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«Si els cinemes fan vaga contra el
català, els catalans fem vaga de
cinemes»
Contundent resposta social contra el tancament de sales proposat pel Gremi
d'Empresaris del Cinema en protesta contra l'obligació d'exhibir en català de la
nova Llei del Cinema.
Perfil de Facebook de la mobilització social.

La resposta no s'ha fet esperar. Davant la proposta del Gremi d'Empresaris de Cinemes de
Catalunya presentada ahir al vespre de tancar al públic el dia 1 de febrer 74 sales - coincidint
amb la gala del cinema català els Premis Gaudí- en protesta contra la nova Llei del Cinema, la
mobilització s'ha posat en marxa. El motiu és l'imperatiu legal d'exhibir en català. Una obligació que
la patronal veu com una amenaça econòmica.
Un grup al Facebook que insta els catalans a no anar al cinema el 2 de febrer ja aplega aquest
migdia més de 1.900 seguidors. Els internautes adherits al grup volen mostrar el seu "rebuig" a
aquesta protesta no anant al cine l'endemà de la protesta del gremi, el dia 2. Consideren que la
iniciativa dels empresaris és "una mesura de colonització".

Escenari apocalíptic dels exhibidors
"Sentència de mort pel cinema?", és el que es pregunta l'informe elaborat per Josep Maria Gay,
professor d'economia financera i comptabilitat a la Universitat de Barcelona (UB). El treball, titulat
"Cruïlla econòmica i financera del sector del cinema davant la Llei del Cinema de Catalunya",
desgrana els possibles efectes de l'aprovació de la norma catalana sobre un sector que "es troba
ja en una situació difícil". L'anàlisi econòmic i financer correspon al període comprès entre els anys
2001 i 2008.
Gay sostenia ahir dimarts que l'aplicació de la Llei farà baixar el nombre d'espectadors a les sales
de cinema, dels actuals 20.000 fins als 10.000. "El mercat es reduirà, va afirmar, en la mesura que
es distribueixin menys còpies de pel·lícules no rodades en català o castellà, tal i com estableix la Llei".
Contravaga
"Si els cinemes fan vaga contra el català, els catalans fem vaga de cinemes". Aquest és el lema
d'un grup creat a la xarxa social Facebook que en menys de 24 hores ha aplegat 1.939 seguidors.
El grup al Facebook, codificat geogràficament a 'Barcelona, Filipines', proposa als membres de la
xarxa social no anar als cinemes agremiats que facin vaga el pròxim 2 de febrer. Així mateix els
insta a organitzar protestes pels barris, viles, ciutats i pobles el pròxim aquest mateix dia.
Es pot accedir al grup al Facebook a partir del següent enllaç:
http://www.facebook.com/group.php?gid=269800142212
(http://www.facebook.com/group.php?gid=269800142212) .
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