
Comunicat sindical unitari de CCOO, UGT, STEPV-IV, Campus Jove, Sindicat 
d'Estudiants dels Països Catalans i l'Associació Cívica Valenciana Tirant lo 
Blanc a la concentració a l'UJI. 

La Carta Europea de les Llengües Regionals i Minoritàries (signada pel Govern espanyol el 1992, 
en època de Felipe Gonzàlez, i ratificada pel Parlament espanyol el 2000, en època de José María 
Aznar), en el seu article 12.2 estableix que els governs signants han de garantir la recepció de ràdios 
i televisions en els territoris que comparteixen alguna d’aquestes llengües europees, encara que 
siguen administracions distintes. Es comprometen, a més, a garantir que no siga imposada a la 
premsa cap restricció a la llibertat d’expressió i a la lliure circulació de la informació en una llengua 
usada en una forma idèntica o pròxima d’una llengua regional o minoritària”.

 No cal dir que a hores d’ara ni el Govern central del PSOE, ni el Govern autonòmic del PP, 
encapçalat per Francisco Camps, han estat capaços posar-se d’acord i garantir aquesta llibertat 
d’expressió i de circulació de la comunicació entre dos territoris que parlen la mateixa llengua.

És per això que volem mostrar ara i ací la nostra indignació i rebuig pel tall de les emissions de TV3 
realitzat pel govern valencià, en el que continua sent una persecució sistemàtica d’aquells que 
pensen de manera diferent i ho expressen a través dels mitjans de comunicació que no li són afins.

TV3 representa una televisió que emet íntegrament en la nostra llengua, i això avergonyeix els 
responsables del govern valencià. I a més, com d’altres televisions, informa d’aquelles notícies 
d’actualitat, com ara l’assumpte Gürtel, que li són molestes al nostre honorable president, notícies 
que silencia el canal autonòmic valencià.

En una època on les noves tecnologies i la llibertat d’expressió i comunicació han de ser les 
constants de la modernitat, Francesc Camps, com han intentat fer alguns dels règims que van caient 
en alguns dels països àrabs, ha intentat silenciar una veu que no li és fidel i que reflecteix cada 
vegada més que parlem i tenim una cultura comuna.

Per tot això demanem l’immediat restabliment de les emissions de TV3 al País Valencià, l’aturada 
de la persecució contra l’entitat responsable de les emissions (Acció Cultural del País Valencià) i la 
dimissió de qui ho ha fet possible, el president de la Generalitat, Francisco Camps. 

Companyes, companys, 
Per la llibertat d’expressió, per la llibertat de comunicació, per una televisió sense fronteres, per la 
tornada de TV3.

Volem TV3! 



La UGT-PV recolza la decisió d’Acció Cultural del País Valencià de deixar d'e-
metre  la senyal de TV3 

SENSE SENYAL

Avui Acció Cultural del País Valencià ha decidit deixar d'emetre el senyal de 
Televisió de Catalunya degut a la pressió de la Generalitat Valenciana. 

La UGT-PV ha recolzat al president d’Acció Cultural, Eliseu Climent, qui ha do-
nat una roda de premsa amb el suport de tots els representants dels partits polítics 
del País Valencià, llevat del PP, així com dels sindicats, i representants d’altres enti-
tats. 

Per descomptat, el tancament forçat d’un mitjà de comunicació no es pot justi-
ficar amb una norma administrativa que ha sorgit molts anys després de que el se-
nyal de TV3 arribara al nostre territori. I molt menys modificar-la expressament per 
a així accelerar un règim sancionador que no s’ha aplicat a tots per igual, com de-
mostra l’irregular funcionament de la majoria de televisions digitals. Això ens de-
mostra la intenció de fons de la Generalitat en l’aplicació de la llei.

Ens preocupa aquest fet perquè es vulneren els drets constitucionals dels ciutadans i 
les ciutadanes valencianes. El que suposa la pèrdua de pluralitat informativa i redu-
eix  el  nivell  democràtic  d’una  societat.
 
La Unió General de Treballadors del País Valencià considera que pressionar per apa-
gar  un  mitjà  a  través  d’una  sèrie  de  multes  és  un  acte  de  censura.
Cal doncs, un acord que regularitze, en  situació de reciprocitat, l’accés dels ciuta-
dans  i  les  ciutadanes  a  totes  les  televisions  autonòmiques.
Finalment, rebutgem la desaparició al nostre territori d’un dels pocs mitjans de co-
municació que ajuden a la normalització de la nostra llengua. 

València 18 de febrer de 2011

Pepa Llorca Llinares

Sec. Política Social i Lingüística UGT-PV



01/03/2011 CCOO PV 

CCOO PV es solidaritza amb Acció Cultural del PV i troba inaceptable la pressió que ha 
exercit la Generalitat  El sindicat considera que el tall d'emissió de TV3 és un atac directe a la 
llibertat d'expressió, a la democràcia, a la cultura i a la llengua que compartim catalans i 
valencians. 

Comissions Obreres del País Valencià vol mostrar la seua solidaritat i suport a Acció Cultural del 
País Valencià davant la inacceptable pressió que ha exercit la Generalitat Valenciana amb les fortes 
multes que li havia impost i la amenaça de noves multes anunciades.Els ciutadans i ciutadanes del 
País Valencià han deixat de rebre a les seves televisions el senyal de TV3 després de 28 anys 
d'emissió regular gràcies els repetidors d’Acció Cultural del País Valencià. L'entitat cultural s'ha vist 
obligada a desactivar-los davant l’anunci de noves multes fins 600.000 euros i la possibilitat 
d'embargar-los els béns de l’entitat. 
Des de fa molts anys, quasi des de l’inici de l’arribada al Govern de la Generalitat, que el Govern 
del PP fa l’impossible perquè no hi hagi emissió de TV3 al País Valencià. Aquestes amenaces van 
fer que Acció Cultural promogués, l'any passat, una ILP per demanar una llei que regulara i que  
garantira  l'emissió  dels  senyals  televisius  entre  els  territoris  que  comparteixen  el  mateix  codi 
lingüístic. Es van recollir 650.000 signatures arreu de l'Estat, però la ILP resta encar encallada en el  
tràmit  parlamentari.  

CCOO del País Valencià trobem lamentable i irresponsable la persecució que durant anys ha fet la 
Generalitat Valenciana a Acció Cultural del País Valencià, i entenem que el tall d'emissió de TV3 en 
aquesta comunitat és un atac directe a la llibertat d'expressió, a la democràcia, i a la cultura i a la 
llengua que compartim catalans i valencians. Per això manifestem de nou el nostre suport a Acció 
Cultural  i  la  nostra  indignació  a  aquesta  persecució  a  la  cultura  per  part  de  la  Generalitat  
Valenciana.

Gabinet de Premsa

cs ccoo pv secretaria de comunicació i política lingüística 
pl. nàpols i sicília, 5 - 3ª, 46003 valència 
http://www.pv.ccoo.es · comunicacio@pv.ccoo.es  
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CCOO de Catalunya dóna suport a Acció Cultural del País Valencià i demana el restabliment 
de l'emissió de TV3 al País Valencià

22/02/2011 

Els ciutadans i ciutadanes del País Valencià han deixat de rebre a les seves televisions el senyal de 
TV3 després de 28 anys d'emissió regular gràcies al repetidor d’Acció Cultural del País Valencià. 
L'entitat cultural s'ha vist obligada a desactivar-lo davant les fortes multes amb què els havia 
amenaçat el Govern de Francisco Camps: 600.000 euros i la possibilitat d'embargar-los els béns de 
l’entitat. De fet, ja fa molts anys, quasi des de l’inici de l’arribada al Govern de la Generalitat, que 
el Govern del PP fa l’impossible perquè no hi hagi emissió de TV3 al País Valencià. 
Aquestes amenaces van fer que Acció Cultural promogués, l'any passat, una ILP per demanar una 
llei que regulés i que garantís l'emissió dels senyals televisius entre els territoris que comparteixen 
el mateix codi lingüístic. Es van recollir 650.000 signatures arreu de l'Estat, però la ILP va quedar 
encallada en el tràmit parlamentari. 
CCOO de Catalunya trobem lamentable i irresponsable la persecució que durant anys ha fet la 
Generalitat Valenciana a Acció Cultural del País Valencià, i entenem que el tall d'emissió de TV3 en 
aquesta comunitat és un atac directe a la llibertat d'expressió, a la democràcia, i a la cultura i a la 
llengua que compartim catalans i valencians. Per això manifestem el nostre suport a Acció Cultural i 
la nostra indignació a aquesta persecució a la cultura per part de la Generalitat Valenciana. 

