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Marc Martínez recorda
que, quan va començar als
anys vuitanta, hi havia un
llit elàstic que acollia els
artistes, fossin de teatre,
dansa o música. Cadascú
botava i rebotava en
aquesta malla protectora.
Qui feia un salt gran i tenia
sort, podia entrar a altres
circuits, com ara la televi-
sió i el teatre comercial.
Per a l’actor, el Barcelona,
districte cultural podrà
substituir aquest punt de
partida, que feia anys que
havia desaparegut. El pro-
grama, que disposa de
149.000 euros per a con-
tractació d’unes vuitanta
actuacions en tretze equi-
paments distribuïts pels
barris (principalment
centres cívics) per a
aquest maig i juny o per a
la temporada de tardor, és
la primera operació per
connectar el treball
d’aquests equipaments,
que, habitualment, treba-
llen des de i pel barri on es-
tan instal·lats. Carles Sala,
director de Cultura i Pro-

ximitat de l’Institut de
Cultura (Icub), defineix el
programa com el de les gi-
res que es podrà anar en
metro. Perquè la majoria
dels actors són de l’àrea
metropolitana i s’ha bus-
cat que les actuacions tin-
gui la mínima complexitat
escènica.

La programació ha obli-
gat que els equipaments es
posin d’acord. Perquè, de
les prop de 300 propostes
que es van plantejar per
poder construir aquest cir-
cuit, han quedat les que
han aconseguit sumar tres
o més actuacions. L’objec-
tiu de l’Icub és ampliar la

programació l’any vinent a
més centres cívics am-
pliant també el pressupost
fins a uns 350.000 euros.
En la primera tongada, to-
tes les actuacions seran
gratuïtes, però es confia
anar normalitzant el preu
de l’entrada. Aquesta pro-
gramació no pretén subs-

tituir les actuacions que ja
es fan a cada equipament,
sinó que mira de comple-
mentar-les, procurant que
les actuacions descobrei-
xin un nou públic.

El programa inclou ac-
tuacions de teatre, dansa,
circ, música i espectacle
familiar. Des del monòleg
en format de concert uni-
personal d’Humor i hòs-
ties deMarc Martínez fins
al musical Limbo de Les
Impuxibles. També hi ha
títols icònics com Indoma-
dor de Quim Girón, Mi ma-
dre y yo de Sonia Gómez i
Monolit de Toni Mira i pro-
postes precioses com Ami-
goo o desvergonyides com
Aneboda the show. La Mà-
laga, que ahir va animar la
presentació amb la seva
rumba, s’alterna amb el
Quartet Brossa (Cinc sen-
sacions i un quintet sensa-
cional) o Balkumbia. La
programació, l’ha triada
cada responsable del cen-
tre, que tindrà el suport de
joves dedicats a detectar el
nou públic visitant insti-
tuts amb els artistes però
també mercats o bibliote-
ques. ■

L’Ajuntament estrena el programa ‘Barcelona, districte cultural’ per fer xarxa
entre els centres cívics i ateneus amb una programació d’artistes locals
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Jaume Collboni escoltant Marc Martínez, un dels actors que intervenen en la nova programació, ahir al matí ■ ACN

Aquesta
primavera, 20
companyies
faran unes 80
actuacions per
13 equipaments

La pirateria va baixar el
2016 a l’Estat espanyol un
4,2% respecte de l’any an-
terior, tot i que en sectors
com la música i els llibres
aquest percentatge va
augmentar, segons l’infor-
me de l’Observatori de la
Pirateria i Hàbits de Con-
sum de Continguts Digi-
tals 2016, fet públic ahir.

Segons l’informe, fet
per la consultora G/K i
presentat per la Coalició

de Creadors i Indústries
de Continguts i La Liga,
l’any passat hi va haver
4.128 milions d’accessos
il·legals a continguts, amb
un valor estimat d’uns
23.294 milions d’euros.

Però aquesta baixada
es contraposa amb l’aug-
ment del 6,8% (arriba als
1.783 milions d’euros) del
lucre cessant que van pa-
tir les empreses.

El sector del llibre és un
dels més afectats per la pi-
rateria en l’últim any, amb
374 milions d’accessos il-
legals (el 22% del total, un
1% més que el 2015) i un
valor de mercat de 3.103
milions d’euros.

L’altre sector àmplia-

ment perjudicat és el de la
música, amb 1.661 mi-
lions de continguts musi-
cals il·legals i un valor de
mercat de 5.767 milions
d’euros. La majoria dels
continguts piratejats te-
nien menys d’un any d’an-
tiguitat. La pirateria musi-
cal va augmentar cinc
punts respecte del 2015
(fins al 26%).

Pel que fa al cinema, el
volum de pel·lícules pirate-
jades va ser de 789 milions,
amb un valor de mercat de
6.935 milions d’euros. El
33% dels accessos il·legals
es van produir quan encara
la pel·lícula s’estava projec-
tant a les sales de cinema.

En sèries de televisió es

van descarregar il·legal-
ment 959 milions de capí-
tols, el 27% del total de la pi-
rateria a l’Estat.

El futbol, per la seva ban-
da, va viure un any en què
es van visualitzar un total
de 122 milions de partits en
un 10% de les llars espanyo-

les, un punt menys que el
2015.

La directora general de
la Coalició de Creadors i In-
dústries de Continguts,
Carlota Navarrete, va de-
manar més immediatesa al
govern, procediments més
àgils i més recursos hu-

mans i econòmics.
Segons l’informe, el 47%

dels ciutadans enquestats
argumenten que accedei-
xen a continguts piratejats
perquè els originals “són
molt cars” i també que ja
paguen per la seva “conne-
xió a internet”. ■
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Baixa la pirateria, però
no en música ni llibres
Les pèrdues per les
descàrregues
il·legals s’enfilen fins
als 23.294 milions

El llibre digital va ser un dels continguts en què va augmentar la pirateria ■ QUIM PUIG


