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JORNADA DE SOBIRANIA CULTURAL

MATERIALS I TEXTOS PER AL DEBAT

Tot seguit us presentem un seguit de textos i materials amb la intenció que ajudin
a reflexionar i a treballar prèviament els continguts de la Jornada de Sobirania Cultural
que, sota el títol ‘Cultura: processos i comunitat’, pretén generar propostes per treballar en
diversos aspectes de l’àmbit cultural, lligat amb les lluites locals i la memòria històrica.
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Despertar-se d’un malson

Xavier de Miguel, membre del grup de Sobirania Cultural de la Crida

Quan Sabadell s’ha despertat del malson del bustisme, i en mirar-se al mirall s’ha
descobert tan poc atractiva, passada de moda i trista, li ha agafat un atac. La ciutat que abans
havia estat tan dinàmica i avançada -també i especialment en l’aspecte artístic i cultural- havia
caigut en una grisor i en un estancament francament decebedor en el qual encara ens trobem.
La tasca tossuda d’algunes persones i col·lectius amb prou feines dissimula les dificultats que
avui tenen la majoria de ciutadanes i ciutadans per accedir amb normalitat a la cultura. L’oferta
d’activitats que trobem a la ciutat és principalment fruit de la voluntat i la dedicació de persones
que a títol individual o en grup, des de l’associacionisme o des de l’empresa, tiren endavant
programacions i espais que queden reservats -malauradament massa sovint- a persones que ja
disposen de recursos per accedir a aquestes activitats.
Estarem d’acord que la funció pública no és fer de programadora ni de patrocinadora d’actes
culturals, però sí que li correspon vetllar perquè tinguem fàcil accés a l’oci i al coneixement, i
segur que si fan aquest esforç -que entenem com la millor inversió que es pot fer- ens estalviarem
molts diners en altres capítols dels pressupostos institucionals.
L’administració ha de ser la facilitadora que permeti a les ciutadanes i ciutadans exercir el
dret que tenim a la cultura i al lleure, tant si només volem expressar-nos (i en el cas dels i les
professionals també viure’n), com si solament volem ser mers espectadores i espectadors. Les
institucions públiques tenen l’encàrrec implícit de facilitar a totes les persones (sigui quina
sigui la seva edat, sexe o _situació ) el màxim d’oportunitats i les millors condicions d’accedir a
aquest gaudi que en última instància ens condueix a la reflexió crítica i ens empodera, fent-nos
més lliures, més sans i sanes (intel·lectualment i física) i amb tota seguretat més feliços i felices.
Posem llum a l’Ajuntament
A Posem llum a l’Ajuntament (procés participatiu que s’ha fet recentment), a la jornada del 9
d’abril, es va constatar novament la dificultad d’accés a la cultura dels ciutadans i les ciutadanes.
La principal necessitat assenyalada és que cal potenciar la cultura i diversificar-ne l’oferta.
També es va fer palesa la necessitat d’una millor informació i promoció de les possibilitats que
ofereix la ciutat, tant pel que fa a l’aprenentatge de les diferents disciplines artístiques, com pel
que fa a les activitats culturals i recreatives en què es pot participar. També es va parlar sobre
l’excés de dificultats a l’hora de fer els tràmits que comporten la seva organització i realització,
i les limitacions dels usos dels espais públics.
També es va reivindicar que l’Ajuntament posi recursos econòmics i personal qualificat per
tal de disposar d’una o diverses oficines -per exemple als centres cívics- amb equips tècnics
3