Ben cordialment,

Dolors Frutos

Coordinadora del Servei Lingüístic

Secretaria de Formació Sindical i Cultura

CCOO de Catalunya

www.ccoo.cat/sl

http://www.ccoo.cat/sl


  

PER LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ:

VOLEM TV3 AL PAÍS VALENCIÀ

VOLEM CANAL 9 A CATALUNYA
Les seccions sindicals de CC.OO. de Televisió de Catalunya-CCMA i de la Ràdio Televisió 
Valenciana lamentem el tancament dels repetidors que reemeten el senyal dels canals de 
Televisió de Catalunya a les terres valencianes, així com la interrupció ja fa uns mesos de 
les emissions de Canal 9 a Catalunya.

CC.OO. de RTVV i de TV3-CCMA defensem la llibertat d’expressió i la possibilitat dels 
espectadors que comparteixen un espai  lingüístic  comú de rebre la  programació dels 
canals de televisió públics de Catalunya i del País Valencià. Ens adherim i donem suport  
públicament a  la  ILP (Iniciativa Legislativa Popular)  Televisió  Sense Fronteres que ha 
estat presentada al Congrés dels Diputats amb més de 600.000 signatures, per tal de 
“garantir les emissions de totes les televisions realitzades total o parcialment en la nostra  
llengua pròpia en el conjunt del domini lingüístic”.

Els treballadors de la Ràdio Televisió Valenciana i  de Televisió de Catalunya – CCMA 
compartim la defensa d’uns mitjans de comunicació audiovisuals públics, de qualitat i en 
la  nostra  llengua  pròpia,  així  com  la  potenciació  de  la  capacitat  productiva  i  d’unes 
condicions  laborals  dignes  en  els  nostres  mitjans,  com  a  expressió  del  pluralisme 
democràtic de la ciutadania. 

Sant Joan Despí / Burjassot, 7 de març de 2011

Secció Sindical de CC.OO. de RTVV

Secció Sindical de CC.OO. de TV3-CCM



Intersindical Valenciana qualifica d’atac a la llibertat d’expressió i a la unitat lingüística el 
tancament de TV3 al País Valencià 

El  Sindicat  donarà  suport  a  totes  les  mobilitzacions  que  es  convoquen  contra  la 
censura a TV3
L’actitud del Consell de la Generalitat d’eliminar les emissions de la TV3 al País Valencià, traçant 
línies roges de prohibició on no les hi havia, constitueix una agressió a la pluralitat informativa i a 
la  llibertat  d’expressió.  Amb  aquesta  acció  està  impedint  que  els  valencians  i  valencianes  
exercisquen el seu dret a elegir el canal de televisió que estimen oportú, tant per raons d’oci com de 
fonts d’informació. 

Aquesta política de censura del Govern del Partit Popular resulta un anacronisme en el segle XXI , 
on la globalització dels mitjans d’informació permeten accedir a la informació de qualsevol lloc del  
món,  resultant  paradigmàtic  que  se’ns  vete  l’accés  a  un canal  de televisió  públic  amb el  qual 
compartim la llengua.

D’altra banda, des de la Intersindical Valenciana considerem que la Generalitat Valenciana actua de 
forma prepotent en il·legalitzar les emissions de TV3 sense haver fet el més mínim esforç per portar 
endavant la proposta política de reciprocitat de les emissions en els dos territoris. I el que és més 
greu,  ha  ignorat  deliberadament  la  voluntat  de més  de  600.000 persones,  la  major  part  d’elles 
valencianes, que signaren la iniciativa legislativa popular que permetria la visualització del canals 
autonòmics en tots els territoris amb la mateixa llengua.

Per tot allò exposat, no dubtem en afirmar que el Consell ha executat de forma metòdica un pla, 
establert  prèviament,  per  il·legalitzar  i  prohibir  les  emissions  de  TV3  assetjant  jurídica  i 
econòmicament a Acció Cultural del País, propietària dels repetidors que han permés des de fa més 
de 20 anys la recepció normal d’aquest canal. Un pla que limita les llibertats democràtiques, com és 
la  pluralitat  informativa,  dels  ciutadans i  ciutadanes  del  País Valencià,  però que,  a  més a  més, 
constitueix  un  atac  premeditat  a  la  normalització  del  valencià  i  a  qualsevol  pont  cultural  que 
consolide la unitat lingüística entre els diferents territoris de parla catalana; una actuació que es 
suma a altres  com els  intents  d’impedir  la  convalidació  de  les  titulacions  de  llengua entre  els 
diferents territoris de parla catalana,  els  entrebancs a l’extensió de les línies d’escolarització en 
valencià o la revisió a la baixa dels programes lingüístics en valencià en les escoles.

Des d’ací volem manifestar el nostre suport i solidaritat amb Acció Cultural del País Valencià i 
expressar el nostre rebuig a l’actuació de la Generalitat Valenciana envers el tancament de TV3, per 
les seues conseqüències negatives sobre la pluralitat informativa, la llibertat d’expressió i la defensa 
d’una de les nostres senyes d’identitat com és la llengua, el valencià, que s’integra en una unitat  
lingüística amb la resta de territoris de parla catalana. 

En aquest sentit, Intersindical Valenciana participarà i donarà suport a totes les mobilitzacions que 
es convoquen contra la censura a TV3. 



La Unió de Periodistes Valencians 
qualifica d’atemptat a la llibertat 

d’informació la fi de les emissions de TV3 
a la Comunitat Valenciana

València, 18 de febrer de 2010

La Unió de Periodistes Valencians, davant la decisió d’Acció Cultural del País Valencià 
de deixar de reemetre el senyal de Televisió de Catalunya degut a la pressió de la 
Generalitat Valenciana, expressa la seua preocupació per la vulneració dels drets 
constitucionals dels ciutadans. La pèrdua de pluralitat informativa redueix el nivell 
democràtic d’una societat. 

El tancament forçat d’un mitjà de comunicació no pot justificar-se amb una norma 
administrativa sorgida molts anys després de que el senyal de TV3 arribara al nostre 
territori i modificada expressament per accelerar un règim sancionador que no s’ha 
aplicat a tots per igual, com demostra l’irregular funcionament de la majoria de 
televisions digitals. Eixa disparitat de criteris, a judici de la Unió, desperta dubtes sobre 
la intenció de fons de la Generalitat en l’aplicació de la llei.

La Unió de Periodistes Valencians creu fermament que el dret reconegut a la 
Constitució Espanyola a la llibertat d’expressió i la lliure recepció d’informació no pot 
ser coartat, i considera que pressionar per apagar un mitjà a través d’un seguit de 
multes és un acte de censura.

La Unió de Periodistes Valencians recorda que ha demanat de forma reiterada als 
Governs central i autonòmics implicats un acord que regularitze, en  situació de 
reciprocitat, l’accés dels ciutadans a les televisions autonòmiques.

Finalment, no podem més que condemnar la desaparició al nostre territori d’un dels 
pocs mitjans de comunicació que ajuden a la normalització de la nostra llengua.



