VILAWEB, 17.02.2012

La manifestació d'avui per TV3 l'obriran
representants de la cultura, el sindicalisme i la
política
Divendres 17.02.2012 12:58
Les universitats valencianes han expressat novament el seu suport a la ILP sobre TV3 impulsada
per Acció Cultural.
Ahir, divendres 17 de febrer, va fer un any del tancament de TV3 al País Valencià. Amb l’objectiu
de recordar que la societat valenciana continua reclamant la legalització de les emissions de TV3 al
País Valencià, avui dissabte Acció Cultural del País Valencià i la Plataforma Sense Senyal han
convocat una manifestació a Castelló de la Plana, que eixirà a les 18 h de la Farola.
En coincidència amb l’aniversari i la convocatòria, la Xarxa Vives, que aplega totes les universitats
de l’àmbit lingüístic català, ha aprovat un manifest en el que reitera el seu suport al projecte de llei
de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “Televisió sense Fronteres” impulsada per ACPV i que
ara és pendent de tràmit parlamentari al Congrés espanyol després que el passat 28 de desembre fos
publicat al BOE com a projecte de llei.
El suport de les universitats ve a sumar-se a la crida de la Diputació de Castelló, aprovada el passat
31 de gener, al Govern espanyol perquè aprove el mateix projecte de llei.
D’altra banda, la manifestació d'avui anirà encapçalada pels representants de la cultura, el
sindicalisme i la política.
Concretament, en una primera pancarta amb el lema “Volem TV3 al País Valencià!”, hi aniran:
-Vicent Climent, Rector de la Universitat Jaume I de Castelló, UJI
-Eliseu Climent president d'ACPV
-Joan Francesc Mira, membre de la Junta Directiva d’ACPV
-Teresa Parejo, membre de la plataforma Sense_Senyal_cs

-Vicent Pitarch, membre delegat l'Institut d’Estudis Catalans, IEC
-Lluís Meseguer, membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, AVL
-Vicent Moreno, president d'Escola Valenciana
-Maria Nebot, membre de Castelló per la Llengua
-Maribel Peris, membre del Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Castelló
-Guillem Palomo, president del Centre Excursionista de Castelló
- Vicent Usó, escriptor
-Sonia Alejo, de l'Associació d'Actors i Actrius del País Valencià

En la segona pancarta, amb el lema “Per la legalització de les emissions de TV3”, hi aniran:
-Encarna Barragán, secretària General de la Unió Intercomarcal de les Comarques del Nord de
CCOO-PV
-Tino Calero, d’UGT-PV
-Àlvar Anyó, d’Intersindical Valenciana
-Francesc Colomer, secretari provincial del PSPV-PSOE
-Josep Maria Panyella, president del BLOC i diputat a les Corts per Compromís
-Joan Baldoví, diputat al Parlament espanyol per Compromís
-Carles Mulet, Iniciativa del Poble Valencià
-Marina Albiol, diputada a les Corts Valencianes d’EUPV
-Pura Peris, responsable de política institucional d’Els Verds
-Núria Arnau, secretària general d’ERPV
-Josep Guia, del PSAN
-Alfons López Tena, diputat del Parlament de Cat

