CiU aconsegueix que el Conseller Tresserras comparegui al Parlamen...

Accessibilitat

Butlletí electrònic

La Federació

Tu Parles

http://www.ciu.info/fitxa_noticies.php?news_ID=16257&

FAQ's

Ho fem per tu

Actua

Informa't

Inici > Informa't > Notícies

Notícies
CiU aconsegueix que el Conseller Tresserras comparegui al Parlament pel
replantejament del Centre d’Art Santa Mònica
08.10.2008
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Els nacionalistes també aconsegueixen que comparegui Josep Bargalló, director de l’Institut Ramon Llull per explicar la política de
projecció exterior de la llengua catalana

Carme Vidal, diputada del grup parlamentari de Convergència i Unió, ha mostrat la seva satisfacció després que la Comissió de Política
Cultural del Parlament de Catalunya aprovés per unanimitat la petició de compareixença del Conseller de Cultura i Mitjans de
Comunicació, Joan Manel Tresserras, realitzada per CiU. La diputada nacionalista ha argumentat que “després d’assabentar-nos
pels mitjans de comunicació de la decisió de convertir el Centre d’Art Santa Mònica en un centre multidisciplinar, creiem
que convindria que el Conseller expliqués al Parlament el perquè d’aquest replantejament i perquè no s’ha informat
abans a la resta de grups”. De fet, tal com ha explicat Vidal, la federació nacionalista té informacions que corroboren que “fins i tot
ja hi ha el nomenament per a la direcció d’aquest nou centre multidisciplinar”.
En el transcurs de la Comissió també s’ha aprovat la petició de compareixença de CiU del director de l’Institut Ramon Llull, Josep
Bargalló, perquè expliqui les polítiques per a la projecció exterior de la llengua catalana.
Finalment, Vidal ha lamentat que el tripartit hagi votat en contra d’una proposta de resolució de la federació per a la recuperació del
monument de les Quatre Columnes de Puig i Cadafalch. Tal com ha explicat la diputada nacionalista, el Parlament de Catalunya ja va
aprovar una resolució similar fa tres anys, el 9 de novembre de 2005. “Han passat tres anys i encara no s’ha procedit a la
restitució” ha explicat Vidal. A més, hi ha una resolució del plenari de l’Ajuntament de Barcelona però “l’Ajuntament de Barcelona
no és un exemple en el compliment d’acords del Ple, com ha passat amb el traçat del TGV, per això instem al Govern a
donar suport a aquesta proposta en la qual reclamem celeritat”. Malgrat això, el tripartit ha votat en contra d’aquesta
iniciativa.
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