SINDICAT DE PERIODISTES DE CATALUNYA.SPC

Fent silenciar TVC al País Valencià, Camps 'Mubarakeja' 

Com a firmants de la Iniciativa Legislativa Popular «Televisió sense fronteres», que ha de permetre 
que totes les televisions autonòmiques es puguin veure a tot l’Estat espanyol, el Sindicat de 
Periodistes de Catalunya/ Sindicat de Professionals de la Comunicació, no pot més que condemnar 
els intents del govern de Francisco Camps de silenciar les emissions de Televisió de Catalunya al 
País Valencià.

En primer lloc, perquè s’orienta de manera retrògrada contra les recomanacions europees favorables 
a la lliure circulació de les emissions audiovisuals.

En segon lloc, perquè atempta contra el dret constitucional a la lliure informació, i vol posar portes 
al camp en l’època de la comunicació global.

En tercer lloc, perquè ataca directament una oferta de televisió en català, minoritària al País 
Valencià, per raons polítiques per la proximitat de les eleccions autonòmiques i per la voluntat 
d’ocultar casos greus de corrupció política de tothom coneguts. 

Per últim, malgrat els intents de silenciar les emissions de TVC, la mesura demostrarà la seva 
ineficàcia perquè les emissions es poden veure a tot el món via Internet i telefonia mòbil, i posa en 
evidència el caràcter feudal de la iniciativa.

En nom de la ciutadania i del seu dret a la informació i al pluralisme, i també a la normalització 
lingüística i cultural, l’SPC reclama del govern valencià el cessament de les amenaces a les entitats 
que faciliten l’arribada del senyal de TVC i el desbloqueig de la l’acord de reciprocitat en la 
recepció de les televisions autonòmiques de Catalunya i del País Valencià.

Barcelona, 18 de febrer de 2011



El SEPC rebutja el tancament de TV3 al País 
Valencià
El passat divendres, 18 de febrer, van tancar les emissions de TV3 al País Valencià, degut a les 
elevades multes imposades a ACPV per continuar les emissions.
El govern valencià ens té,  per desgràcia,  massa acostumats a  aquestes pràctiques.  I  és que,  els 
continus atacs a la unitat de la llengua, els enganys i les trames de corrupció les vivim dia rere dia.
La campanya de la dreta, però, va continuar i ara han aconseguit els seus objectius. Tanmateix no és  
casualitat que el tancament haja ocorregut a pocs mesos de les eleccions sinó que respon a una 
estratègia de la por, per demostrar que poden fer el  que vulguen. A més a més,  es tracta d'una 
cortina de fum per amagar la seua mala gestió i les trames de corrupció. I tot açò passa amb la 
complicitat  del  PSPV que,  lluny de posicionar-se com a força de l'oposició,  fa  el  joc al  Partit  
Popular sols per aconseguir rèdit polític.
És curiós, si més no, que, mentre el PP tanca les emissions de TV3 amb la complicitat del PSOE i el  
PSPV, un fet que atenta contra la nostra llengua, les seues sucursals a la Universitat de València, 
AVEU, Generació Univeritària i Campus Jove, votaven el dijous passat en el Claustre contra una 
proposta per la Igualtat del valencià a la Universitat de València.
Ens trobem en un país on la situació ha arribat al surrealisme més absurd, amb una classe política 
corrupta que malgasta els nostres diners en grans events com la Ciutat de les Arts i les Ciències, la 
F1 o la Copa Amèrica, events finançats amb diners públics els beneficis dels quals van a parar als 
fons privats dels bancs i les grans empreses (els mateixos que han provocat la crisi). Mentrestant, la 
Generalitat Valenciana té un deute milionari amb les universitats públiques que tardarà, diuen, més 
de deu anys en pagar. I enmig de tot aquest desficaci, ens trobem els estudiants i les estudiantes que 
patim la pujada de taxes en els graus, postgraus i llicenciatures, la pujada del preu del transport 
públic i, al mateix temps, la baixada de les beques i les ajudes.
El tancament de les emissions de TV3 és una altra acció del PP que se suma a una llarga llista de 
despropòsits que dura ja massa anys i des del SEPC volem fer palès que la mobilització ciutadana  
no ha de ser sols contra aquest tancament, sinó que ha de ser una mobilització contra un govern que 
no ens respresenta, que sols mira pels seus interessos partidistes i econòmics, que ataca la nostra 
llengua i la seua unitat, que ataca l'ensenyament públic i tot amb total impunitat.
És  hora  d'organitzar  una  resposta  contundent  de  tota  la  societat  que  acabe  amb  tots  aquests 
desficacis i comence a elaborar un teixit social vertaderament fort per construir el país que tots i  
totes desitgem.

Per la llibertat d'expressió i d'informació!
No a la censura!
Sí a la cultura!

Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans
València, 23 de febrer de 2011



COMUNICAT

LA XARXA VIVES D’UNIVERSITATS REBUTJA 

EL TANCAMENT DE LES EMISSIONS DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ 

El Consell General de la Xarxa Vives d’Universitats manifesta el seu rebuig davant el tancament  

total de les emissions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals al País Valencià, com a 

conseqüència de les sancions imposades a Acció Cultural del País Valencià (ACPV) per part del 

govern de la Generalitat Valenciana.

Les 21 universitats dels territoris de parla catalana agrupades a la Xarxa Vives es refermen en la 

defensa de la divulgació de la llengua catalana a través dels mitjans audiovisuals, en la línia 

expressada a la iniciativa legislativa popular «Televisió sense fronteres», que va comptar amb el 

suport de la Xarxa Vives i de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) al  

mes de febrer de 2010.

El  Consell  General  de  la  Xarxa  considera  que  el  tancament  dels  darrers  repetidors  de  la 

Corporació  Catalana  de  Mitjans  Audiovisuals  no  només  retalla  l’oferta  televisiva,  sinó  que 

suposa una restricció de la llibertat de circulació dels productes audiovisuals i  un atac a la  

llengua pròpia dels valencians, després de 28 anys d’emissions ininterrompudes de TV3 al País 

Valencià. En aquest sentit,  recorda les reiterades ocasions en què ha mostrat el seu rebuig 

davant les sancions imposades a ACPV pel manteniment dels repetidors esmentats, a través 

dels comunicats de 30 de març i 16 de novembre de 2007.

 

Castelló de la Plana, Barcelona, Palma, Perpinyà, Sant Julià de Lòria, Sàsser 

21 de febrer de 2011





El Consell de Govern de la Universitat de València lamenta i manifesta la 
seua  perplexitat  davant  el  tancament  de  les  emissions  de  TV3, 
conseqüència de les reiterades sancions que el govern de la
Generalitat  Valenciana  ha  imposat  a  Acció  Cultural  del  País  Valencià 
(ACPV). No es tracta d’una decisió en benefici de la ciutadania, sinó d’un 
acte  de  censura  incomprensible  que  ens  empobreix  socialment  i 
culturalment. Si en qualsevol època i circumstància una mesura d’aquest 
tipus  és  rebutjable,  sembla  encara  més  anacrònica  i  injustificada  ara 
mateix. A més, és contrària a la lletra i 1’esperit de totes les normatives 
europees de difusió de la informació, va contra el sentit comú a l’era de les 
comunicacions globals i atempta contra la llibertat d’expressió. Contradiu 
també  la  iniciativa  “Televisió  sense  fronteres”,  que  va  recolzar  la 
Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) al mes de 
febrer de 2010.

Demanem, doncs, la reposició de les emissions de TV3 per tal que 28 anys 
de normalitat, i enriquiment no es vegen interromputs per una decisió que, 
tot i la seua legalitat, és un contrasentit i un menyspreu a la llengua pròpia 
dels valencians, la qual necessita sobretot recolzament.