professionals que assesorin a les persones que estiguin interessades en la generació de
programacions, l’organització d’activitats, en crear o participar en associacions o cooperatives
de treball, en accedir o facilitar cursos, beques i ajuts i -en definitiva- dinamitzar i acompanyar
al teixit creatiu i productiu en els seus projectes, i als públics orientant-los i ajudant-los en el
seu creixement i facilitant-los l’accés a la cultura.
Taula Ciutat i Cultura
Des de fa temps, en fòrums de debat independents com la Taula Ciutat i Cultura (que organitza
periòdicament el Laboratori Social Metropolità), estem proposant la creació d’un espai (virtual
i físic) des d’on poder interactuar amb tota la informació de les activitats i dels actors culturals
de la ciutat. Es tracta de tenir en un únic lloc -obert a tothom, interactiu i no tan rígid com la
web de cultura de l’Ajuntament- tota la informació relativa a aquests temes, per poder tenir
fàcil i ràpid accés a les programacions (agenda única) fins potser abans de presentar-se, les fitxes
tècniques dels equipaments i col·lectius (mapa d’espais i base de dades), i amb la finalitat de
facilitar els contactes i les sinergies, optimitzar recursos (tant de producció com de promoció),
i coordinar -en la mesura del possible- els calendaris.
L’objectiu d’aquesta Taula -des que es va crear el maig del 2015- és el de dotar-nos d’un espai
de debat des d’on, més enllà de la queixa on tan sovint s’instal·la el sector, fossim capaços i
capaces de generar propostes i actuacions transformadores d’una realitat que no ens agrada.
No és casual, doncs, que moltes de les persones que formem part de la Sobirania cultural de la
Crida per Sabadell haguem ajudat a impulsar aquesta Taula i en formem part activa. En aquest
sentit cal dir que estem molt satisfetes i satisfets d’haver contribuït a iniciar un procés de debat
i de treball al voltant de dos eixos que -malgrat que els recullen els acords de l’actual Govern
municipal- a la Regidoria de Cultura encara no s’hi han posat: la revisió del Mapa Cultural del
1995 (plantejat aleshores com a visió estratègica per portar-nos fins al 2015, i que pràcticament
no es va arribar a implementar) i la creació d’una Oficina Tècnica de Suport que nosaltres
considerem una eina indispensable i urgent.
Les institucions tenen les seves pròpies dinàmiques. Nosaltres no ens quedarem esperant a
veure què fan. Des de la Sobirania cultural de la Crida per Sabadell pensem que tenim una gran
oportunitat per imaginar com volem que sigui la nostra ciutat, i per això et convidem a sumarte a aquesta reflexió col·lectiva i a fer feina des d’espais com la jornada del dia 29 a L’Obrera, el
de la Taula o el de la pròpia sobirania des d’on implicar-te en la construcció d’una nova realitat
cultural, educativa i de lleure que ens torni l’orgull perdut de pertànyer a la ciutat on va néixer
la Colla de Sabadell.
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Centres cívics: petits passos per la transformació
de la institucionalitat cultural

