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Carme Vidal considera que les actuacions del Conseller de Cultura avançant-se a la Llei del Consell de les Arts, evidencia que “el
Conseller Tresserras no hi creu en el Consell”

La diputada del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Carme Vidal, ha afirmat avui que els nacionalistes consideren
“imprescindible” que el Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, Joan Manuel Tresserras, “expliqui al Parlament tots els
detalls sobre la reconversió del Centre d’Art Santa Mònica (CASM)”.
Carme Vidal ha afirmat, que “el CASM s’ha consolidat com una veritable kuntshalle”, i ha destacat, que “costa d’entendre
que comptant amb un centre com el MACBA, el Conseller decideixi deixar Barcelona sense la seva kurtshalle”.
Vidal s’ha mostrat també crítica amb “el moment escollit pel Conseller per a portar a terme aquesta reconversió i el
nomenament del nou director del centre”, ja que, tal com ha explicat la diputada nacionalista, “la llei del Consell de les Arts,
que ara haurà de tornar al Parlament, estableix que per fer nomenaments i per reconvertir centres d’art o obrir-ne de
nous, el Consell de les Arts ha d’emetre un informe prescriptiu”.
En aquest sentit, Carme Vidal ha plantejat, “per quin motiu el Conseller Tresserras no ha esperat a que la llei entri en vigor
per a plantejar la reconversió del CASM i per a nomenar el seu nou director” i ha afirmat que “aquesta actitud del
Conseller evidencia que no hi creu en el Consell de les Arts”.
Vidal ha lamentat que “amb aquesta decisió el Conseller deixa al món de les arts sense el gran centre d’art de
Catalunya” i ha afirmat que “això evidencia també que el Conseller Tresserras en la creació tampoc hi creu massa”.
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