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EDAV, Escriptors de l’Audiovisual Valencià 
 
En primer lloc donar l’enhorabona i agrair la feina feta pel Comitè d’experts 
universitaris. L’informe ens sembla un molt bon punt de partida per a començar a 
definir el model. 
 
Des de EDAV (Escriptors de l’Audiovisual Valencià) considerem que la creació ha de ser 
escoltada durant tot este procés. Els guionistes i els creador han de convertir-se en 
peça clau de la construcció de la nova TV pública dels valencians. 
  
Considerem que és fonamental a independència en la gestió i l’adjudicació dels 
projectes, primant la qualitat i el talent dels projectes i deixant de banda el 
clientelisme que ha primat en el passat. 
 
Tenim una oportunitat històrica que no podem desaprofitar, però fa falta valentia. No 
considerem que s’haja de tindre en compte només referents de la resta de l’estat 
espanyol si no anar més enllà i convertir-nos, per una vegada en referents.  
 
Dit això plantegem alguns dubtes: 
 
Pag. 69: “Serà important prioritzar i incrementar la inversió en produccions generades 
per la indústria audiovisual valenciana per tal de vertebrar el teixit productiu d'un 
sector en una profunda crisi. D'aquesta manera, seria convenient acordar un pacte 
entre treballadors y productores per afavorir la recuperació del sector audiovisual 
valencià...”  
Què vol dir este pacte? Abaratir mes encara els costos i els sous? El que defenem 
nosaltres és la firma de convenis i que es complisquen.  
 
“...I també, orientar tots els processos i estratègies per compartir recursos i sinergies 
amb tots els agents possibles amb la finalitat de fer un ús intensiu de les diferents 
modalitats de producció, fins i tot mitjançant crowdfunding.” 
Tenim dubtes sobre si la producció mitjançant crowfunding pot ser fomentada des de 
un ens públic. El crowfunding és i ha de continuar sent una iniciativa privada.    
 
Pag. 70:  Quan es parla de la proposta de distribució del tipus de producció.   
“Producció aliena (25%) de procedència de les compres de drets d’antena a certàmens 
nacionals o internacionals i dels intercanvis amb altres corporacions públiques o 
privades, amb especial atenció a la producció europea i llatinoamericana.” 
Seria interessant especificar que una part important d’eixa producció aliena hauria 
d’anar a pel·licules valencianes i preferentment en v.o. en valencià. 
 
Pag. 71: punt 4.4.2. Agencia valenciana per al Foment de l’Audiovisual. 
Totalment d’acord allò que planteja i defensa. Ens sembla fonamental. Lo que no 
tenim molt clar és si fa falta la creació d‘un nou ens per a desenvolupar esta tasca. 
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