Comunicat del Consell de Direcció de l'UJI davant el fi de les emissions de la 
TV· en la Comunitat Valenciana

El Consell de Direcció de la Universitat Jaume I manifesta el seu rebuig davant el fi de les 
emissions de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (TV3 i tots els seus canals de TDT) al 
territori de la Comunitat Valenciana, a l'entendre que aquesta pèrdua de senyal audiovisual 
empobreix notablement l'oferta en la llengua pròpia. 

Des de la Universitat Jaume I es refermem en la defensa de la divulgació de la llengua i cultura 
pròpies a través dels mitjans audiovisuals, en la línia expressada a la iniciativa legislativa popular 
«Televisió sense fronteres», que va comptar amb el suport de la Xarxa Vives i de la Conferència de 
Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) al mes de febrer de 2010. Així mateix, la 
Universitat Jaume I entén que aquest fi d’emissions suposa una restricció de la llibertat 
d’informació i un atac a la llengua pròpia dels valencians, després de 28 anys d’emissions 
ininterrompudes de TV3 al territori valencià. 

El Consell de Direcció de la Universitat Jaume I, com a institució compromesa amb el diàleg i la 
cerca de solucions pacífiques als conflictes, insta al Govern de la Generalitat Valenciana a atendre la 
demanda cívica i a trobar una via legal que possibilite la recuperació de les senyals de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals a la Comunitat Valenciana. En aquest sentit, el Consell de 
Direcció de l’UJI, considera que és quan menys inversemblant que el Consell valencià reivindique 
el corredor mediterrani i altres infraestructures per a desenvolupar l’euroregió entre Catalunya i la 
Comunitat Valenciana i desprès no siga capaç de mantenir unes comunicacions audiovisuals que 
requereixen molt menys mitjans i costos i contribuir d’una manera més efectiva al desenvolupament 
d’aquesta euroregió.

Demanem per tot això i per raons culturals, que se reestablisca l’emissió de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals en tot el territori de la Comunitat Valenciana, atenent així aquesta petició 
dels ciutadans valencians.

Castelló de la Plana, 22 de febrer de 2011
 



La Fundació Triangle Jove se solidaritza amb 
Acció Cultural del País Valencià

La Fundació Triangle Jove se solidaritza amb ACPV que ha pres la decisió de cessar les 
emissions de TV3 al País Valèncià davant les renovades amenaces de noves multes del Govern 
valencià

Amb motiu de la interrupció del senyal de TV3 al País Valencià, i en solidaritat amb ACPV, 
la Fundació Triangle Jove va deixar en negre la seva plana web durant 48 hores

Aquesta decisió, forçada per les repetides amenaces del multes per part del Govern de la 
Generalitat Valenciana, suposa un cop duríssim a la llibertat d’expressió i la llengua comuna dels 
territoris  de parla  catalana.  La Fundació  Triangle  Jove,  com a entitat  que treballa  en aquests 
territoris, i per la normalització del català com a llengua comuna, se sumàa la iniciativa espontània, 
que moltes entitats i mitjans van seguir, deixant les seves webs sense senyal.

Esperem que les emissions de TV3 es puguin tornar a veure ben aviat al País Valencià.

Patronat de la Fundació Triangle Jove.

http://www.trianglejove.net/


NOTA DE PREMSA ESQUERRA UNIDA

Marga Sanz (EU): “El tancament de la senyal de TV3 
és l’auto de fe inquisitorial definitiu del PP”

La candidata d’EUPV a la Presidència de la Generalitat i coordi-
nadora de la formació d’esquerres  , ha mostrat aquest matí el   
seu recolzament total i el de la seua organització a Acció Cul-
tural del País Valencià, “qui ha rebut l’última de les tisorades 
censores d’aquest govern funest, repressor i   macartià  . La caça   
de  bruixes  contra  TV3  rep  ara  una  estocada  bàrbara  que 
atempta contra el dret i la llibertat a la informació. És un atac 
en tota regla a la llibertat d’expressió”.   

Sanz s’ha expressat en aquestos termes per valorar una actuació, la 
del  Consell,  “absurda,  absolutament  inquisitorial,  que  vulnera  els 
drets dels ciutadanes i ciutadanes a informar-se lliurament i el d’una 
televisió a expressar-se lliurament també”.

La coordinadora d’Esquerra Unida ha manifestat: “volem fer públic 
una i altra vegada el nostre recolzament a ACPV qui en aquestos anys 
s’ha deixat la pell defensant els drets dels ciutadans a veure TV3 i 
que ha patit la persecució d’un govern intolerant i censor”.

Esquerra Unida ha anunciat que no pararà “en la lluita de seguir exi-
gint les emissions lliures de TV3, i el PP haurà de trobar-nos de nou 
enfront fins que aconseguim tenir aquesta llibertat que se’ns està ne-
gant”.  

València, 18 de febrer de 2011 

GABINET DE PREMSA ESQUERRA UNIDA



Estimats amics i Estimades amigues d’ACPV:

Des de la Coalició Compromís volem transmetre-vos la nostra solidaritat 
i suport front les amenaces i censura que l’administració autonòmica i el 
Consell  valencià  del  Partit  Popular  estan  exercint  a  la  vostra  entitat 
d'una  manera  continuada  i  en  forma  de  denuncies  i  requeriments 
judicials sobre el manteniment dels repetidors de TV3.

Apostem  i  hem  donat  recolzament  a  una  Televisió  Sense  Fronteres 
mitjançant  la  col·laboració  en  la  recollida  de  signatures  de  l'ILP 
impulsada  per  ACPV  i  continuarem  treballant  a  nivell  de  totes  les 
institucions  en  les  que  BLOC-INICIATIVA-VERDS  estem  presents  per 
aconseguir este objectiu, tal i com estem fent a nivell Local, Autonòmic, 
estatal  i  del  Parlament Europeu, on   reclamarem el  compliment de la 
directiva europea de televisió sense fronteres que el Govern Valencià 
està incomplint de manera flagrant.

Des d’aci vos animem a continuar en el bon treball que esteu realitzant i 
us oferim tota la nostra col·laboració en la recerca de solucions per tal 
d'aconseguir unes televisions en la llengua comuna de tots i per a tots. 

Rebeu una cordial salutació,

Grup Parlamentari Compromís



Seu Nacional:
Carrer Sant Jacint, 28 – entresòl  46008 València
Correu Electrònic: bloc@bloc.ws
Telèfons-96 382 66 06      Fax: 96 382 62 76
Política Municipal  963826277
Secretaria d’Organització  963826275

Acció Cultural del País Valencià

VALÈNCIA

València, 24 de febrer de 2011

Benvolguts amics i amigues:

El  Bloc Nacionalista Valencià,  lamenta el  tancament de les emissions de TV3 al  País 
Valencià i  s’adhereix a totes les iniciatives que se puguen organitzar per a garantir  la 
llibertat d’expressió i la reciprocitat de les emissions de TV3, Canal 9 i IB3 en tots els 
territoris que compartim la mateixa llengua.
En aquest sentit, des d’un primer moment d’aquest tancament de les emissions i durant 
tot el període anterior, amb els tancament de repetidors en la Carrasqueta i altres, tant la  
Direcció del Bloc com tots els seus afiliats i afilades, han participat destacadament amb 
totes les accions de protesta així com el la recollida d’adhesions a ILP, presentació de  
mocions municipals, etc.

Rebeu la nostra solidaritat i el nostre recolzament en la lluita per la reciprocitat i la creació 
d’un espai comú de comunicació en llengua catalana.

Salutacions cordials.