Estel Barbé, membre del grup de Sobirania Cultural de la Crida

Quan es va dissenyar el Mapa Cultural de la ciutat, a moltes persones els preocupava l’equitat
cultural urbana en termes territorials. La centralització al Districte 1, el gran epicentre
urbà, de la majoria d’equipaments, feia que molts dels altres districtes es quedessin coixos
d’espais públics de cultura de proximitat. El Pla director de Biblioteques Municipals que
va desembocar en la construcció de set biblioteques –cogestionades amb la Diputació de
Barcelona– juntament amb el total de 12 centres cívics actuals repartits als diferents districtes,
sens dubte han modificat el punt de partida inicial. No obstant això, ha millorat l’equitat
cultural territorial? I, què s’hi fa als centres cívics? Tenim continents públics, però tenim
continguts públics?
Si fem una ullada a la programació de qualsevol centre cívic hi predominen els tallers de
caire generalista –esportius amb predominància de la moda dansística de cada moment– i
les activitats que organitzen les entitats properes als espais. Més enllà, el desert. I els auditoris
buits. No comptem amb cap mena de planificació cultural ni a curt ni a llarg termini que
potenciï que els centres cívics esdevinguin l’espai públic de cultura de proximitat als barris. I
tenim 12 centres cívics sense enllaç, sense una estratègia de xarxa urbana.
Però per tot hi ha solucions i en aquest cas no passen per buidar les arques municipals.
Concretament, es podrien generar tres línies complementàries: crear una xarxa de centres
cívics de Sabadell –potenciació de sinergies–, començar un procés de gestió comunitària
progressiva dels i als equipaments –reapropiació institucional– i estructurar programacions
per crear continguts, acompanyant la capacitat de la comunitat per la producció de cultura
de manera autònoma.
Anem per parts, generar una xarxa de centres cívics no és gaire més difícil en primera instància
que crear un grup de treball amb persones dels diferents centres i potenciar elements comuns,
així com generar elements comunicatius i imatgeria conjunta. En un segon terme, es pot
treballar en un nexe comú, com, per exemple, dissenyar un circuit d’exposicions itinerants
o un petit festival de companyies d’arts escèniques que actuïn als diferents barris. D’aquesta
manera, a través d’una programació conjunta, es poden aprofitar fortaleses d’alguns centres
per traslladar-les a espais actualment buits.
Anant a la segona estratègia proposada, la gestió comunitària dels equipaments ja és un dels
temes que està sobre la taula a l’actual legislatura i que cada dia més, en municipis on es
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practica, demostra una pràctica de gestió horitzontal i transparent que mobilitza la cultura
als barris. Una reapropiació de les institucions culturals per a la i des de la comunitat. Una
nova forma d’entendre la relació entre allò públic i allò privat amb pràctiques vinculades a
l’economia social i solidària.
En tercera i darrera instància, la creació de continguts, si seguim les línies anteriorment
traçades, gairebé ve donada. Segurament el que caldrà, però, és un acompanyament del sector
públic de la capacitat comunitària per la producció de cultura de manera autònoma. I parlo
d’acompanyament, per garantir en aquest aspecte l’equitat territorial i pal·liar el desequilibri
existent entre la producció cultural als diferents barris de la ciutat.
En definitiva, l’exemple dels centres cívics serveix per parlar-nos de la necessitat d’una
transformació de la institucionalitat de la cultura sabadellenca. Una nova gestió, de formes
i de continguts, del patrimoni cultural del comú. Una garantia i defensa de la construcció i
manteniment d’una contracultura pública.

6

Cultura i gestió comunitària.
Públic significa “de la comunitat”, no “del govern”
Helena Ojeda i Xavier Urbano

Què entenem per «gestió comunitària»?
Quan parlem de gestió comunitària no estem pensant en fórmules o receptes prescriptives.
Quan parlem de gestió comunitària, ho fem d’autogestió i governança, des de l’organització
social de la mateixa comunitat. Aquest és el repte central: la creació o reapropiació per part
de la societat dels recursos que ens permeten autogestionar la producció i reproducció, així
com consensuar les normes que garanteixin l’accés universal i la gestió ètica i democràtica
d’allò que, pensem, ens pertany.
La idea de la gestió comunitària té per objecte recollir, valorar i treure a la superfície tot
allò que passa de manera localitzada, més enllà de la pedra dels carrers i dels edificis d’un
indret. Tot allò que implica la construcció transformadora de la vida quotidiana des d’una
perspectiva col·lectiva. Es tracta, en el cas de la vida urbana a la ciutat de Barcelona, de
centrar la mirada i els esforços en reforçar les ciutats invisibles que conviuen i sobreviuen en
una Barcelona de postal, sempre vives i canviants, a través de les relacions entre les persones
que les construeixen i les habiten.
En aquest sentit, una gestió comunitària dels recursos públics posa en el centre de mira dos
aspectes fonamentals: la relació d’horitzontalitat entre el teixit associatiu i l’Administraciói el
retorn social de les polítiques públiquesdes d’una perspectiva d’interès general.
Fem gestió comunitària? Per aclarir conceptes
Quan pensem en gestió comunitària, contemplem diferents formes –com ara equipaments
municipals gestionats pel veïnat, centres socials okupats de forma desobedient, iniciatives
col·lectives impulsades pels seus socis…–, totes amb clara vocació de ser generadores de
comunitat. Ara bé, potser podem perfilar algunes idees per anar aclarint conceptes.
No se’ns escapa que no tots els equipaments gestionats per entitats veïnals tenen projectes de
gestió comunitàriaal darrere. Alguns acaben gestionats com si fossin les seus de les mateixes
entitats, establint així unes relacions de dependència i clientelisme amb l’Administració que
7

