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Vuit grans institucions culturals del Raval treballaran de forma coordinada per a la
difusió de la cultura

La nova seu de la Filmoteca de Catalunya permet enfortir la relació entre els equipaments culturals
públics de la zona i potenciar una lectura transversal de l’art contemporani a través d’accions creuades

 
El nou edifici de la Filmoteca, de 6.000 m², compta amb dues sales de cinema amb un total de 555
butaques, sala d’exposicions temporals, la Biblioteca del Cinema – Espai Delmiro de Caralt, una llibreria
especialitzada i una cafeteria oberta al públic

 
El nou equipament començarà l’activitat ordinària el 21 de febrer i el dia 19 farà jornada de portes
obertes amb motiu de la inauguració de la plaça Salvador Seguí

La Filmoteca de Catalunya, el Gran Teatre del Liceu, el Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), el Museu d’Art
Contemporani de Barcelona (MACBA), La Virreina Centre de la
Imatge, la Biblioteca de Catalunya, l’Arts Santa Mònica i l’Institut
d’Estudis Catalans han acordat avui treballar per donar un impuls a la
cultura en totes les seves vessants artístiques.
 
Han assistit a l’acte: el conseller de Cultura, Ferran Mascarell; el
tinent d’alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació de
l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Ciurana; el director de l’Institut
Català de les Empreses Culturals (ICEC), Fèlix Riera; el director de la
Filmoteca de Catalunya, Esteve Riambau; el director general de la

Fundació del Gran Teatre del Liceu, Joan Francesc Marco; el director de Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA),
Bartomeu Marí; el president de l’Institut d’Estudis Catalans, Salvador Giner; el director general del Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB), Marçal Sintes; el director de La Virreina Centre de la Imatge, Llucià Homs; el director
d’Arts Santa Mònica, Vicenç Altaió, i la directora de la Biblioteca de Catalunya, Dolors Lamarca.
 
La nova seu de la Filmoteca de Catalunya al barri del Raval, entesa com a centre de difusió de la cultura cinematogràfica,
permet enfortir la relació entre els diferents equipaments públics de caràcter cultural ja existents a la zona i potenciar una
lectura transversal de l’art contemporani a través d’accions creuades on el cinema hi jugui un paper destacat. Així mateix,
es pretén impulsar la creació i el desenvolupament de projectes cross-art institucionals.
 
L’acord estableix que es crearà una comissió de seguiment formada per un representant de cadascuna de les entitats
signants, que es reunirà trimestralment amb l’objectiu d’intercanviar estratègies i projectes comuns.
 
Intervencions en l’acte
En la seva intervenció, el conseller Mascarell ha afirmat que “ens convé molt a tots que l’acord i el que representa es porti a
la pràctica, és a dir, s’estimuli el treball conjunt entre totes les institucions culturals del Raval i de la ciutat”. El conseller ha
remarcat que aquest fet és important “perquè el que surt de les institucions és essencialment les idees sobre nosaltres
mateixos i la nostra contemporaneïtat, sobre el nostre temps i sobre el nostre futur. Ningú ens inventarà el futur,
bàsicament l’inventen i tenen la missió de fer-ho les grans institucions de contemporaneïtat, aquestes tenen la missió de
treballar especialment allò que ha de ser la concreció, la manera de materialitzar els nostres anhels com a societat, com a
país, com a cultura”.
 
El conseller ha afegit que “el nostre és un país construït sobre la cultura, ho és històricament i ho continuarà sent en el
futur” i que aquesta construcció cultural “precisa de centres culturals convençuts, plurals i diversos que posen sobre la taula
mirades diferents des del punt de vista estètic, ètic i creatiu, però amb la voluntat inequívoca que d’aquesta diversitat en
surti una gran taca, una gran densitat des del punt de vista de les idees i continguts”. El conseller ha afirmat que amb
aquest acord, “estem fent una aposta que tindrà una incidència en el futur”.
 
El tinent d’alcalde de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Ciurana, ha
destacat que “el Raval és probablement el barri de tot Catalunya que fa una contribució més important al PIB cultural del
país”. “La concentració d’aquests grans equipaments converteix aquest espai en una espècie de ‘milla d’or’ de la cultura a la
ciutat”.
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