Josep Melero i Martí
Secretari d’Organització



 
 
 
Cerdà: 'els enemics del país i de la seua llengua són els enemics de la 
llibertat. El tancament de TV3 al País Valencià és una mostra més de la 
degradació de la democràcia' 
 
Esquerra Republicana del País Valencià i les JERPV condemnen el tancament de les emissions de 
TV3 al País Valencià, considerant com a màxim responsable d'aquest fet al president de la 
Generalitat Valenciana, Francisco Camps. Segons el president d'ERPV, Agustí Cerdà, aquesta és 'la 
última agressió, fins ara, de l'atac sistemàtic de Camps i del govern valencià a la llengua dels 
valencians, que és la llengua de tots el Països Catalans'. Per al dirigent republicà, 'aquesta 
agressió ha estat possible per la voluntat genocida del Partit Popular, amb la connivència del 
PSOE. L'espanyolisme que representen, és una filosofia feixista basada en la supremacia 
castellana per sobre de la resta. Són els mateixos principis del Ku Kux Klan o dels nazis 
alemanys'. 
 
Cerdà ha mostrat el seu suport a ACPV participant a la roda de premsa convocada aquest matí a 
l'Octubre-CCC, en la que Eliseu Climent en nom d'ACPV ha demanat que el Partit Popular 
substituïsca el Sr. Francisco Camps com a candidat a les properes eleccions autonòmiques, 
perquè és una persona que no respon als interessos valencians. En aquest sentit, el dirigent 
republicà a manifestat que 'primer vingueren a pels independentistes, després a pels 
catalanoparlants, després tancaren l'exposició de la Unió de Periodistes i ara les emissions de 
TV3. Els enemics del país i de la seua llengua són els enemics de la llibertat. No és una qüestió 
de nacionalismes, sinó de demòcrates. El tancament de TV3 al País Valencià és una mostra més 
de la degradació de la democràcia 

Per la seua part, Anna Peña, portaveu de les JERPV, ha assenyalat que 'hui és una dia trist per a 
la democràcia, ja que aquest tancament suposa un grau atac a la llibertat d'expressió i a la 
pluralitat del poble valencià a més censurar un dels pocs vehicles de cohesió i vertebració que 
ens queden als ciutadans i ciutadanes dels Països Catalans. 

Esquerra i les JERPV continuaran fent costat a les iniciatives ciutadanes, cíviques i polítiques per 
recuperar les emissions de TV3, tot agraint les mostres de solidaritat arribades de del conjunt del 
Països Catalans. Com a mostra de rebuig al tancament de les emissions, les pàgines web 
d'Esquerra i les JERPV restaran inactives durant el dia posterior al tancament 



 
 
 

 
 
 

ATUREM EL GENOCIDI CULTURAL CONTRA EL CATALÀ 
 
 
El tancament imperatiu dels repetidors de TV3 al País Valencià és 

un dels atemptats més grans contra la llengua catalana que s'han 
produït mai. TV3 és l'única televisió, entre centenars, que poden veure 
els valencians íntegrament en la seva llengua.  

 
En ple segle XXI, el de l'era digital i les comunicacions per satèl·lit 

que abasten el món global, l'espanyolisme ferotge impedeix que una 
televisió que s'emet a Barcelona es pugui veure a València. A més, en 
plena construcció democràtica d'Europa, no tenen por al ridícul, com 
quan varen prohibir parlar per telèfon o enviar telegrames en català. 
Saben que el fan, però és més fort l'interès d'anihilar-nos. 

 
L'imperialisme espanyol, doncs, no és privatiu de l'Antic Règim 

dels segles XVIII i XIX, ni de les dictadures del segle XX. L'ocupació 
borbònica del començament del XVIII va començar pel País Valencià i, 
300 anys després, aquesta nova invasió espanyolitzadora també. Volen 
destruir tot el que sigui català: llengua, cultura, formes de vida, 
relacions de treball, costums, economia, festes, comunicacions...  

 
La responsabilitat directa d'aquesta actitud totalitària és del PP, el 

partit hereu del franquisme, però també ho és del mateix govern 
espanyol del PSOE, que no ha fet res per impedir-ho, i de la Generalitat 
de CiU, que és dòcil als dos primers. Tots ells són denunciables com 
autors de crims contra la humanitat, en tant que responsables d'un 
genocidi cultural evident i constatable.  

 
Cal que defensem la integritat de la llengua, la cultura i la nació 

catalanes. Ens cal, més que mai, la independència. 
 
     17 de febrer de 2011 

 
 

Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països Catalans 



Davant del tancament de les emissions de TV3 al País Valencià, Esquerra considera que la pressió 
sancionadora del Govern valencià de Camps ‘és il•legal i antidemocràtica’. 

‘Venen eleccions municipals i autonòmiques a l’Estat, i amb casos de corrupció per a alguns, 
toca tirar de beta d’un recurs partidista que els hi resulta molt fructífer electoralment, que no 
és un altre que agitar la catalanofòbia per amagar el seus propis casos de corrupció’ ha criticat 
durament la portaveu Anna Simó. 

‘Volen provincianitzar el País Valencià, i han decidit donar l’estocada final a la llengua i a la 
cultura pròpia del País Valencià’ ha advertit la líder republicana, afegint que ‘es tracta d’un greu 
cas de privació de la llibertat de comunicació i d’expressió’. 

Simó ha recordat que encara està pendent d’adjudicar un múltiplex, i que el Congrés de Diputats té 
aturada un ILP sobre Televisió sense Fronteres que ha estat signada per més de 65.000 persones. En 
aquest sentit, Simó ha avançat que Esquerra al Congrés ha demanat ja la compareixença dels 
ministres Chávez, Sinde, Sebastian i Jauregui perquè responguin i expliquin la situació creada i el 
posicionament del govern espanyol. Igualment, es durà el tancament de les emissions de TV3 al 
País Valencià en el si del Parlament Europeu. 

Finalment, Anna Simó, d’una banda, ha donat compte del fet que la junta de portaveus està 
estudiant celebrar una declaració en suport a les emissions de TV3 al País Valencià de manera 
extraordinària a principis de la setmana vinent i, de l’altra, ha anunciat que Esquerra demanarà la 
compareixença del portaveu del Govern ‘per saber quin és el capteniment de la Generalitat 
sobre aquesta qüestió i què pot fer per acompanyar Acció Cultural per restablir l’emissió de 
TV3 al País Valencià’. 



Reagrupament condemna el tancament de les emissions de TV3 al País Valencià

És un atac directe a la vertebració de l’espai comunicatiu català
 

Aquest dijous 17 de febrer de 2011, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) s’ha vist obligada a 
tancar el senyal de TV3 a les comarques valencianes que reemetia des dels repetidors de la seva 
propietat, després que el Govern valencià de Francisco Camps l'hagi amenaçada amb multes de 
120.000 euros mensuals si no ho feia. 

 

Davant d'aquest greu fet, Reagrupament Independentista vol fer públiques les següents 
consideracions:

 

· és un atac directe a la vertebració de l’espai comunicatiu català, al qual tenim dret malgrat les múltiples traves 
legislatives i tècniques que hi posen els estats espanyol i francès;

· és un acte de censura de la cultura i de la llengua catalanes en una part de la nostra 
nació;
· és un atemptat a la llibertat d’informació i de comunicació;

 

Des de Reagrupament Independentista reclamem al Govern de la Generalitat de 
Catalunya l'objectiu de fer revocar aquesta acció i aconseguir que arreu de la nostra nació 
es puguin veure el màxim de canals de televisió fets en català, en la línia dels acords ja 
aconseguits aquests darrers anys amb altres territoris, com els de les Illes Balears, l'Aragó 
o el Principat d’Andorra.
 

Reagrupament s'afegeix a les propostes sorgides de la societat civil, especialment a 
Internet i les xarxes socials, i convida tothom a manifestar la seva opinió sobre el fet 
al Facebook  o al Twitter.
 

______________________________
 

Àrea de Premsa

Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb l’Àrea de Premsa de 
Reagrupament Independentista.

