PRIMER PLE DEL NOU MANDAT DEL CVC
Amb la presència del president de la Generalitat, Ximo Puig
Palau de Forcalló. València, 24 de setembre.- El nou Consell Valencià de
Cultura, renovat a principi d’estiu, ha celebrat este migdia el primer Ple del
curs. A la solemnitat d’un acte que per a la gran majoria de consellers
significava el primer del seu mandat, s’ha afegit la presència del president
de la Generalitat, Ximo Puig, que ha volgut donar suport a la institució, al
començament de la sessió, en este nou període.
El president del Consell Valencià de Cultura i els consellers l’han rebut en
la Sala de Plens del Palau de Forcalló uns minuts abans de començar l’ordre
del dia previst. Santiago Grisolía li ha donat la benvinguda amb unes
paraules amb què ha celebrat la pluralitat, el rejoveniment i la paritat del nou
Consell, i ha renovat el seu compromís de mantindre, en la institució que
presideix, “un espai sense estridències, de responsabilitat i austeritat”.
També ha insistit, per al treball del Consell, en un diàleg seriós i ferm entre
les visions distintes de la societat que representen els seus membres. Perquè,
ha dit, “este ha sigut des de sempre el nostre gran avantatge, que els
valencians valoren i agraeixen”.
El president de la Generalitat ha contestat estes paraules de Santiago Grisolía
dient que el Consell Valencià de Cultura és un “edifici sòlid que canalitza
conflictes i s’ha convertit en un exemple de la realitat de l’autogovern” que,
“contra la pulsió recentralitzadora de l’Estat d’alguns”, demostra que “la
participació democràtica no és una despesa innecessària”.
El president Puig ha afegit que “els tres pilars sobre els quals s’alça el
Consell Valencià de Cultura són la tolerància, la capacitat crítica i el
prestigi”, i deixa en mans de la institució ajudar a alçar la “hipoteca
reputacional de la Comunitat Valenciana”.

Ja dins l’ordre del dia, el punt principal consistia en la renovació, pel
procediment d’insaculació i a tres anys vista, de deu dels consellers actuals.
Es tractava d’una demanda, amb caràcter d’urgència, de les Corts
Valencianes. Una vegada fet el procediment, els consellers que acabaran el
mandat a mitjan de 2021 són els següents: Amparo Carbonell, Ascensión
Figueres, Vicente González Móstoles, Ángeles López, Begoña Martínez,
Ana Noguera, Petra María Pérez, Ramon Rosselló, Francesc J. Sanguino i
Joaquín Santo.
El Ple ha continuat amb propostes sobre la representació del CVC en
diversos organismes i institucions de caràcter cultural i científic, i amb el
recordatori que el Ple d’octubre del dia 29 se celebrarà a Potries, Capital
Cultural Valenciana en el període 2018-2019.

