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La participació estudiantil
Aquesta setmana hem pogut veure com
actes vandàlics comesos per energúmens
minoritaris danyaven la imatge dels es-
tudiants, fossin vaguistes o no. És per ai-
xò que hem de fer l’esforç de remarcar
que la participació estudiantil va molt
més enllà del que pugui passar un sol dia.

Fóra bo esmentar que arreu de Cata-
lunya hi ha hagut concentracions i ma-
nifestacions pacífiques i força nombro-
ses i que bona part de les demandes que
s’hi expressaven podrien ser acceptades
per qualsevol estudiant i compreses per
qualsevol ciutadà. A més, aquest dijous
hi ha hagut eleccions al claustre de la
UPF, on la Federació Nacional d’Estu-
diants de Catalunya ha passat de 5 a 20
claustrals i ha estat per primer cop en 80
anys la primera força; la segona ha es-
tat l’Associació de Joves Estudiants de
Catalunya, amb 11 claustrals, seguida
del Sindicat d’Estudiants dels Països
Catalans, amb 6, i l’Associació d’Estudi-
ants Progressistes, amb 2.

Dels òrgans de representació estu-
diantil en sorgeixen propostes desti-

nades a millorar el sistema de la uni-
versitat. Malgrat aquesta tasca, sovint
aquests òrgans es veuen degradats per
la poca voluntat d’alguns equips de go-
vern universitaris als quals els agrada
ben poc la participació estudiantil. A
més d’aquestes organitzacions, n’hi ha
d’altres formades pels que considerem
els subjectes centrals de la universitat
els estudiants, que realitzen activitats
que poden anar des de qualsevol esport
fins a corals de música passant per co-
lles castelleres.

Ens agradaria fer saber que a les uni-
versitats catalanes, tot i els incidents
perpetrats per minories, la participació
estudiantil va molt més enllà de cremar
contenidors.

AITOR PÉREZ I CODORNIU
FEDERACIÓ NACIONAL D’ESTUDIANTS, FNEC

El meu carrer
Fa molt de temps que explico a tots els
partits de Cerdanyola els problemes
que pateix el meu carrer, el passatge Fa-
rigola, i sembla mentida però no ha can-
viat res. Potser l’exposició pública

d’aquest problema farà millorar aquest
cas i altres de similars.

Cada dia els cotxes aparquen a sobre
de la vorera del carrer amb tota impuni-
tat, i ni l’Ajuntament ni la Guàrdia Urba-
na local hi fan res de res. La meva dona
està embarassada i em pregunto què pas-
sarà el dia que haguem d’anar de part a
l’hospital, perquè de vegades els cotxes
fan difícil sortir de casa. Potser ens cal-
drà tenir el fill a casa, com es feia fa molt
de temps. No sé quant de temps hauré
d’esperar per veure aquest problema so-
lucionat, però tot i així demano a tots els
partits polítics de Cerdanyola que es
guanyin el seu sou i que facin alguna cos
per ajudar a fer una Cerdanyola millor
per a tothom. Crec que ara ja toca soluci-
onar aquest problema.

ANTONI GARRIGA CASAS
CERDANYOLA DEL VALLÈS

Cinema normalitzat
El cinema català ha de fer tres coses ur-
gents: dirigir-se a un públic universal,
renovar els gèneres i produir històries
exportables a tot arreu. Aquestes són

les bases per tenir una indústria norma-
litzada i competitiva.

JOAN ALBERT TORONELL
GIRONA

Prou pesticides!
Visc al camp a l’Empordà i vull denunci-
ar que trobem cada cop més ocells de di-
verses espècies morts a terra, sense feri-
des ni cap motiu aparent de mort.

El motiu d’aquestes morts que van en
augment és el següent: els camps s’estan
ruixant amb productes tòxics. Cal que
entre tots siguem capaços de protestar
i de fer que s’implementin mesures ur-
gents que posin fi a aquesta pràctica. Si
no, en poc temps la vida del nostre plane-
ta es veurà empobrida dramàticament.

ÁLVARO SOLER
VULPELLAC
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Internacionalitzar la cultura

L’Observatorio de la
Cultura és un panel
que reuneix un
conjunt estable de
professionals del

sector a tot Espanya (artistes, ges-
tors, administradors, intel·lectu-
als, crítics) als quals, de manera
regular, es pregunta per diferents
qüestions que afecten el món de la
cultura. L’estabilitat del grup i la
regularitat en les enquestes per-
meten disposar d’una fotografia
dinàmica molt útil sobre l’evolu-
ció del sector que fàcilment po-
dem assimilar a una valoració ob-
jectiva sobre l’estat de la cultura al
nostre país.

