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ART | PROTESTA

El sector artístic troba que tancar Santa Mònica és
"irresponsable"
• Un comunicat demana que hi intervingui el futur Consell de les Arts
ROSARIO FONTOVA
BARCELONA

Les principals associacions d'art de Catalunya van fer ahir públic un comunicat en què sol.liciten que es
congeli la decisió de tancar el Centre d'Art Santa Mònica (CASM) fins que entri en funcionament el Consell de
les Arts, aprovat per llei al Parlament, i emeti un dictamen preceptiu. De la mateixa manera, qualifiquen el
canvi de model "imposat" per la conselleria de Cultura de "política de fets consumats, antidemocràtica,
sense un procés previ de debat, consulta i consens amb el sector artístic".
El comunicat assenyala que després de 19 anys de funcionament ininterromput "no es pot canviar de
model d'un dia per l'altre", amb una "improvisació" que deixa Barcelona sense "cap centre d'art
contemporani de referència" i en una actuació que consideren "un acte d'irresponsabilitat política". Així
mateix, el text diu que les "pressions" al director dimissionari (Ferran Barenblit) i el nomenament de nou
director (Vicenç Altaió) sense la convocatòria de concurs públic "menysprea" el Document de Bones
Pràctiques als museus i els centres d'art pactat pel sector i l'administració central el 1007. Aquest
document estableix les bases per evitar nomenaments a dit i a Barcelona s'ha aplicat a casos com la direcció
del Macba i la del MNAC, museus on està implicat el departament de Cultura. El sector demana que es
convoqui un concurs públic internacional.
IDEARI D'ESQUERRES
Després de denunciar "la falta de transparència" en les declaracions realitzades pel conseller Joan Manuel
Tresserras, el comunicat subratlla la seva frase de "regenerar l'ideari de les esquerres" per evidenciar "una
clara instrumentalització partidista de la cultura i dels recursos públics". Firmen el comunicat l'Associació de
Crítics d'Art, la d'Artistes Visuals de Catalunya, les Galeries Independents, l'Institut d'Art Contemporani i la
Xarxa d'Espais de Producció d'Arts Visuals.
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Sigues el primer a conèixer aquesta noticia amb l'aplicació ÚLTIMA HORA
Rep El PERIODICO al teu correu amb el Butlletí de titulars.
Rep les alertes per sms al teu móbil.
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