
                                                                  

 

 

 

Barcelona, 05 de maig de 2011 

 

Benvolguts /des associats/des,  

 

 A finals del mes de març vàrem enviar un comunicat adreçat als 

associats/des que treballen al sector artístic del doblatge (comptem amb 245 

actors/actrius i directors/es associats de doblatge que només es dediquen al 

doblatge a Catalunya), perquè crèiem que es necessitava una resposta o 

posicionament clar per part de l’ AADPC davant la situació tan complexa i crítica 

per la que està passant aquest sector.  

L’ AADPC sempre ha estat sensible a la problemàtica que els seus associats 

hagin pogut tenir en d’altres sectors artístics on hagin treballat i, de fet, 

òbviament, el doblatge n’és un d’ells.  

Aquest proper mes de juny, l’ AADPC celebrarà els seus 30 anys des de la seva 

constitució com a entitat que sempre ha defensat els drets dels treballadors 

actors, actrius i directors/es artístics i així, evidentment, ho continuarem fent. 

Sobre el que mencionava la carta (a la que abans he fet referència), voldria 

reflexionar i exposar el següent:  

1.-La defensa per la obtenció d’un millor Conveni Col·lectiu o Pacte tant en 

aquest com en qualsevol altre sector, se sosté en més d’un criteri o 

posicionament en funció de a quina de les dues parts representis: a la part 

social o part empresarial.  

Evidentment, la utilització de termes com “competitivitat”, referint-se a un 

conveni, no es pot vincular a la part social. Qui sí es mostra interessat en 

resultar competitiu es qui pretén reduir despeses de producció per poder 

vendre millor aquell producte). Respectable, però dubtem que en cap cas a 

priori  s’hagi pensat des de la part social (actors, actrius i directors/es de 

doblatge). 

 



 

 

 

 

L’ AADPC  no permetrà, en la mesura de les seves possibilitats, que es redueixi 

ni perjudiqui el que a través de les negociacions col·lectives s’ha aconseguit 

durant tants anys en benefici d’aquells associats i no associats que s’han 

dedicat com activitat artística al doblatge. 

2.- L’ AADPC continua, potser no amb la visibilitat mediàtica que molts 

esperarien (tampoc és necessària), treballant per la conservació i manteniment 

d’aquest sector, i confiant en el resultat de les inspeccions de treball vers les 

empreses inspeccionades. 

3.- Finalment, l’ AADPC evitarà recolzar ni directament ni indirecta a les 

empreses que actualment estan sent inspeccionades a l’ espera del seu resultat.  

Des de la part social, creiem important que qualsevol negociació d’un possible 

Conveni col·lectiu que (en un futur) pugui iniciar-se, sigui amb empreses que 

no incompleixin la normativa que com a tals els és d’aplicació. 

 

Seguint treballant per tots i totes vosaltres, rebeu una ben atenta salutació,  

 

 
 

 

Joan M.Gual  

President AADPC 

 


