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Per una cultura audiovisual diversa, alternativa,
crítica
i
al’abast
del
jovent.
Les
creacions
audiovisuals són cultura.
XIII Assemblea Nacional – 7 de maig del 2016
Formen part del que s’anomena producció audiovisual tots els continguts
creats per a mitjans de comunicació audiovisuals, sobretot cinema i
televisió, independentment del suport que s’utilitzi en la creació (magnètic,
digital, analògic...) i de quin sigui el gènere (documental, programa,
ficció...) de l’obra. La creació audiovisual respon a les necessitats
industrials, comercials, d’entreteniment, culturals i artístiques que la
producció audiovisual, a través de diversos recursos tècnics, una inversió de
capital i un pla organitzatiu, té l’ànim de cobrir.Com passa amb qualsevol
altra forma de manifestació artística i cultural, l’accés i, per tant, la difusió
de les creacions audiovisuals són pilars fonamentals en la creació
d’identitats i imaginaris individuals i col·lectius dins la societat.
Els i les Joves d’Esquerra Verda ens interessem pel paper que juguen els
mitjans de comunicació públics en el procés de difusió, promoció i
democratització de les creacions audiovisuals. És per això que ens crida
l’atenció i ens sorprèn el capteniment de la televisió pública de Catalunya,
especialment del seu canal principal (tv3), pel que fa la manca de diversitat
en el material que divulga.Com a cas paradigmàtic ens centrem en l’espai
“la gran pel·lícula” (prime-time dels divendres) i observem que durant la
primera meitat de l’any 2015 en gairebé el 67% dels materials emesos no
hi havia participat cap país europeu. Si anem un pas més enllà i desglossem
les dades, veiem que pràcticament el 62% són produccions
estatunidenques, vora el 20% són coproduccions (en una meitat hi participa
Estats Units i en l’altra meitat només països europeus) ien el percentatge
restant trobem produccions espanyoles, franceses i mexicanes. D’aquestes
creacions, a més, la majoria són thrillers, pel·lícules d’acció i romàntiques.
En vista d’aquestes dades i sent conscients d’altres realitats culturals
(festivals, mostres, etc.) que, creiem, haurien de reflectir-se en la televisió
pública posant-les vertaderament a l’abast de tota la població en general i
el jovent en particular, Joves d’Esquerra Verda reclamem l’accés a una
cultura més diversa, que ens permeti democratitzar i conèixer les creacions
alternatives, una cultura que és diferent a la que ens ofereix el mainstream
que, a sobre, tot sovint està basada en estereotips que hem decombatre.
Considerem que avui en dia, i especialment al sud d’Europa, és necessari un
aproximament i aprofundiment a la cultura actual Europea, ja que és un
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reflex de la nostra història col·lectiva. Per tot això, els i les Joves d’Esquerra
Verda manifestem:
1) Que les televisions públiques d’arreu haurien de vetllar per a que les
produccions audiovisuals que emetin siguin un reflex de la realitat
cultural viva (festivals, mostres, exposicions...) del seu entorn, sense
oblidar l’imaginari del qual beu la creació actual.
2) Que, en el cas del nostre país, s’hauria de parar especial atenció en
donar cabuda al material creat pel jovent català i/o format a
Catalunya. La cultura catalana està en constant moviment, el jovent
ens adaptem, creixem i evolucionem i fem que les nostres creacions
responguin a les necessitats de la realitat que ens envolta. Protegir i
preservar la cultura catalana és donar empenta i posar a l’abast del
públic el que s’està creant a dia d’avui a Catalunya.
3) Que no volem una cultura audiovisual uniforme. Volem tenir una visió
global i fer una anàlisi exhaustiva de la realitat. Necessitem diferents
mirades, diferents relats i en diferents formats (ficció, documentals,
sèries...) per construir discursos alternatius i per ser persones
crítiques amb el nostre entorn.

