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El CaixaFòrum acull l’Art Fòrum, una trobada d’especialistes
que es reuneixen al voltant de dues taules rodones

Ciutats, turismei
artcontemporani
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PALMA El CaixaFòrum de Palma
fou ahir l’escenari de l’Art Fòrum:
I FòrumdeTurisme iArt Contem-
porani. La jornada consistí en
dues taules rodones integrades
per diversos especialistes, que
analitzaren les interrelacions
entre l’art contemporani i el turis-
me en entorns urbans. La prime-
ra taula rodona girà entorn de
Comgestionar l’oferta cultural per

promocionar-la. Hi participaren
l’artista Lawrence Carroll; la gale-
rista Laura Trisorio; l’escriptor
crític i comissari Enrique Juncosa;
i JavierViar, directordelMuseude
Belles Arts de Bilbao.
La segona part del fòrum tractà

sobre Com transforma l’art con-

temporaniunaciutat. Intervingue-
ren en el col·loqui Walter Smer-

ling, director del museu MKM
Küppersmühle d’Art Modern; el
comissari independent Carlos
Ashida; l’excreador i director del
MUSAC i gestor cultural Rafael
Doctor; i Barbara Dawson, direc-
tora de la Dublin City Gallery The
HughLane.
Algunesopinions varen serprou

crítiques amb l’estat actual de l’art
contemporani. “Hemactuat amb
l’ostentació dels nous rics”, va
afirmar Rafael Doctor. “Allò posi-
tiu és queens trobamambunbon
grapat d’infraestructures i profes-
sionals. Però la part negativa és
que els projectes no s’han conso-
lidat”, va afegir. “Els projectes eli-
tistes poden existir, però emmar-
cats en un projecte social que els

Els incentius fiscals
i l’aprofitamentdels
recursos foren
conceptes reiterats
pels participants

La jornadava
finalitzar amb
un showcooking
inspirat en l’obra
de JoanMiró

Lasalad’actesdelCaixaFòrumacollíunnombróspúblic.

doni sentit”, sentenciàDoctor.
Com no podia ser d’una altra

manera, les paraules habituals en
l’actual procés de reconsideració
del paper de la cultura i de l’art a
les societats varen sortir a la pa-
lestra. Algunsponents destacaren
la importància dels incentius fis-
cals i altres incidiren en l’aprofita-
ment dels recursos existents
abans de crear-ne de nous.
També s’incidí en la necessitat
d’una educació i creació de pú-
blic. “Què som, economies o soci-
etats?”, es demanà Barbara
Dawson. La cita finalitzà amb un
showcooking inspirat en l’obra de
Joan Miró a càrrec dels xefs
Tomeu Caldentey, Fernando
Pérez i TomasKahl.•
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PALMA La celebració del Diu-
menge de l’Àngel va camí de
convertir-se en un serial. Des-
présde l’anunci fet per laFede-
ració d’Associacions de Veïns
dePalma (FAV) deno acudir al
castell deBellver i la rèplica de
Cort proposantnegociar, la Fe-
deració acusa ara l’Ajuntament
de manipular. “Creim que
l’Ajuntament manipula l’opi-
nió pública quan diu que la
FAV l’ha abandonat i que fade-
magògia quan vol comparar
les despeses d’aquesta festa el
2011 (14.176,77 €) i les d’en-
guany (5.577,51 €)”, s’explica
en el comunicat. “S’ha de dir
que ens vàrem oferir a fer el
Diumenge de l’Àngel sense
rebre cap euro per part de
l’Ajuntament i no va ser accep-
tat”, s’hi afegeix.
Les associacions de veïns

acusen Cort d’haver decidit
“de manera unilateral el for-

mat i el contingut de la festa, i
d’haver deixat la Federació re-
duïda ameramàd’obra”.
Com a alternativa, “la Fede-

ració d’Associacions de Veïns
se centra ara en l’organització
d’una festa ciutadana, lúdica i
reivindicativa, oberta a les en-
titats i col·lectius que ara ma-
teix treballen per canviar la si-
tuació a què ens estan portant
les actuals polítiques antisoci-
als de retallades i enfonsament
de serveispúblics”, esdiuenel
document.Malgrat això, la fe-
deració no renuncia a tornar a
organitzar el Diumenge de
l’Àngel.• dB

La FAV acusa
l’Ajuntament
de Palma de
manipular

LaFederació
d’Associacionsde
Veïns està ahores
d’arapreparantuna
festa alternativa

06/04/2013

Tirada:

Difusión:

Audiencia:

 38.658

 31.923

 183.000

Categoría:

Edición:

Página:

Islas Baleares

Baleares

15

AREA (cm2): 666,6 OCUPACIÓN: 60,6% V.PUB.: 1.224 NOTICIAS EXCELTUR


