
La convocat )ria per
a un nou ’lngr vid’
queda deserta
[] L’L nic projecte que va aspirar a la convocat6ria de la
Mostra d’Art Contemporani ha quedat descartat

Redacci6

La convocatSria dela nova
Mostra d’Art i Cultura
Contemporhnia (MACC)
de Figueres, que havia de
substituir el festival
vid, ha quedat deserta. No-
m~s s’hi ha presentat un
projecte, que ha quedat
descartat perqu~ no inclo-
ia p~essupost ni pla d’exe-
cuciS, tal corn s’especifica-
va en els requisits.

L’Ajuntament de Figue-
res va anunciar a principis
de maig que retirava la
subvenci5 db~cta de
20.000 euros a l’organit-

zaci6 del festival Ingr~vid,
que feia vuit anys que se
celebrava a la ciutat, per-
qu~ els resultats no havien
estat els "desitjats" ni en
assist6ncia de ptiblic ni en
"continguts".

La decisi6 va arribar
despots de la pol~mica ge-
nerada entorn del mun-
tatge Ideologies oscil.lat6-
r/es durant la 8a edici6 del
festival. L’acci6 girava al
voltant d’un cotxe Fiat
Uno decorat arab adhe-
sius franquistes. El consis-
tori va prohibit l’exhibici5
delturisme pels careers de
la ciutat "per sentit co-
mfi". Els organitzadors del

festival ho can considerar
tma "censura".

La regidoria de Cultura
va decidir impulsm, una
nova mostra d’art con-
temporani per "professio-
nalit zar" el sector i oberta
a tots els creadors cata-
lans. Del 29 de juny a
d’agost, la convocatSria
homes va rebre una pro-
posta, que no complia al-
guns dels requisits: estar
plenament desenvolupa-
da arab un pressupost
concret inclSs.

E1 jurat, format pel di-
rector del Macba, la direc-
tora d’art de la Fundaci5
V’fia Casas i la critica d’art

Un taller de video amb dron que va formar part de les activitats del festival Ingr~.vid en
I’edici5 de12015, a la Rambla de Figueres ¯ LLUiS SERRAT

Pilaf Pareerisas, ha hagut
de declarar desert el festi-
val, que destinar~ els
20.000 euros pressupos-
tats a activitat s de foment
de les arts i la cultura a la
ciutat.

L’Ajuntament mant~
que la proposta ~s "bona",
malgrat la falta de qub-
~m. Tanmateix, consul-
tara el sector per determi-

nat "si els terminis, la do-
taci6 econSmica o la difu-
si6 han estat suficients".
Segons elresultat d’aques-
ta avaluaciS, s’estudiarhla
possibilitat de "nfillorar"
]a convocatSria per a prb-
ximes edicions. Fonts mu-
nicipals admeten que la
subvenci6 econSmica pot-
ser ~s limitada tenint en
compte que la mostra ha

de programar activitats a
l’alre lliure.

ALxl mateix, l’equip de
govern referma que la fSr-
mula de convocatSria pfl-
blica ~s "la m~s adcquada
per vehiculaz" la diversitat
de projectes d’art contem-
porani que puguin donar-
se i redunda en la transpa-
r~ncia igesti5 obert a de les
institucions". ¯
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