Manifest per la viabilitat del cinema en català als cinemes de Catalunya
Davant del Projecte de Llei del Cinema de Catalunya aprovat recentment pel
Govern Català, els sindicats CCOO, CGT i el Gremi d’Empresaris de Cinemes de
Catalunya volem manifestar que aquesta legislació posarà en perill la viabilitat del
sector i el futur dels seus treballadors. Així mateix, manifestem que:
1. Aquesta llei és inviable ja que provocarà el tancament d’empreses i la
destrucció de llocs de treball, tant directes com indirectes.
2. La nova llei, agreujarà encara més la situació dels empleats d’un sector on
totes les parts estan fent un gran esforç per mantenir els llocs de treball.
3. En el moment de crisi actual no es poden crear normes que destrueixin
ocupació enlloc de generar-la.
4. Durant l’elaboració d’una llei sobre el Cinema a Catalunya s’ha de tenir en
compte l’opinió i la realitat dels representants sindicals i patronals del
sector, ja que els estudis preveuen pèrdues econòmiques d’almenys un
14% en el primer any després de l’aplicació de la mateixa.
5. Treballadors, espectadors i empresaris de l’exhibició es mereixen el mateix
respecte i compromís que l’Administració ha demostrat amb altres sectors
econòmics que operen a Catalunya.
6. La nova legislació posa en evidència el desconeixement que té el
legislador de la realitat econòmica de les sales de cinema a Catalunya (de
29,3 milions d'espectadors l’any 2003, es va passar a 22,3 al 2008) de les
seves problemàtiques (la pirateria, el poc èxit comercial del producte
autòcton) i dels hàbits dels espectadors (només el 21% dels espectadors
trien veure un film en català).
7. La imposició de quotes amb la Llei no té sentit en un moment on el cinema
prepara una transició tecnològica que permetrà oferir la mateixa pel·lícula
en diferents versions lingüístiques amb més flexibilitat.
8. La Política Lingüística ha de conjugar el foment del català, sense posar en
perill els llocs de treball i les empreses del sector.
9. L’Administració no pot ignorar tant les diferents al·legacions presentades al
projecte per part de sindicats i empresaris, com l’oferta proposada pel
Gremi d’Empresaris de Cinemes de Catalunya i Fedicine, perquè es tracta

10. d’un bon punt de partida viable, de consens i d’aplicació immediata que
augmenta notablement l’oferta en cinema en català arreu del país.
11. S’ha de posar sentit comú i buscar una alternativa negociada i de consens
entre Administració, Exhibidors, Distribuïdors i Sindicats- coincidint amb les
recomanacions del Consell de Treball Econòmic i Social- , per tirar
endavant un projecte pel cinema català satisfactori per a tots, que
mantingui els llocs de treball i les empreses del sector.