els ha cedit la gestió del servei públic. En aquests casos, les estructures de presa de decisió
acostumen a ser opaques, inaccessibles, i els criteris d’ús de l’espai fins i tot poden arribar a
ser arbitraris. Estaríem parlant de formes de privatització d’un recurs públic, amb l’agreujant,
a més, que molts cops es vol vestir com a cessió de la gestió a entitats del territori.
Fins ara, per referir-se a qualsevol gestió cedida a una entitat, l’Administració feia servir
el concepte «gestió cívica». En l’actualitat, i per les rèmores que estava prenent el concepte
«civisme», des de gran part de les entitats que estan gestionant recursos públics s’ha
aconseguit canviar el concepte i parlar de «gestió ciutadana»,quan es fa referència a la relació
amb l’Admistració. Com dèiem abans, aquestes s’han agrupat en la Plataforma de Gestió
Ciutadana.
Entenem doncs la «gestió ciutadana»com el pacte entre l’Administració i una associació per
gestionar un servei o recurs. Però parlem de «gestió comunitària»quan els projectes responen
a un interès col·lectiu consensuat i vinculat a les necessitats d’un territori i la seva gent, així
com de la seva capacitat de permeabilitat i d’accés de la comunitat al control democràtic dels
òrgans de presa de decisió i dels recursos que s’hi gestionen, independentment de si estan
cedits per l’Administració o recuperats de forma desobedient.
D’altra banda, entenem que en un territori o en el si d’una comunitat activa i organitzada,
les fórmules que poden prendre els diferents projectes, equipaments, centres o recursos són
múltiples: okupats, cooperatius, recuperats de l’Administració, etc. I mai sota cap pretext,
aquesta diferència d’estatus legal o jurídic hauria de servir per deslegitimar la tasca comunitària
que realitzen o per establir desigualtats arbitràries entre si, ja que és imprescindible un treball
en xarxa complementari, comú i constant. Així ho manifestaven els companys de Can Batlló
quan el Districte intentà fer distincions entre ells i Can Vies oposant-ne el model de gestió:
«Rebutgem de ple l’intent de classificar les veïnes i veïns com a bons o dolents i l’intent
d’utilitzar el col·lectiu de Can Batlló per promoure l’enfrontament i la fractura social.»
En aquesta línia, ens sembla necessària la creació i potenciació de xarxes de treball i coordinació
de projectes al territori. Aquest treball en xarxa possibilita l’optimització de recursos,
el coneixement de les realitats i projectes en funcionament, l’intercanvi d’experiències,
l’enfortiment del teixit associatiu com a subjecte polític i d’interlocució amb l’Administració i
la generació de discurs i contrapoder en gestió comunitària. D’exemples de xarxes n’existeixen
molts, al territori, des de la Coordinadora Cultural de 9Barris a les Assemblees de Barris. Es
tracta d’espais de trobada intergeneracionals que són capaços de passar de la reivindicació
a la construcció d’alternatives. És en aquests marcs de treball en xarxa des d’on comencen
moltes de les iniciatives de la creació d’espais comuns: L’Ateneu l’Harmonia, La Flor de Maig,
Can Batlló o, marxant fora de Barcelona, casos com la Coma-Cros de Salt, entre d’altres.

