Diàleg, reflexió, responsabilitat
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) es va constituir el mes de març de
1997 com a organisme assessor del Govern de la Generalitat de Catalunya amb
l’objectiu de garantir el compliment de les normes que regulen els continguts
audiovisuals en matèria de ràdio i televisió. Per fer possibles aquests objectius, el
CAC pretén mantenir un diàleg fluid amb els sectors de la nostra societat interessats
en tot allò que fa referència al sector audiovisual i, d’una manera específica, amb
les empreses, organitzacions i mitjans de comunicació que hi operen. Aquest diàleg
s’ha de dur a terme a través d’una reflexió serena i documentada, especialment pel
que fa referència als nous reptes socials i, per tant, jurídics, que les noves
modalitats de comunicació audiovisuals plantegen. Del diàleg i de la reflexió n’ha de
sortir un compromís de responsabilitat de tots els sectors implicats, de manera que
els diversos drets constitucionals que conflueixen –molt sovint d’una manera no
harmònica– en aquests mitjans de comunicació, no derivin cap a situacions de
deteriorament legals o socials, sinó que es posin al servei de les capacitats integrals
dels ciutadans. En aquest sentit, el CAC exercirà, des de les competències que li són
pròpies, les responsabilitats que li han estat encomanades en el camp de
la protecció jurídica dels drets bàsics de les minories o de la dignitat de la persona
i de la salvaguarda dels drets dels consumidors, tal com ja ha vingut fent des de
la seva creació.
Aquets objectius del CAC són, també, els que impulsen el naixement d’aquests
Quaderns. El primer número ha resultat especialment gruixut, en nombre de
pàgines, a causa dels dictàmens que ha calgut incorporar-hi: tots els que el CAC ha
emès des de la seva constitució. En tot cas, aquets Quaders formen part d’un
conjunt d’ambiciosos projectes que pretenen impulsar el diàleg i la reflexió sobre un
aspecte tan crucial en la nostra vida quotidiana i tan específic d’aquest final de
segle com ès el de la comunicació audiovisual.
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