Constituït el nou Consell Valencià de Cultura
Una renovació profunda, amb 14 consellers nous
Palau de Forcalló. València, 23 de juliol.- Hui al migdia s’ha fet efectiva la
renovació del Consell Valencià de Cultura. En el Ple constitutiu que enceta
esta nova etapa s’ha donat caràcter efectiu a l’inici del mandat.
El secretari en funcions, Jesús Huguet, ha donat lectura a la convocatòria de
la sessió, i ha passat a llegir els decrets de la Generalitat pels quals es
nomenen els consellers de de la institució: Irene Ballester Buigues, Amparo
Carbonell Tatay, Ascensión Figueres Górriz, Josefa Frau Ribes, Vicente
González Móstoles, Jesús Huguet Pascual, Ángeles López Artiga, José
María Lozano Velasco, Gerardo Muñoz Lorente, José Vicente Navarro
Raga, Ana Noguera Montagud, Dolors Pedrós Company, Petra María Pérez
Alonso-Geta, María Isabel Peris Muiñoz, Ramon Roselló Ivars, Francesc
Josep Sanguino i Oliva, Joaquín Santo Matas, Inmaculada Vidal Bernabé,
Núria Vizcarro Boix, Begoña Martínez Deltell i Santiago Grisolía com a
president del nou Consell Valencià de Cultura.
El president Grisolía, tot seguit, s’ha adreçat als consellers amb unes càlides
paraules de benvinguda, però en les quals també ha volgut reivindicar la
institució com un espai de concòrdia i responsabilitat en què, ha dit, tots
haurem de matisar el que ens separa i unir les nostres forces en el que ens
projecta cap a la societat: la Cultura en majúscules, en benefici de la
immensa majoria, i no d’uns pocs.
En acabant s’han lliurat les acreditacions als membres electes i s’ha constituït
la mesa del Ple, amb el nomenament de la vicepresidenta, Petra María Pérez
Alonso-Geta, i del secretari, Jesús Huguet. A partir d’ací, el secretari, en nom
del president, ha anat nomenant, un a un, els presidents, els secretaris i els
vocals de les comissions de treball de la Institució: la Jurídica, en la qual
repeteix de presidenta Pepa Frau, la de Llegat Artístic, que presidirà Vicente
González Móstoles, la de Promoció Cultural, que dirigirà Ascensión

Figueres, la de les Ciències, on continua José María Lozano, i la de les Arts,
que portarà Ramon Rosselló.
Este era l’últim punt de l’ordre del dia de la sessió constitutiva del nou
Consell. Segons el calendari previst, els consellers es reuniran en setembre
en les comissions a les quals han sigut adscrits per a començar el nou període
de treballs.

