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CiU denuncia el “menyspreu” del Conseller Tresserras cap al Parlament de
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Carme Vidal considera inadmissible que el Conseller no informés ahir als grups parlamentaris sobre la nova ubicació del Santa Mònica i
ho fes hores més tard als mitjans i als artistes

La diputada del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Carme Vidal, ha denunciat avui l’actitud de “menyspreu cap al
Parlament de Catalunya” demostrada ahir pel Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manel Tresserras, en el
transcurs de la sessió informativa de la Comissió de Política Cultural.

Vidal ha recordat que en la sessió d’ahir el Conseller compareixia per explicar el replantejament del Centre d'Art Santa Mònica i els dos
darrers anys de polítiques culturals del Departament, i durant la seva intervenció no va concretar quina seria la nova ubicació de
l’esmentat centre d’art. Però per sorpresa de la diputada nacionalista, “poques hores després de comparèixer al Parlament i
afirmar que la nova ubicació no estava encara tancada, el Conseller va trucar als mitjans de comunicació i als artistes
visuals, per informar-los que el Departament havia llogat 1.200 metres quadrats a l’edifici Imagina de l’empresa
Mediapro per ubicar-hi el centre”.

Vidal considera una “manca de respecte absoluta cap a la Cambra sobirana catalana” que el Conseller no informés durant la
seva compareixença de les gestions que s’estaven realitzant, així com “que no es posés en contacte amb els grups
parlamentaris, com va fer amb mitjans i artistes aquella mateixa nit”.

La diputada nacionalista ha recordat que “des de CiU varem sol·licitar la compareixença del Conseller per informar sobre el
procés de reconversió del Santa Mònica, però ens varem avenir a la petició dels grups parlamentaris que donen
suport al Govern per ampliar la compareixença a exposar també el balanç dels darrers dos anys d’actuacions del
Departament”. Segons Vidal, “era en aquell context que el Conseller Tresserras havia d’exposar tota la informació de
la que disposava en aquell moment sobre el procés de reubicació del centre d’art”.

Tal com ha explicat Carme Vidal, “després del menyspreu demostrat ahir pel Conseller a la Cambra catalana i als seus
grups parlamentaris, avui ens ha convocat als membres de CiU a una reunió a la Conselleria”. Vidal ha explicat, que “des
de CiU hem revocat aquesta invitació, perquè considerem que el Conseller s’ha saltat el protocol parlamentari i vol
actuar extraparlamentàriament”. La diputada nacionalista ha afirmat, que “des de CiU considerem que aquestes
explicacions s’han de donar en seu parlamentaria, per tant, emprendrem les accions necessàries perquè el Conseller
ens informi quan nosaltres li requerim”.
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