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JOSEP GIFREU

l  projecte  de  llei  sobre  el  nou  impost  als  operadors  de  telefonia  i  d’internet  amb  activitat  a
Catalunya a fi de sufragar el sector audiovisual català, greument tocat per  la crisi  i  la falta de
línies d’ajut, ja té un calendari definit. El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, anuncià que el
projecte de l’anomenada “taxa de connectivitat” seria aprovat pel govern aquest mes de juny i a
primers  de  juliol  entraria  al  Parlament  i  començaria  el  tràmit  parlamentari  per  a  la  seva
aprovació.

A primers d’any, el mateix conseller anunciava en què consistiria la taxa: un tribut de 0’25 € al
mes per cada connexió a internet que contractin les operadores a Catalunya. A l’any, serien un
20’5 M€ que es destinarien a mantenir els fons per al sector audiovisual, ja previstos en la Llei
de 2010 i que per falta de recursos no han pogut ser desplegats.

En uns moments de greu crisi del sector audiovisual català, el sector i l’administració van voler
escenificar  un  acte  de  fe,  de  promoció  i  potser  de  reconciliació.  Era  a  la  Filmoteca  i  era  el
dimecres 4 de juny. Lema general de l’acte: “L’audiovisual català: vies de futur”.

A més del calendari  i de  la voluntat del govern d’apostar per aquesta  innovadora  fórmula de
protegir un sector que considera clau per a la bona salut cultural i creativa del país, el conseller
féu  l’anunci  públic  rodejat  per  la  més  àmplia  i  alta  representació  del  sector  audiovisual.  La
posada  en  escena  de  l’anunci  incloïa  la  presència  i  les  declaracions  de Raimon Masllorens,
president  de  PROA  (Productors  Audiovisuals  Federats,  la  federació  d’associacions  de
productores)  i  de  la  presidenta  de  l’Acadèmia  del  Cinema  Català,  Isona  Passola.  La  jove
directora Neus Ballús  llegia un breu manifest  en nom del  sector que  recollia  l’ampli  consens
assolit sobre la necessitat d’implantar la taxa.

Un consens en aquest punt que s’expressà també a través de les intervencions dels presidents
de  les associacions de productores,  recollides en un vídeo. Un consens,  tanmateix, que està
lluny de ser compartit tant respecte de les polítiques sobre l’audiovisual com sobre el paper de
TV3. Per exemple, el mateix Masllorens ha fet darrerament diverses declaracions a la premsa
denunciant les retallades de la televisió pública i reclamant un nou model de TV3.

Els organitzadors havien confiat l’obertura de l’acte al degà de comunicació de la UAB, Josep
M.  Català,  per  destacar  l’estreta  relació  entre  la  formació    i  el  talent  dels  joves  creadors  i
professionals del cinema  i  l’audiovisual. Una relació que avui  tothom senyala com una de  les
causes del gran salt dels últims quinze anys tant en qualitat com en línies d’èxit al cinema, la
televisió i l’animació.

En una sala plena de molts professionals del sector i alguns polítics, el dubte que planava era
sobre  la  viabilitat  d’una  nova  taxa  pel  fet  que  haurà  de  recaure  sobre  els  ingressos  d’unes
operadores que se suposa lluny del procés de consens. Per això, els diversos representants de
la iniciativa – que s’ha anat gestant entre govern i sector audiovisual al llarg de més d’un any –
s’aplicaren a definir i justificar el sentit del nou impost.

Passola  invocà  la  necessitat  de  la  creació  d’imaginari  col.lectiu,  cosa  que  avui  passa  per  la
producció de continguts audiovisuals.  Insistí que la taxa no podia ser considerada “un greuge
per ningú”, sinó la forma d’incloure les operadores en el negoci. Català argumentà que la taxa,
en  consonància  amb  les  darreres  directrius  de  la  Comissió  Europa,  venia  a  corregir
“deficiències  estructurals  del  mercat  justament  per  protegir  un  bé  públic,  un  bé  cultural”.
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Masllorens  va  agrair  al  govern  que  es mullés  en  aquesta  empresa.  Al  final, Mascarell  tancà
l’acte  de  promoció  afirmant  que  el  problema  de  l’audiovisual  català  no  és  “un  problema  del
sector sinó de la cultura catalana” i que la taxa s’inspirava originàriament en la “taxa d’antena”
de França. També respongué de passada el principal  interrogant  implícit a  la sala: digué que
havia parlat amb totes les operadores i que n’esperava una bona recepció de la proposta.