607 116 687               
932 137 177
premsa@reagrupament.cat
www.reagrupament.cat

http://www.facebook.com/reagrupament
http://www.reagrupament.cat/
mailto:premsa@reagrupament.cat
http://twitter.com/search?q=#sensesenyal


S r. P r e s i d e n t ; 

                        C o m  a  c a t a l à , c o m  a  e x-r e g i d o r  d e  D r e t s  C i v i l s  d e  l’ A j u n t a m e n t  d e  B a r c e l o n a   i e x-
v i c e p r e s i d e n t  d e  l a  D i p u t a c i ó  d e  B a r c e l o n a ,  c o m  a  e x-p r e s i d e n t  d e  l a  F e d e r a c i ó  c a t a l a n a  d’ O N G S  
p e l s  D r e t s  H u m a n s  i c o m  a  a c t u a l  p r e s i d e n t  d e l  P a r t i t  R e p u b l i c à  C a t a l à , e n  n o m  m e u  i d e l s  
c o m p a n y s  d e l  p a r t i t   u s  f a i g  a r r i b a r  l a  m e v a  m é s  f e r m a  p r o t e s t a  i r e p u l s a  a  l’ a t a c  i n a d m i s s i b l e  
c o n t r a  e l  d r e t  a  l a  i n f o r m a c i ó  q u e  r e p r e s e n t a  e l  t a n c a m e n t  d e l s  r e p e t i d o r s  d e  T V 3  a l  P a í s  v a l e n c i à .  
É s  i n c o n c e b i b l e, p e r ò , l a  p e r m i s s i v i t a t  d e l  g o v e r n  q u e  v o s t è  p r e s i d e i x  p r i n c i p a l  c u l p a b l e  d’ a q u e s t a  
s i t u a c i ó  p e r  l a  s e v a  a c t u a c i ó  e n  l a  c o n c e s s i ó  d e  l e s  l l i c è n c i e s  p e r t i n e n t s . 

 

 R e c o r d i  s e n y o r  R o d r i g u e z  Z a p a t e r o  q u e  l’ E s t a t  q u e  v o s t è  r e p r e s e n t a  v a  s i g n a r  l a  D e c l a r a c i ó  
U n i v e r s a l  d e l s  D r e t s  H u m a n s  a p r o v a t s  l’ a n y  1 9 4 8  p e r  l’ O N U  i u n  d e l s  d r e t s  e l e m e n t a l s  é s  e l  d r e t  a  
l a  i n f o r m a c i ó  (ar t i c l e  1 9). E s p e r e m  d o n c s  a c t u ï  c o n t r a  a q u e s t a  b a r b a r i t a t  p e r p e t r a d a  a m b  t o t a  
i m p u n i t a t   p e l  g o v e r n  d e l  s e n y o r  C a m p s ,  a n s  d e l  c o n t r a r i  v o l d r à  d i r  q u e  s e’ n  f a  c o r r e s p o n s a b l e .

 
A t e n t a m e n t

 
A g u s t í  S o l e r  i R e g à s



Davant el tancament dels repetidors de TV3 al País Valencià. Contra la repressió política del 
Govern Camps contra Acció Cultural.

Comunicat d’Esquerra Anticapitalista

El 18 de febrer, Acció Cultural s’ha vist obligada a tancar els repetidors de TV3 que quedaven al 
País Valencià. L’obligació de tancar els repetidors de TV3 i multes de quantitats estratosfèriques 
contra  una  organització  cultural  tenen  l’objectiu  d’ofegar  Acció  Cultural,  tallar  el  seu 
desenvolupament i fer-la desaparèixer.

Aquest acarnissament del Govern Camps contra Acció Cultural es pot considerar un cas més de 
repressió política contra la nostra llengua, contra la unitat de la llengua catalana. L’incompliment 
de resolucions judicials sobre la validessa dels títols universitaris de filologia catalana, el recurs 
fallit contra els estatuts de la Universitat d’Alacant, la protecció econòmica i policial dels grups 
anticatalanistes,  així  com l’exclusió  d’ACPV de  qualsevol  presència  pública  o  accés  a  ajuts 
ecnòmics públics són exemples de la política de secessionisme lingüístic del govern Camps.

La labor d’ACPV ha estat la de preservar la lluita per la unitat de la llengua catalana. Davant les  
declaracions de la Real Academia Española de la Lengua sobre la unitat del català i del valencià 
les  declaracions  del  Consell  parlen de que el  poble està  per  damunt de la  ciència.  Aquest  és 
l’equivalent al nostre País del cas de l’ús per part dels grups ultradretans americans, amb el suport 
dels polítics republicans, del creacionisme contra la teoria de l’evolució i de la ciència.

La labor d’ACPV ha estat la de lluitar pel desenvolupament de la llengua. Des de la formació de 
professorat a campanyes per l’ús social del valencià. La disminució continuada de l’ensenyament 
en valencià és la política educativa del PP, una política vinculada al desenvolupament de l’escola 
privada i a la construcció de dues xarxes educatives.

Aquesta política del PP no és aliena a les polítiques espanyolistes del PSOE. El PSOE també ha 
apostat  repetidament pel tancament dels repetidors de TV3. Aquesta política de secessionisme 
lingüístic procedeix de la victòria de les forces centralistes i secessionistes durant el període de 
reconstrucció constitucional de l’estat centralista espanyol, de la elaboració i la manipulació de 
l’Estatut  d’Autonomia  del  País  Valencià.  Procedeix  de  la  claudicació  total  de  l’esquerra 
institucional, tant PSOE com PCE, a la ideologia espanyolista, fins i tot sacrificant els militants 
amb un mínim d’orientació per la construcció del País Valencià i per l’articulació dels Països 
Catalans.

L’anticatalanisme,  l’espanyolisme,  és  una  ideologia  amb  una  certa  tradició,  que  va  ser 
redissenyada i  utilitzada  durant  la  transició  per  a  dividir  la  classe  obrera  i  construir  un  estat 
centralista al servei de la burgesia espanyola dominant després de la caiguda de la dictadura. Com 
va dir Joan Fuster, "el ’problema nacional’ dels valencians, en la seva complexitat, és un problema 
de classe, de lluita de classes".

Com va expressar el Manifest davant el 78è aniversari de les Normes de Castelló "cal que siguem 
nosaltres els qui prenguem posició, i cal que ho fem en la defensa de la dignitat del nostre poble i  
de  la  seua  llengua  si  no  volem  esdevenir  còmplices  d’un  de  tants  exterminis  lingüístics  
orquestrats per la globalització capitalista, uniformadora dels pobles i les cultures, i executats  
pels estats. Cal que emprem el valencià en tots els àmbits de les nostres vides (amb la família i els  
amics, a l’escola, l’institut o la universitat, en el nostre consum cultural, exigint que es respecten  

http://www.anticapitalistes.net/spip.php?article2248


els nostres drets lingüístics a l’administració, etc.) i organitzant-nos en col·lectius que defensen  
desacomplexadament  la  unitat  i  la  normalitat  de la llengua que compartim els  qui  vivim als  
Països Catalans



dimecres 23 de febrer de 2011

NOTA DE PREMSA AMB MOTIU DE LA FINALITZACIÓ DE LES 
EMISSIONS DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ 
El BLOC DE NOVELDA considera que la finalització de les emissions de TV3 al País Valencià és  
un fet “lamentable i un indicador de l’estat de la democràcia en este territori, on el PP governa com 
en una dictadura  i  on  l’acció  que  practica  amb més  comoditat  és  la  censura,  la  denúncia  i  la  
coacció”.

Considerem que els culpables de que no existisca una normalitat televisiva al territori valencià, és 
del govern autonòmic del PP de Camps i també del govern central, perquè no han fet res per donar-
nos  i  posar  en marxa el  multiplex i  també perquè no hi  ha cap voluntat  de que les emissions 
autonòmiques tinguen reciprocitat i es puguen compartir. No sols es tracta de TV3, sinó que també 
les  valencianes  i  els  valencians  podríem vore  IB3,  la  televisió de i  la  d’Aragó i  que en  eixos 
territoris  també puguen vore  Canal  9,  encara  que siga per  a  conéixer  el  nivell  de  manipulació 
política de la informació de la televisió valenciana.
La persecució del Consell de la Generalitat Valenciana cap a TV3 demostra que el PP, té por a les 
televisions públiques que són plurals i que informen i fan crítica del que passa ací. Esperem que 
Camps no intente fer com Mubàrak i ordene també el tancament de xarxes socials on el critiquen i 
on s’informa de l’autèntica i desastrosa realitat de la Generalitat Valenciana”.





