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AUTORS // DEMANDA

Els creadors volen que Zapatero dobli el pressupost dedicat a cultura

MERCEDES JANSA

La Societat General d'Autors i Editors (SGAE) sol.licitarà a José Luis Rodríguez Zapatero que augmenti
fins a l'1% el pressupost de l'Estat destinat a la cultura davant del 0,5% actual. Aquesta petició figura
entre les 90 conclusions redactades després de la Tercera Trobada de Creadors celebrada a Barcelona
la setmana passada, que va presentar ahir el president del consell de l'entitat, Eduardo Bautista. El
balanç serà entregat avui a la Presidència del Govern i pròximament es remetrà a tots els partits.
Amb l'arribada del PSOE al poder, el pressupost del departament que dirigeix Carmen Calvo ha
augmentat en un 9,6%, sobretot per les ajudes al cine i als museus. Per al 2005 els comptes de Cultura
pugen a 607,63 milions d'euros, que suposa el 0,5% dels pressupostos generals de l'Estat. Però amb
aquesta petició, els artistes pretenen que es dupliqui per "escurçar distàncies amb els països
desenvolupats", va dir Bautista.
Aquest augment de la despesa aniria dirigit, entre altres coses, a la formació de nous públics en tota
classe de manifestacions artístiques. Els creadors consideren que l'educació des dels nivells de primària
i secundària són fonamentals com a inversió de futur. A pesar de l'abundància de creadors i d'obres en
tots els sectors, els professionals van pintar un panorama força pessimista. Si la cultura és el mirall en
què es reflecteix un país, la imatge que restitueix és la d'una Espanya culturalment pobra.
"Aquest país està molt malament culturalment parlant i es tendeix a la ignorància", va declarar la
músic Pilar Jurado, una de les coordinadores dels debats celebrats a Barcelona, que va sol.licitar que la
música entri a la universitat. Altres peticions són la millora del tractament fiscal de l'obra artística, la
protecció dels drets d'autor; la igualtat d'accés a les prestacions socials; polítiques de suport i formació
de petites empreses culturals; més presència de la cultura als mitjans públics i privats; lluita contra la
pirateria; coordinació de les iniciatives públiques i privades per a la projecció eficaç de la cultura
espanyola a l'exterior; creació d'una xarxa de sales de cine de titularitat pública; dinamització d'una
xarxa d'infraestructures culturals, i millora de la llei de mecenatge.
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