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COMUNICAT DE L’ASSOCIACIÓ D’ACTORS I DIRECTORS PROFESSIONALS DE 

CATALUNYA, ORGANITZACIÓ SINDICAL. 

L’AUGMENT DE L’IVA ÉS UNA AGRESSIÓ FRONTAL AL DRET D’ACCÉS A LA CULTURA DE 

TOTS ELS CIUTADANS.  

 

Com a sindicat professional d’un sector de la cultura que es veu greument afectat per 

la pujada de l’IVA, volem manifestar el nostre absolut rebuig per la mesura adoptada, i 

la més enèrgica protesta per la decisió del govern espanyol, que torna a demostrar un 

total menysteniment pel fet cultural en general, i el que és més greu, pel  dret dels 

ciutadans d’accedir a la cultura com a generadora d’espais per a la reflexió i la 

comunicació i com a eina de transformació personal i col·lectiva que contribueix a 

desenvolupar la nostra capacitat crítica i a créixer com a persones i com a poble. 

Tot allò que signifiqui dificultar l’accés a l’oferta cultural d’un país, és una agressió 

frontal al dret irrenunciable de tothom a gaudir d’una riquesa construïda per tots i per 

a tots, que fa avançar a la societat per camins de llibertat i progrés. 

Probablement aquesta decisió del poder, entre moltes altres, respongui a una intenció 

massificadora on la reflexió i l’actitud crítica es trobin en majors dificultats ja que 

podrien resultar desestabilitzadores per un sistema que, com estem comprovant, es 

fonamenta en la por i l’amenaça apocalíptica d’una destrucció del model neoliberal 

que ens ha portat fins on som. 

Estem cansats que se’ns falti al respecte i se’ns tracti com a ciutadans de tercera, de la 

mà del fals passaport d’uns resultats electorals. La majoria política no és la majoria 

social i, aquí i avui, un sector de la cultura vol dir que ja n’hi ha prou i, que si cal, tenim 

molts anys d’experiència a les espatlles i raons suficients per tornar a la lluita. Esperem 

i desitgem que aquest posicionament vingui recolzat per les institucions del nostre 

País, i que abandonin les posicions de timidesa política de la que fins ara estan donant 

mostra.  
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