On situem el camp de batalla i qui l’afronta?
Contraposem la gestió comunitària a la gestió mercantilista adoptada per la governança
municipal, trencant així amb la relació clientelar Estat-mercat a què s’ha habituat o domesticat
tot l’àmbit sociocultural de la ciutat, fragmentant-lo mitjançant les polítiques neoliberals.
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En aquest sentit, contraposem el paradigma de l’economia cultural (indústries creatives,
emprenedoria, etc.), que vol ser el nou full de ruta pel que fa a la gestió dels recursos públics,
als processos de gestió comunitària i les formes d’economia social inherents als mateixos.
El model de gestió comunitària beu directament de les formes de vida i de les lluites veïnals
que subverteixen les relacions socials capitalistes. És la posada en pràctica de la democràcia
cultural urbana. Com expressa el geògraf i antropòleg David Harvey, «la radical expansió
del procés urbà ha comportat increïbles transformacions dels estils de vida. La qualitat de la
vida urbana s’ha convertit en una mercaderia, com la ciutat mateixa, en un món en què el
consumisme, el turisme, les indústries culturals i les basades en el coneixement s’han convertit
en aspectes essencials de l’economia política urbana. Es tracta de recuperar el terreny perdut
de la vida en comú, dels drets socials, entre els quals es troba el dret a la ciutat, el dret que
recull tots els drets per poder viure-hi amb dignitat. I aquesta és una aspiració i una lluita
col·lectiva, el subjecte polític de la qual és la societat organitzada, o els moviments socials.»
És aquesta societat organitzada la que esdevé comunitat per gestionar els recursos que
necessita. Quan parlem de «comunitat»ens referim a un conjunt de persones o col·lectius
vinculades per projectes o realitats compartides i que també comparteixen uns objectius, uns
imaginaris i una sèrie de valors que marquen les seves pràctiques. La comunitat no és cap ens
preestablert ni tancat, sinó que les comunitats es van creant i transformant en funció d’allò
que les vincula. Més enllà de les comunitats en tant que col·lectius vinculats a un territori o
grup social, el subjecte polític o comunitat de què parlem comparteix una voluntat de ser i
sentir-se part dels processos de gestió al voltant d’unes normes consensuades.
En aquest sentit, la comunitat és la font d’on emergeixen els fets culturals i les seves formes
d’expressió. I és la mateixa comunitat la que s’autodetermina com a gestora, la que gesta i fa
créixer aquesta vida cultural a través de les normes consensuades i a partir d’uns objectius
compartits. Si la comunitat es responsabilitza, és a dir, respon d’aquestes expressions, és
quan s’està alimentant una vida comunitària saludable. Així, la gestió és assumida des de
diferents dimensions i funcions complementàries per part del veïnat, de professionals del so,
de llums, d’escenografia, d’artistes, de públic, de col·lectius organitzadors de festes populars,
d’associacions gestores d’espais, etc. I aquests conjunts d’agents implicats i vinculats al voltant
de la gestió dels diferents aspectes de la vida cultural d’un territori, d’un barri, d’un casal o
d’un ateneu serà la comunitat.
Entenem que la comunitat ha de protegir i alimentar de manera constant, equitativa,
organitzada i consensuada la vida i la riquesa cultural dels territoris de referència. Si desapareix
el subjecte polític comunitari, es corre el risc de cedir el terreny a iniciatives impulsades des
d’interessos privats, la qual cosa deixa fora de joc l’interès del bé comú i el retorn social sobre
allò que, en definitiva, llaura la comunitat. Quan el mercat guanya posicions sense trobar
resistència o sense haver de respectar les normes i criteris d’una comunitat organitzada, es
dóna lloc a processos d’expulsió, ennobliment o de privació d’accés a allò cultural per part
de la gent d’un territori, en concret d’aquella població que no tingui la capacitat adquisitiva
o el perfil adequat al que el mercat vulgui reservar el producte de consum cultural importat.
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Davant dels criteris elitistes i mercantilistes que poden deixar barris deserts de vida pròpia
i esterilitzar la gestació de la vida cultural diversa –fruit, aquesta, de realitats concretes i
compartides– calen criteris i accions comunitàries de gestió popular i directa dels recursos
comuns. El contrari, és a dir, aquella implantada per l’Administració o el mercat amb criteris
elitistes i mercantilistes és el que anomenem «cultura transgènica», artificial, sense un
arrelament orgànic a un territori. La importància d’aquest arrelament no només és pels fruits
que després es cullen en l’àmbit comunitari, sinó també perquè és a través dels propis processos
de creació i exhibició dels fets culturals emmarcats en una realitat com es gesten processos
individuals i col·lectius transformadors a través de l’exercici de la llibertat d’expressió.

