
PRESENTACIÓ
Un any més torno a dirigir-me als autors associats per a presentar la memòria corresponent a l’exercici del 2007, i ho faig amb la satisfacció

de contemplar el volum i la qualitat de les activitats organitzades per l’ACEC, comprovar que el balanç de situació s’ajusta sense desviació als
pressupostos i constatar l’alt grau d’acceptació que tenen entre els nostres autors associats els serveis que proporciona la nostra entitat.

També em resulta molt grat destacar el clima de plena normalitat institucional que ha regnat durant aquest període i referir-me a l’esperit
d’estreta col·laboració que caracteritza les nostres relacions amb altres associacions, particularment l’AELC, amb la qual hem iniciat unes molt
fructíferes converses de treball amb el Gremi d’Editors de Catalunya que es perllongaran al llarg d’aquest any.

En relació amb CEDRO, l’any 2007 ha tingut un aspecte summament positiu, que ha estat l’enfortiment de la presència de l’ACEC, a la qual
tinc l’honor i la responsabilitat de representar no només en la Junta Directiva i en la Comissió Delegada sinó també en la Comissió d’Estatuts, en
la de Repartiment i en la de Llicències i Recaptació; a més, l’ACEC està així mateix present en la recién constituïda Comissió de Préstec
Bibliotecari a través del seu Secretari General, José Luis Giménez-Frontín, la qual cosa ens permet seguir molt de prop l’eficient tasca que porta
a terme aquesta entitat de gesión dels nostres drets col·lectius en l’àmbit de la reproducció reprogràfica i digital. Ara bé, 2007 també ha estat, per
a CEDRO, any de dificultats, materialitzades en unes interminables negociacions amb la indústria d’aparells reproductors per a fixar el cànon per
còpia privada, i malentesos, produïts pel creixent clima d’hostilitat i rebuig que manifesta l’opinió pública cap als drets d’autor. En aquest sentit,
vull reiterar la fermesa inconmovible del nostre compromís envers la seva defensa

Acabo agraint la seva col·laboració a tots els autors associats que han participat en les activitats de l’entitat i recordant els associats
traspassats l’any 2007 Carlos d’Arce, Luis Bettonica Alonso, Francisco Candel, Eduardo Pons Prades, Josep Ribera Florit i Carlos Trías.
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