València 24 de Febrer de 2011

Amics i amigues d’Acció Cultural,

Escola Valenciana-Federació d’Associacions per la Llengua vol fer-vos arribar el seu suport davant  
un atac tan greu a la llengua i a la llibertat d’expressió com ho és el tancament de TV3 al País Valencià. La  
pluralitat informativa és un dret elemental dels ciutadans en una democràcia, i qualsevol vulneració d’aquest 
dret ha de ser denunciat de la forma més clara i contundent. 

Igualment,  donem suport  a totes les iniciatives ciutadanes destinades a reclamar  la  reciprocitat 
d’emissions entre TV3 i Canal 9 i la retirada dels expedients administratius i les multes contra Acció Cultural.

Vicent Moreno i Baixauli

President Escola Valenciana



SOCIETAT CORAL EL MICALET
Institut Salvador Giner i Vidal
C/ Guillem de Castro, 73  .  46008 - València

Telèf: 963.92.07.86
www. scelmicalet.cat

redo @ scelmicalet.cat

EN SUPORT D’ACPV, EN DEFENSA DE LA LLIBERTAT D’INFORMACIÓ

La Societat Coral el Micalet, lluitadora des de sempre per la llibertat i per la nostra cultura, es 
posa  una  vegada  més  front  a  les  agressions  a  la  llibertat  d'informació,  a  la  llibertat 
d'expressió. En aquest cas, l'agressió te com a objectiu les emissions de tv3 i ACPV. 

Ataquen la primera per impedir-nos gaudir d'una televisió pública en la nostra llengua que 
vèiem i escoltàvem des de fa 26 anys considerant això com un fet de normalitat. I això els 
enemics de la nostra cultura no ho perdonen.

Ataquen la segona perquè no poden consentir  un fet  que hauria  de ser  de normalitat  i 
llibertat:   que hi  haja  algú que puga pensar  i  actuar  sense seguir  els  seus dictàmens i 
directius. Això, els enemics de la nostra llibertat no ho poden consentir.

Acció Cultural del País Valencià va cometre la insolència d'obrir, amb la col·laboració de 
molts valencians, la xarxa de repetidors que ens ha permès seguir durant més d'un quart de 
segle les emissions de tv3, obrint-nos els nostres oïts a altres mots i accents de la nostra 
llengua.   I això, els enemics de la lliure informació, els que només conceben els mitjans 
d'informació com altaveus de les seues dèries, no ho poden consentir. 

No  hem d'oblidar,  però,  una altra  cosa.  A més de la  persecució  a  l'entitat  rebel,  d'una 
agressió a la llibertat, amb aquesta agressió, el govern valencià llança un fort atac, un més, 
a la nostra llengua. Tan important com els que prepara per posar en marxa a l'ensenyament.

Aconseguint aquesta desconnexió vol aconseguir que aquells mots, aquells accents de la 
nostra llengua que se'ns havien fet familiars, se'ns tornen estranys. Amb aquesta clausura, 
alcen el destral per tallar vincles dins de la nostra llengua.

No podem fer una altra cosa que recolzar en aquests moments ACPV. Nosaltres, junt amb 
els milers de valencians, de ciutadans d'arreu dels països catalans que dia rere dia estan 
eixint  al  carrer  per  reclamar  allò  que  en  qualsevol  país  democràtic  no  caldria:  VOLEM 
VEURE TV3. No volem que ens regalen res, ens ho hem treballat. Que ens deixen tranquils 
amb una opció més de gaudir amb la tv.

Ciutat de València, 24 de febrer de 2011



Enric Valero i Plà. Coordinador de Ca Revolta 

En l'era de la informació els governants del PP demostren les seues escasses qualitats democràtiques 
dedicant els seus esforços a retallar la llibertat d'expressió i posar continus entrebancs a la difusió de 
la nostra llengua i cultura. Els repetidors són una iniciativa ciutadana de llibertat democràtica i com 
a tal ha de ser respectada. I mentres continuen sense donar solucions els problemes que genera la 
crisi econòmica i la corrupció. 
Des de Ca Revolta farem tot el que estiga al nostre abast per tal d'evitar aquest nou atropellament 
als nostres drets i la nostra identitat. Volem mostrar la nostra solidaritat com a víctimes també dels 
intents de paralitzar la vida asociativa mitjançant les injustificables multes imposades pel 
Desgovern valencià
---------



Amics i amigues d’Acció Cultural:

Els enemics del nostre territori, del nostre paisatge i dels nostres rius, també són enemics 
de la nostra llengua i cultura. Volen deixar-nos sense eines amb les que construir el futur. 
Per això persegueixen la vostra/nostra organització i silencien les emissions de la TV3 
amb la mateixa ràbia amb la que volen destruir el nostre territori.
Des de Xúquer Viu teniu tot el nostres suport i solidaritat. Endavant, el futur és nostre.

PACO SANZ portaveu de Xúquer Viu



1) COORDINADORA DE PENYES BARCELONISTES DE VALÈNCIA I MARINA ALTA

 
La Coordinadora de penyes barcelonistes de València i Marina Alta a través del seu President i 
junta directiva vol expressar la seua solidaritat amb l'entitat Acció Cultural a qui devem que el 
senyal de la televisió de catalunya Tv3 haja arribat fins a les nostres penyes i hàgem pogut 
gaudir dels comentaris periodístics d'els qui senten els mateixos colors que nosaltres. Animem 
a que de manera individual feu arribar als responsables de l'entitat el nostre agraïment així 
com als nostres governants el desig que es puga veure la TV3 en la nostra terra.

Fdo. Jerónimo Trapero Martinez

President de la Coordinadora

 
publicada a http://fcbarcelonavalencia.blogspot.com 

2) PENYA BARCELONISTA SAN MARCELINO

 
La junta directiva de la penya barcelonista San Marcelino de València reunida en sessió extraordinària hui 
20 de febrer de 2011 vol expresar a Acció Cultural la gratitud per tots aquests anys que haveu fet posible 
que la senyal de TV3 arribara a la nostra penya. No dubteu en fer-nos arribar informació de quasevol acte 
que penseu puga fer-se. Lamentem la persecució que des del govern valencià s'està fent i exigim un canvi 
d'actitud.

Fdo.  Juan José Gómez Carpio
Presidente de la P.B. San Marcelino

http://fcbarcelonavalencia.blogspot.com/


                      
 
 

Per a més informació contacteu amb els correus electrònics info@edav.es o 

coordinacio@guionistes.cat o als telèfons 633535739 / 933197135 

 

Comunicat conjunt dels guionistes valencians i catalans amb motiu del tall d'emissions de TV3 

 

 

Els guionistes valencians i catalans, mitjançant les seues associacions professionals (EDAV i GAC), 

davant del tancament dels repetidors que feien arribar el senyal de TV a les comarques 

valencianes, volem fer arribar al públic la nostra postura conjunta.  

 

No entenem que, en un món cada vegada més obert i comunicat, es posen entrebancs a la lliure 

difusió de continguts. Menys encara entre territoris que comparteixen tants lligams històrics i, el 

més important de tot, una mateixa llengua. Considerem que els problemes tècnics que puguen 

haver són superables amb voluntat política. Cal recordar que som al segle XXI i en una societat 

democràtica. 