							Article complet a www.espaifabrica.cat
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ESPACIO TANGENTE
Centro de Creación Contemporánea Autogestionado de Burgos

El Centro de Creación Contemporánea ESPACIO TANGENTE viene desarrollando sus
actividades en la ciudad de Burgos desde Julio de 2001.
Desde los principios de autogestión, independencia, transparencia y compromiso, el
colectivo ha buscado un progresivo aumento de la participación pública, tanto en la gestión y
organización como en la programación, para mantener un proyecto abierto y dinámico capaz
de recoger, conectar y fomentar de manera eficaz las manifestaciones artísticas y culturales
de nuestro entorno.
Trata de servir de punto de encuentro con la creación actual y su necesaria vinculación con
la realidad social que la acompaña con un modelo de gestión que demuestra su viabilidad
y eficacia reivindicando un modelo cultural de base, de alto rendimiento social, y de
programación y producción estable, frente a las actuales políticas culturales y sociales
Actualmente Espacio Tangente cuenta con el apoyo de socixs, un amplio equipo de
colaboradores y la comunicación con una amplia red de espacios alternativos, autogestionados,
museos y centros de creación, así como de programadores en el ámbito nacional, europeo,
canadiense y latinoamericano.
Las actividades propuestas desde el Centro de Creación Contemporánea Espacio Tangente
tratan de complementar la oferta de nuestra ciudad, en especial en determinadas áreas,
estilos y disciplinas hasta ahora poco o nada atendidas. También trata de servir de punto de
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información y encuentro con el arte actual a escala local, estatal e internacional dentro de
sus posibilidades.
Espacio Tangente tiene una estructura asamblearia y horizontal. La asamblea es el órgano de
decisión.
La programación se establece en base a las propuestas presentadas por el equipo gestor y por
artistas, colectivos y grupos, siendo la labor de este equipo gestor la de canalizar y facilitar el
desarrollo de los proyectos, propiciando en todo momento la colaboración, la coproducción
y el intercambio entre personas, colectivos y cuando es posible, en el menor de los casos con
algunas instituciones.
A las actividades públicas, exposiciones y muestras, cursos y talleres, charlas, ediciones, etc,
hay que sumar otras dirigidas a consolidar una plataforma permanente para la creación y la
difusión de la cultura contemporánea: servicios de información, difusión de convocatorias y
actividades, biblioteca, videoteca y fonoteca, talleres de plástica, grabado, serigrafía, fotografía
y audio, cesión del uso de espacios a colectivos artísticos y asociaciones culturales y sociales,
documentación y promoción de la producción local, etc..

