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EL GOVERN ESPANYOL ES DESENTÉN DEL TANCAMENT DE TV3 AL
PAÍS VALENCIÀ
Ridao demana explicacions a Jáuregui, que diu que 'és cosa de les comunitats' i ignora
la ILP Televisió Sense Fronteres · El PP de Castelló votarà a favor de TV3 · Vilafranca
del Penedès aprova una moció perquè es restableixin les emissions
El govern espanyol s'ha desentès del tancament de TV3 al País Valencià, defugint la
responsabilitat i la competència que té en l'ordenació de l'espai radioelèctric. El
portaveu d'ERC al congrés, Joan Ridao, ha demanat al ministre de Presidència, Ramon
Jáuregui que desbloqui la ILP Televisió Sense Fronteres i que faci alguna cosa per
resoldre el problema, però el ministre li ha respost: 'Les comunitats ja tenen la capacitat
tècnica i legal per la reciprocitat. Per això Mas farà una reunió amb Camps'.
(…)
Continuen les protestes
Mentrestant, al carrer i a la xarxa continuen les protestes contra la fi de les emissions.
Després de les concentracions de dilluns a València, a Alcoi, a Barcelona i Reus, ahir
professors, treballadors i alumnes de la Universitat Jaume I es van concentrar a l'àgora
per contestar el tancament de TV3 al País Valencià, que empobreix enormement l'oferta
televisiva en la llengua pròpia.
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.

