Cultura i comunicació

Localització

El CoNCA escull Guardans
Montilla aixeca el veto al futur president i Bru de Sala deixarà el seu lloc
al Consell
Ignasi Aragay
Barcelona
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Francesc Guardans Cambó substituirà Xavier Bru de Sala al capdavant del Consell Nacional
de la Cultura i les Arts (CoNCA), després que ahir es precipités la decisió de l’organisme
d’elevar el seu nom com a candidat al president Montilla, el qual, finalment, i en contra del seu
propòsit inicial, no el vetarà. El relleu es produirà en les pròximes setmanes.
El plenari del CoNCA, davant la dificultat de proposar un nom per consens, va decidir ahir
elegir el candidat per votació. Els candidats eren dos, el mateix Guardans i la crítica d’art Pilar
Parcerisas. L’arquitecte i dissenyador Juli Capella finalment no va optar-hi. El resultat va ser de
7 vots a 3 a favor de Guardans, que comptava amb l’aval del candidat sortint, Xavier Bru de
Sala, tot i que aquest últim formalment es va abstenir en la votació. El plenari va decidir
acceptar el vot de Xavier Antich, emès des de l’estranger.
Bru de Sala finalment acceptarà abandonar el Consell del tot, i probablement el seu lloc serà
ocupat per un representant del sector musical, fins ara sense representació directa. D’altra
banda, hi podria haver una altra baixa, ja que Pilar Parcerisas, que ocupa la vicepresidència
primera, no té clar si seguirà en el càrrec ni si ho farà en el Consell.
La solució satisfà les expectatives de la conselleria de Cultura, que volia un relleu ràpid per
evitar el desprestigi del jove organisme i malmetre així un dels trumfos de la gestió del
conseller Joan Manuel Tresserras. n
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