Acaben de sortir els resultats
de la darrera enquesta. Realitza-
da els mesos de novembre i de-
sembre de l’any passat, pregunta-
va sobre les oportunitats que els
mercats exteriors ofereixen a la
producció cultural espanyola i so-
bre les problemàtiques associa-
des a la seva internacionalització.
La temàtica, doncs, té molta relle-
vància, atès que es tracta d’un ob-
jectiu prioritari per a les actuals
polítiques culturals i d’una estra-
tègia inajornable per al conjunt
de les empreses del sector.

Dels resultats de l’enquesta se’n
dedueixen algunes qüestions inte-
ressants. Per exemple, el 58% de les
organitzacions a què pertanyen els
panelistes han realitzat alguna ac-
ció internacional, tot i que pel
65,8% els ingressos derivats
d’aquestes intervencions és nul i
per un 18% més no superen el 10%
de la facturació. Això vol dir que,
malgrat els esforços que realitzen
institucions com l’ICEX o l’ICEC
–afavorint la presència massiva
d’empreses a les principals fires i

mercats internacionals
en àmbits com la músi-
ca, les arts plàstiques,
l’editorial o el sector au-
diovisual–, el nivell
d’eficàcia de les gestions
internacionals és baix.

Internacionalitzar-
se, o sigui exportar, és
la gran assignatura
pendent de la nostra
cultura i probablement
l’única manera de com-
pensar la lentitud amb la qual
creix el mercat interior, sotmès, a
més a més, a la forta competència
de la producció forana, cada cop
més present a casa nostra.

És interessant, per això, conèi-
xer quina és la percepció que tenen
de tot plegat les empreses espanyo-
les. El 74% creuen que la manca de

Espanya, d’altra banda excessiva-
ment associada a clixés i tòpics tra-
dicionals (29% i 22% respectiva-
ment). En general podem dir que
a ulls dels opinadors espanyols, la
repercussió internacional de la
nostra cultura suspèn.

La gastronomia, l’arquitectura,
el disseny i el món editorial són els
sectors amb més projecció inter-
nacional. En general tenen poc a
veure amb les polítiques culturals,
la qual cosa posa de manifest fins
a quin punt és important que el
desplegament industrial d’un sec-
tor es realitzi amb una forta inde-
pendència i autonomia respecte
de les actuacions públiques direc-
tes. Els sectors més reeixits tenen
una estructura econòmica més sò-
lida que d’altres tradicionalment
més intervinguts, sovint amb l’ex-
cusa d’una suplència necessària
que la retòrica sectorial i política
no gosa posar en dubte. Es fa difí-
cil saber si les dificultats del cine-
ma espanyol (i òbviament el cata-
là), de la música o del teatre són
intrínsecs o depenen en bona part
d’una articulació institucional poc
adequada als requeriments d’un
present globalitzat i d’un mercat
molt exigent.

Quan parlem d’internacionalit-
zar la cultura barregem profusa-
ment dues dinàmiques: la repre-
sentació i l’exportació pura i dura.
La primera és important i ens aju-
da a crear prestigi, la segona és es-
sencial i ens ajuda a sobreviure.
Per a aquesta cal prendre bona no-
ta de les dades que assenyala l’in-
forme de l’Observatorio de la Cul-
tura i modificar alguns dels pres-
supòsits que alimenten el funcio-
nament de les nostres polítiques
públiques.

recursos per invertir en
els mercats exteriors és
el principal problema
de la nostra indústria
cultural, especialment
si tenim en compte que
els retorns econòmics
habitualment són a llarg
termini. Un 71% dels
enquestats pensen que
no tenim una gran tra-
dició exportadora, que
no som prou emprene-

dors i que manquen contactes in-
ternacionals. Un 47% assenyalen
igualment les escasses ajudes pú-
bliques i la poca complicitat diplo-
màtica com un problema rellevant.
A una certa distància es fa notar la
desorganització institucional i la
competència autonòmica, que difi-
culta la consolidació de la marca

XAVIER MARCÉ

ECONOMISTA

ACN

La repercussió internacional de la cultura espanyola i catalana suspèn. Els
sectors amb més projecció tenen poc a veure amb les polítiques culturals


