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“Davant la deixadesa col-
lectiva, hem de reaccio-
nar”, va dir ahir el comuni-
còleg i exconseller de Cul-
tura Josep Maria Tresser-
ras en la presentació del
Decàleg de mesures per
l’audiovisual a Catalu-
nya. L’acte es va celebrar a
la Filmoteca amb l’assis-
tència de Mireia Plana, vi-
cepresidenta de la Plata-
forma per la Llengua (l’im-
pulsora del projecte), i els
presidents de l’Acadèmia
del Cinema Català (Isona
Passola) i el Clúster Audio-
visual de Catalunya (Mi-
quel Rutllant). “No fa gai-
res anys el català a inter-
net estava més aviat so-
brerepresentat, però la ra-
dicalització de la revolució

digital ho ha canviat tot
–hi va afegir Tresserras–.
És evident que ens hem
despistat i que cal repren-
dre el control de la situació
i fer polítiques en positiu.”

La Plataforma per la
Llengua considera que
l’audiovisual en català ha
estat molt desatès durant
l’última dècada, amb un fi-
nançament públic molt in-
ferior a la mitjana europea
i sense una política ferma
d’impuls i d’adaptació a la
nova era digital. Per
aquest motiu, en col·labo-
ració amb l’Acadèmia del
Cinema Català i el Clúster
Audiovisual de Catalunya,
han elaborat aquest decà-
leg, que anirà acompanyat
d’una campanya de comu-
nicació i sensibilització,
exposa les deu mesures
urgents i de consens que

es demana que els partits
que guanyin les pròximes
eleccions catalanes assu-
meixin i executin.

El decàleg té l’adhesió
d’algunes de les principals
associacions professio-
nals del sector: les associa-
cions de productors Proa i
PAC, Catalunya Film Fes-
tivals, l’Associació d’Ac-
tors i Directors Professio-
nals de Catalunya
(Aadpc), Guionistes Asso-
ciats de Catalunya, Para-
llel 40, Ficcat...

Mesures immediates
Entre les mesures que
proposa el decàleg hi ha la
d’augmentar de manera
immediata el finança-
ment públic del sector au-
diovisual a 60 euros per
ciutadà a l’any, atreure no-
ves plataformes digitals a

Catalunya i crear un gran
nucli amb platós i parc tec-
nològic, garantir el doblat-
ge i la subtitulació al català
de sèries i pel·lícules a to-
tes les plataformes... Isona
Passola va resumir el de-

càleg en dos punts clau:
“És l’hora que la Generali-
tat resolgui el problema de
TV3. S’ha treballat amb
una desgana tremenda
perquè l’instrument de
normalització que havia

de ser tiri endavant.” L’al-
tre punt clau, al seu enten-
dre, és “la inversió de di-
ners públics”. 

Miquel Rutllant, presi-
dent del Clúster Audiovi-
sual de Catalunya, va dir
que s’hi han adherit per-
què “és un manifest abso-
lutament constructiu”. La
seva entitat treballa “per
construir una indústria
estratègica, i, si hi ha in-
dústria, hi haurà contin-
guts en català”.

Mireia Plana, vicepresi-
denta de la Plataforma per
la Llengua, va justificar el
decàleg amb xifres alar-
mants com que, en l’últi-
ma dècada, la inversió de
la Generalitat en TV3 per
habitant i any ha baixat de
50 a 32 euros, i la presèn-
cia del català als cinemes
va ser del 2,1% el 2018. ■

Un decàleg per salvar el català obté un ampli consens: Plataforma per la Llengua,
Acadèmia del Cinema, Clúster Audiovisual de Catalunya, Proa, PAC, Aadpc...
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