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EL PP DE CASTELLÓ VOTARÀ EN FAVOR DE TV3 

Dijous al ple de l'ajuntament s'aprovarà una moció demanant la reciprocitat · Camps i 
Mas es reuniran el 20 d'abril · El Consell no pot imposar sancions, segons la CMT 

Els grups municipals de Castelló (PP, PSPV i el Bloc) aprovaran demà una declaració 
institucional en favor de les emissions de TV3, presentada pel PSPV i el Bloc, amb el 
suport del PP, que té majoria al consistori. La declaració proposa als governs valencià i 
català que arribin a un acord de reciprocitat entre els canals de TVC i els de RTVV. 
També demana al govern espanyol que no veti la ILP Televisió Sense Fronteres i que 
habiliti un nou canal múltiplex per a poder rebre TV3. 

(…) 
 

En un comunicat, el Consell de Direcció de la Universitat Jaume I demana el 
restabliment de les emissions i defensa 'la divulgació de la llengua i de la cultura pròpies 
a través dels mitjans audiovisuals, en la línia de la iniciativa legislativa popular 
'Televisió sense fronteres', que va tenir el suport de la Xarxa Vives i de la 
Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE)'. 

Per la Jaume I, el tancament de TV3 és 'una restricció de la llibertat d’informació i un 
atac a la llengua pròpia dels valencians'. Per tant, insta la Generalitat a atendre la 
demanda cívica i a trobar una via legal per a recuperar els senyals. 

La direcció de la Universitat també posa en relleu la contradicció d'un govern que 
reivindica el corredor mediterrani i tot d'infrastructures per a desenvolupar l'euroregió i, 
alhora, 'no és capaç de mantenir unes comunicacions audiovisuals que requereixen 
menys mitjans i costos'. 

Dijous hi haurà una nova concentració a València (18.00, a les Corts) i, dissabte, una 
altra a Castelló. 

 

http://www.ppcastellon.es/
http://www.psoe.es/ambito/castello/news/index.do
http://www.bloccastello.net/
http://www.tvc.cat/
http://www.rtvv.es/va/

