònoma de Difusió Cultural, fins ara encarregada
de distribuir els ajuts i subvencions a projectes per a la creació.

CHUS MARTINEZ, NOVA CONSERVADORA EN CAP DEL
MACBA / New
Chus Martínez, fins ara directora de la Kunstverein de Frankfurt i membre de l’ACCA,
ha estat nomenada nova conservadora en cap del Macba, en ser desplaçat Bartomeu
Marí a la direcció del museu. Li comuniquem la nostra més sincera enhorabona pel
nou càrrec i tasques a dur a terme.

CEDRO / New
Han presentat la seva sol·licitud d’iingrés a Cedro Jeffrey Swarzt i Amparo Lozano.Ja
són 55 els membres de l’ACCA que també forman part individualmlent de Cedro