El espacio físico con el que se cuenta incluye una sala de exposiciones y multiusos de 240
metros cuadrados, una pequeña sala negra para instalaciones, un taller de grabado, un taller
de serigrafía, laboratorio fotográfico, aula de lenguas y reuniones, oficina y archivo, sala de
sonido, sala de informática y autoedición, almacén y taller, archivo de obras y publicaciones,
dos aseos y ducha, y biblioteca.
A través de la página web de Espacio Tangente pretendemos actualizar la información sobre
nuestras actividades, ampliar la información sobre quienes participan en la programación,
posibilitar la visualización de iniciativas y obras, y difundir el Foro Arte y Territorio como
una de las propuestas con las que más identificados nos sentimos.
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En casi 15 años de vida, más de 1000 artistas y colectivos, han expresado, expuesto, participado
y colaborado en la materialización de lo que ya se puede considerar una realidad con una
motivadora perspectiva de futuro. Entre otras propuestas en las que trabajamos, destacamos
la de ARTE Y TERRITORIO, cuyo proyecto germinal se terminó de redactar en Abril del año
2002 y que presentamos aparte.
Espacio Tangente también colabora con otros colectivos artísticos, diferentes movimientos
sociales e internacionalistas, sirviendo de sede y reunión de: la CRMH (Coordinadora por
la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos), ISI (Iniciativa Internacionalista),
Movimiento Anfibio (Cooperativa de Educadorxs sociales), Asociación Integración Social
Burgos, Burgosdijital (medio de información altenativa), la Asamblea Antifracking,…
En los últimos años hemos adquirido un fuerte compromiso con la recuperación de la
memoria histórica y hemos colaborado estrechamente con la CRMH y otros colectivos para
entre otras la exhumación de la macrofosa de el Monte de Estépar, a 20 Km de Burgos. Para
ello orgamnizamos una campaña de micromecenazgo en la que participaros 40 artistas de
todo el estado y de fuera a través de la exposición MONTE DE ESTÉPAR.
Colaboramos con diferentes colectivos de creadores y asociaciones de Burgos y provincia y
de todo el territorio estatal y europeo y latinoamericano
Para más información:
www.espaciotangente.net
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Plataforma Can Batlló
Projectes culturals (document de treball de gener de 2013)
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El gran recapte: fer negoci amb la bona voluntat
Xavier Montagut

Avui és un gran dia ... per als supermercats
Aconseguir que 20.000 persones estiguin disposades a passar les hores punta d’un cap de setmana
a les portes dels supermercats per convèncer els transeünts que comprin més, que la identificació
d’aquestes persones amb la seva tasca comercial sigui tal que la facin sense cobrar, que el seu missatge
consumista vingui embolicat amb un dels sentiments més nobles dels humans: la compassió. Totes
aquestes coses juntes podrien ser la carta als Reis Mags de qualsevol director de màrqueting. Això
és el que el Banc dels Aliments li ha regalat a les grans cadenes d’alimentació els dies 29 i 30 de
novembre. I tot això gratis.
Sí, també el 30 de novembre, un d’aquells diumenges que las cadenes i grans supermercats
obren perjudicant els drets al descans dels seus treballadors i competint deslleialment amb el
petit comerç.
Donar a un anunci a internet una difusió viral que aconsegueixi que milers d’internautes el
comparteixin. Utilitzar la capacitat que tenen els teus amics d’arribar al teu cap i al teu cor per
fer arribar la publicitat de la seva mà, aconseguint una proximitat emocional que mai tindrà
un anunci convencional. Que aquest anunci identifiqui la marca publicitada amb sentiments
nobles com la compassió reforçada amb la imatge innocent d’algun nen fill d’un pare ple de
bons sentiments. És una versió sintetitzada dels millors somnis de qualsevol cap de publicitat.
Doncs això ho han aconseguit multinacionals com Danone. Gent que conec ha oblidat,
per un moment, els seus coneixements sobre el paper de les multinacional alimentàries en
l’empobriment del planeta, per prémer “Compartir” a un anunci de Danone i inundar el meu
ordinador d’angelicals nens menjant danones . Com i quan? Amb la publicitat del gran recapte.
I tot això gratis.
El fruit immediat ha estat un increment de vendes destinades a la donació de 3.634.000 tones,
més les vendes induïdes de la gent que s’acosta al supermercat , més els efectes de la publicitat
a mig i llarg termini, més la neteja de cara , més... I tot gratis.
Però, se’ns dirà, què importa qui treu beneficis si així s’ajuda a pal·liar els greus problemes
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