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La Generalitat es compromet a augmentar, en properes edicions, la seva aportació a la
Biennal
La consellera de Cultura de la Generalitat ha manifestat la
voluntat d'incrementar l'ajuda del govern català a la Biennal
Mostra d'Art Contemporani que fins el moment ha estat d'uns
12.000 euros per edició. Durant una visita a aquesta exposició,
Caterina Mieras ha subratllat la importància de potenciar
iniciatives com aquesta, sorgides de la societat civil, i que
permeten el treball en xarxa entre diferents artistes i
municipis.

En les darreres edicions, el govern català ha estat fent una aportació de 12.000 euros per Biennal, una xifra que
permetia a la Canals Galeria d'Art, organitzadora de la mostra, finançar quasi la totalitat del catàleg en format
paper.
Ara, i segons ha manifestat la consellera de Cultura, la Generalitat vol estudiar la possibilitat d'incrementar
aquesta col·laboració. I és que per a Caterina Mieras, una de les línies de treball que volen potenciar és el
treball en xarxa, una tasca que porta a terme la Biennal, que agrupa diferents artistes i municipis catalans.
Caterina Mieras: Tenim la intenció de treballar més en xarxa ja que això suposa rendibilitzar recursos i
potenciar públic. I mostres com aquesta, per tant, les hem de potenciar més.
La consellera ha volgut remarcar també que, a l'espera d'aprovar el pressupost per aquest any, ja hi ha una
clara voluntat de doblar els recursos destinats a cultura, i que això per força s'haurà de notar en les diferents
iniciatives culturals del país.
Tot i això, Mieras ha afegit que la nova línia de treball del seu departament no es basarà tant en la política de
la subvenció com en la voluntat d'impulsar i col·laborar amb projectes impulsats des de la societat civil.
Caterina Mieras: Volem establir una línia de treball no tant de subvencions com d'impulsar i
col·laborar amb projectes de la societat civil.
Per últim, la consellera de Cultura ha expressat també la seva voluntat d'incidir en qüestions com la projecció
internacional dels artistes o potenciar els joves creadors catalans.
Recordem que la XIV Biennal Mostra d'Art Contemporani Català es podrà veure fins el dia 6 de juny a la Casa
Aymat, i que durant dos anys voltarà per un total de 16 municipis del Principat Català i d'Andorra. Aquesta
mostra, que recull l'obra de 17 artistes, té un cost de total de 120.000 euros.
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