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Albert Bardolet

UNA REFLEXIÓ CRÍTICA DE L'ACTUALITAT POLÍTICA
Què són els blocs de Vilaweb?

Com obrir el meu bloc

Els Blocs
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Gracias Ministerio de Cultura

Accés de

Albert | enllaç permanent | dimarts, 20 de febrer de 2007 | 19:29h

Nom d'usua

Hem d'estar infinitament agraïts al Ministerio per culturitzar-nos tant!
Clau

Fa uns mesos, no gaires, vaig assistir a la inauguració de la nova sala de cambra de
l'Auditori de Barcelona. Una sala excel.lent, d'una acústica nítida i clara i un dels
millors equipaments, sinó el millor, d'aquest tipus que tenim al nostre país Espanya, vull dir clar!Va presidir la inauguració, com no podia ser d'altra manera,la ministra de cultura
del govern espanyol que per fi i després d'anys i panys havia fet l'aportació que li
pertocava al Ministeri per fer possible aquest nou equipament..
Sortosament, el Ministerio de Cultura, va estant cada vegada més present en els
nostres Consorcis i Fundacions i ens obsequia amb aquests regals tan generosos.
El MNAC (Museu Nacional -d'Espanya suposo que vol dir- d'Art de Catalunya,
compta des de 2005 amb la presència del Ministeri.
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Coc Ràpid

El MACBA (Museu d'Art Contemporani de Barcelona) comptarà aviat amb la
presència del Ministeri el qual sens dubte també farà algun gest de benvinguda...

Carme Laura. M
peu del canó!

A cop calent

El Palau de la Música, el Gran Teatre del Liceu, etc... són els principals equipaments
musicals del nostre país -Espanya- que òbviament compten amb el suport del
Ministeri...

Algú que vota
però que comp
sensibilitat nac

El nostre conseller de cultura va anar no fa pas gaires dies a Madrid per tal de crear
també un nou Consorci per a fomentar i rehabilitar sales de música com "La
Paloma"...
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Avui, i per primer cop es veu, els catalans podrem veure una obra de Picasso que el
Ministeri ha cedit gentilment al MNAC . Es veu que això ha estat possible com a
contrapartida dels impostos (L'impost de societats per ser exactes del que la
Generalitat no veu ni un euro) d'una important empresa catalana ...
Sortosament, el Ministerio de Cultura, va estant cada vegada més present en els
nostres Consorcis i Fundacions i ens obsequia amb aquests regals tan generosos.
Jo davant de tanta generositat no puc sinó treu-re'm el barret i agrair la nostra
alfabetització per part del Ministeri....i això que les competències en cultura són
exclusives de la Generalitat!
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