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Semblava impossible que Netflix no renovés 
Los Bridgerton, un dels seus últims grans 
èxits recents, però fins ahir la plataforma no 
va fer oficial la segona temporada de la sèrie 

d’època basada en les novel·les romàntiques 
de Julia Quinn. Segons ha avançat la 
plataforma, la segona temporada es 
començarà a rodar aquesta primavera i estarà 

centrada en el germà gran de la família 
Bridgerton, l’Anthony (Jonathan Bailey). La 
sèrie s’ambienta a l’Anglaterra de la Regència 
i explica els amors de la família protagonista.   

NETFLIX 
RENOVA ‘LOS 
BRIDGERTON’

L’audiovisual català reclama protegir la llengua

nització de la Corporació de Mitjans 
Audiovisuals. Per començar, recla-
ma augmentar el finançament de 
l’audiovisual a 60 euros per ciuta-
dà a l’any per aproximar-lo als es-
tàndards europeus de països com 
Dinamarca, que hi dedica 100 euros 
a l’any per ciutadà. 

També demana que es complei-
xin les obligacions lingüístiques de 
la llei del cinema aprovada pel Par-
lament, per garantir l’accés lingüís-
tic en català a les còpies digitals i, en 
paral·lel, actualitzar la legislació de 
l’audiovisual i del cinema amb una 
nova llei i acordar “la transposició” 
de la directiva europea de l’audiovi-
sual de manera que doni marge 
competencial a la Generalitat. 

Les plataformes, peça clau 
Les plataformes són objecte d’aten-
ció especial en el decàleg. Una me-
sura exigeix al Govern que impulsi 
l’oferta de doblatge i subtitulació al 
català de sèries i pel·lícules en les 
plataformes online, i denuncia que 
a finals del 2019 només hi havia qua-

tre títols en català a Netflix, malgrat 
que 331 tenien una versió en cata-
là, doblada o subtitulada. Alhora, el 
decàlec reclama l’acció de la Gene-
ralitat per atreure les plataformes 
digitals a Catalunya i crear “un gran 
nucli audiovisual amb platós i un 
parc tecnològic”. 

Pel que fa al panorama mediàtic, 
demana revisar la llei de la CCMA i 
el seu llibre d’estil per reforçar la 
normalització del català, crear un 
canal juvenil de TDT i multiplata-
forma en català i recuperar el depar-
tament de Cultura i Mitjans de Co-
municació. També la creació d’un 
òrgan de coordinació de l’audiovi-
sual i mitjans de comunicació en 
què hi siguin representats els terri-
toris català, valencià i balear. 

Al decàleg s’hi han adherit Cata-
lunya Film Festivals, GAC (Guio-
nistes Associats de Catalunya), PAC 
(Productors Audiovisuals de Cata-
lunya), PROA (Productors Audiovi-
suals Associats) i l’AADPC (Associa-
ció d’Actors i Directors Professionals 
de Catalunya).e 

Els promotors de la iniciativa argumenten que el 
sector ha estat abandonat els últims 10 anys. DAVID BORRAT

El sector presenta als partits polítics un decàleg de mesures per potenciar produccions en català

El sector audiovisual es mou per 
fer sentir la seva veu en les pròxi-
mes eleccions catalanes. L’Acadè-
mia del Cinema Català, la Platafor-
ma per la Llengua i el Clúster Au-
diovisual de Catalunya impulsen 
un decàleg de mesures perquè els 
partits polítics les incorporin als 
seus programes per a les eleccions 
catalanes amb l’objectiu que el 
pròxim Govern reverteixi la situa-
ció de precarietat del sector. L’ac-
ció reivindicativa inclou una sèrie 
de vídeos en què professionals ca-
talans del cinema i la televisió com 
Ventura Pons, Sergi Belbel, Neus 
Ballús o Roger Coma reclamen el 
seu dret a exercir la seva feina en 
llengua catalana. 

El decàleg de mesures es va pre-
sentar aquest dijous a la Filmoteca 
de Catalunya i es concreta en 10 ob-
jectius amb mesures legislatives, 
sobre finançament públic i d’orga-
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