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Davant la gravetat de la situació que estem vivint, el Consell Valencià Cultura vol expressar el
seu reconeixement a totes aquelles persones i col·lectius que fan i han fet possible l’articulació
d’una resposta eficaç i generosa al repte que el COVID-19 ens ha llançat. I d’una manera
especial, volem esmentar els professionals sanitaris i totes aquelles persones dedicades a
abastir i cuidar el benestar dels altres. És a dir, a millorar, en la mesura del possible, les
condicions de vida de tota la ciutadania en aquests moments excepcionals que ens ha tocat
viure: gràcies a totes i tots pel vostre esforç i tanta generositat.
Així mateix, el Consell Valencià de Cultura vol expressar la seua preocupació i solidaritat
envers tots aquells grups especialment vulnerables, ja siga per raons sanitàries (els malalts i
les persones que els envolten), per l’impacte de la situació econòmica (treballadors, autònoms
i empreses), o per les condicions de dependència, de soledat, d’exclusió o de perill potencial.
Igualment, volem fer arribar el nostre condol més profund a tots aquells ciutadans i ciutadanes
que han patit la mort de familiars i amics: el repte és d’una envergadura i un dolor
desconeguts i exigix la col·laboració de tota la ciutadania i dels dirigents polítics, des de la
confiança que només treballant conjuntament i coordinada, podrem superar-lo el més prompte
possible.
Com a institució estatutària de la Generalitat Valenciana, destinada a assessorar en matèria
cultural, volem insistir en la importància de la cultura i de l’art, de la innovació, la investigació i
la creativitat en tots els contextos i situacions de la vida, però molt especialment en la crisi
actual. En moments difícils com els que hem viscut és quan es fa més necessari que mai
apel·lar a valors com la responsabilitat i la solidaritat, la imaginació o la tolerància, valors que
formen part d’allò que la Cultura ens aporta com a éssers humans. A ells hem de recórrer en
contextos com l’actual i això implica no perdre mai de vista el paper fonamental de la Cultura
com un bé de primera necessitat, al costat dels altres, accessible a totes les persones, i no
com un luxe. En aquest sentit, hem de reconèixer també el paper que el sector cultural ha
exercit per millorar la convivència i la vida quotidiana durant els moments més durs del
confinament necessari, facilitant-nos l’accés a l’art en totes les seues manifestacions (música,
teatre, dansa, cinema, literatura, arts visuals…) per superar les tensions i incerteses a fi i
efecte d’obrir-nos a noves perspectives lúdiques, de relax i d’enriquiment personal i col·lectiu.
Així mateix, el Consell Valencià de Cultura és ben conscient de l’impacte que tota aquesta
situació provoca en els diferents sectors culturals i en els seus professionals, ja que no podem
ignorar el fet que les condicions laborals d’una bona part dels professionals de la cultura venen
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determinades per la intermitència i massa sovint per la precarietat. De manera que, com
també passa en altres col·lectius, aquestes condicions precàries s’accentuen encara més per
efecte de la paralització obligatòria i sobtada de l’activitat cultural que s’ha viscut durant el
confinament general. És per això que volem deixar constància de la urgència amb què cal
analitzar l’impacte que la crisi està tenint ja en els diferents sectors i subsectors per fer-ne
front i posar en marxa mesures encaminades a pal·liar el context actual i a crear les garanties
per a la recuperació i implementació de condicions que doten de solidesa al conjunt de l’àmbit
cultural per tal d’abordar el present i el futur pròxim, ara que sembla que comencem a superar
la situació de crisi sanitària.
És per això que sol·licitem a les nostres administracions que siguen sensibles a la realitat
sobrevinguda i que tinguen en compte les condicions específiques de les empreses culturals i
creatives, i molt especialment les d’aquells professionals que es troben en una situació
d’especial vulnerabilitat. En aquest sentit, el Consell Valencià de Cultura ha rebut per part de
diversos col·lectius professionals la consideració que resultaria de gran ajuda, per al
desenvolupament de la seua activitat, que el sector cultural rebera un tractament semblant al
que tenen altres proveïdors de béns i serveis de la Generalitat.
I és des d’aquesta perspectiva, i en el marc de les nostres competències com a ens assessor
de la Generalitat Valenciana, que ens oferim a les administracions públiques, així com als
representants dels diferents sectors culturals, a recollir aquelles situacions o aquelles mesures
que haurien de ser tingudes en consideració per afrontar la situació esdevinguda per la
pandèmia. I, de la mateixa manera, en la mida de les nostres possibilitats i en aquests
moments excepcionals, ens oferim a ser un canal de comunicació, de diàleg i de reflexió entre
el sector cultural i les administracions.
No volem acabar sense insistir en la importància de la responsabilitat individual i col·lectiva, la
solidaritat ciutadana i de l’esperança en la construcció d’un futur pròxim millor. Només
superarem amb èxit la crisi actual si cada ciutadana i ciutadà continua actuant des de la calma
i amb l’actitud proactiva de cuidar-se i de cuidar els altres, com hem sabut fer i amb èxit, per
arribar on som ara: no ens deixem portar per les informacions d’escassa qualitat ni per
l´ansietat, ans al contrari, fem servir tota la nostra capacitat d’empatia, la cultura i els seus
valors com a punts de referència ineludibles per estimular i mantenir l’alegria i el riure dels
xiquets, el coratge dels joves i l’experiència i els coneixements dels majors.
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