 

Aquesta mesura causa un perjudici evident a tots aquells espectadors que eren fidels seguidors 

d'una programació que ara deixarà d'arribar-los. Sobretot, en el cas de les sèries de ficció de llarga 

durada que tenen una gran acceptació entre un bon nombre d'espectadors valencians. Com a 

creadors d'aquestes sèries ens sentim també moralment perjudicats, al no poder fer arribar al 

públic el nostre treball íntegre. I, recordem que, a més de guionistes, nosaltres mateixos en som 

espectadors.  

 

Com a professionals, hem de dir que sempre hi ha hagut una bona entesa i col·laboració, tant a 

nivell personal, com institucional. TV3 i Canal 9 han cooperat des de l'inici de les respectives 

emissions, tant pel que fa a l'assistència tècnica com a la posta en marxa de projectes de producció 

comuns. Aquest intercanvi ens ha sigut molt enriquidor a tots. El tall d'emissions portarà, 

dissortadament, un pitjor coneixement d'allò que estem fent cadascú.  I, amb ell, la manca d'un 

referent on contrastar la qualitat del nostre treball.  No és coherent que la bona feina conjunta de 

les dues cadenes no puga arribar a una part important del seu públic.  

 

I, per supost, aquest intercanvi hauria de produir-se en les dues direccions: també els catalans, 

professionals i públic en general, estan interessats en allò que fan els companys valencians, on 

també s'ha assolit un excel·lent nivell creatiu, especialment en el terreny de la ficció. 

 

Per tant, demanem a les institucions valencianes un canvi d'actitud en sentit positiu, buscant les 

solucions que sense dubte hi ha. De moment, caldria desistir de les mesures de força i permetre la 

reobertura dels repetidors, sense sancions de cap tipus. I emplacem a tots els responsables 

politics, catalans i valencians, a desenvolupar d'una vegada un marc legal que faça efectiva la 

reciprocitat total de les emissions de TV3 i Canal 9.  

 

Escriptors de l'Audiovisual Valencià (EDAV) 

Guionistes Associats de Catalunya (GAC) 



Manifest de l'IIFV per la interrupció de la recepció de TV3 i altres canals de la Corporació Catalana 
de Radiotelevisió al País Valencià

Davant de la interrupció al País Valencià de la recepció de TV3 i d’altres canals de la Corporació 
Catalana de Radiotelevisió per pressions del govern de la Generalitat Valenciana, l’Institut 
Interuniversitari de Filologia Valenciana 

MANIFESTA: 

1. Que, en un moment d’enriquiment de tota l’oferta comunicativa audiovisual i d’increment en el 
nivell internacional d’una comunicació sense fronteres, sorprén la imposició d’una decisió de base 
política que tendeix no sols a retallar l’oferta televisiva actual, sinó també a reprimir el dret dels 
ciutadans a rebre i a triar qualsevol opció d’aquesta oferta. Cal recordar que els valencians hem 
rebut el senyal televisiu de TV3 des de fa més de vint anys. 

2. Que la suspensió de la recepció de les emissions és encara més greu si tenim en compte que ataca 
directament la difusió de la llengua pròpia dels valencians, llengua per la qual el govern valencià 
hauria de tenir una atenció especial. 

3. Que la divulgació del valencià a través dels mitjans audiovisuals no pot quedar reduïda a 
l’escassa oferta que fa Radiotelevisió Valenciana. I, per tant, és imprescindible continuar 
completant-la amb les emissions de TV3, de la mateixa manera que seria convenient que els canals 
autonòmics valencians arribaren a altres comunitats, especialment a les que comparteixen amb els 
valencians la mateixa llengua catalana, com són les Illes Balears i Catalunya. 



El Consell Escolar de l’Escola Oficial d’Idiomes de València es manifesta 

contra la suspensió de la recepció de TV3 a la Comunitat valenciana 

Davant la interrupció de la recepció de TV3 i d’altres canals de la  Corporació Catalana 

de Radiotelevisió en la Comunitat Valenciana, el Consell Escolar de l’EOI de València 

vol deixar constància que: 

1. Amb aquesta decisió els estudiants de valencià de les EOI es veuen privats d’un 

importantíssim mitjà d’aprenentatge, encara més important si es té en compte 

l’escassa oferta televisiva en valencià. Però els estudiants d’altres llengües, 

sobretot els d’anglés, també resulten perjudicats, perquè ara no podran 

sintonitzar els programes en versió original que emet la televisió catalana i que 

els servien per a ampliar el contacte amb la llengua objecte d’estudi. 

2. En un moment d’enriquiment de tota l’oferta comunicativa audiovisual sorprén 

que es prenga una decisió que no només retalla l’oferta televisa actual, sinó 

que a més a més atempta contra el dret dels ciutadans a rebre i escollir 

qualsevol opció d’aquesta oferta. ¿Cal recordar que els valencians hem rebut 

les emissions de TV3 durant més de vint anys? 

3. La suspensió de la recepció de TV3 és encara més greu si tenim en compte que 

ataca directament la difusió de la llengua pròpia dels valencians, una de les deu 

llengües que es poden aprendre a l’EOI de València.  

4. Considerem imprescindible que continue l’emissió de TV3  a la Comunitat 

Valenciana, de la mateixa manera que seria desitjable que els canals 

autonòmics valencians es pogueren veure en altres comunitats, molt 

especialment en aquelles amb què es compartix un passat històric comú i una 

mateixa comunitat lingüística. 



ASSOCIACIÓ DE PUBLICACIONS PERIÒDIQUES VALENCIANES (APPV)

L'Associació de Publicacions Periòdiques Valencianes (APPV), davant la decisió d'Acció Cultural 
del País Valencià de deixar de reemetre el senyal de la Televisió de Catalunya a causa de la pressió i 
multes de la Generalitat Valenciana, expressa el seu malestar al Govern valencià perquè considera 
que el Consell no ha adoptat les mesures adequades per a impedir aquesta situació, ni ha negociat bé 
ni suficientment amb els governs de Madrid i la Generalitat de Catalunya per a aconseguir la 
reciprocitat de les emissores de televisió i ràdio que emeten en la nostra llengua.

L'APPV considera que l'apagada de la Televisió de Catalunya al País Valencià és una vulneració del 
drets constitucional de la llibertat d'informació, alhora que suposa un greu atemptat contra l'espai de 
comunicació en la llengua autòctona. La pèrdua de pluralitat informativa, i la pèrdua d'un mitjà de 
comunicació en la llengua pròpia, redueix el nivell democràtic de la societat valenciana.

L'acaçament del Consell contra Acció Cultural del País Valencià (ACPV) per impedir les emissions 
de la televisió catalana no pot justificar-se amb una norma administrativa modificada per justificar 
un règim sancionador. Des de l'APPV es considera que hi ha una intenció política de fons per part 
del Consell que va més enllà del compliment de la legislació.

L'APPV demana al Consell que reconsidere la seua actitud, que permeta a ACPV la reemissió del 
senyal de la Televisió de Catalunya, i que encete noves negociacions amb els governs central i la 
Generalitat de Catalunya per a fer realitat la reciprocitat de les emissores de televisió i ràdio que 
emeten en la nostra llengua.



Comunicat de l'AELC sobre el tancament de les emissions de 
TV3 al País Valencià
L’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) denuncia davant les diferents 
administracions interessades, especialment el Ministeri d’Indústria, titular estatal de les freqüències, 
i la Generalitat Valenciana, la decisió del Govern valencià de modificar arbitràriament i 
expressament la legislació valenciana per poder forçar el tancament de la recepció de TV3 al País 
Valencià.
 
TV3 va iniciar les emissions el 1984 gràcies a la implicació i a l’aportació econòmica de milers de 
valencians i valencianes, i de gent d’arreu dels Països Catalans, i a hores d’ara és una de les poques 
televisions que emet íntegrament en la nostra llengua. El seu tancament al País Valencià és un atac a 
la llibertat d’expressió, a la normalització lingüística, cultural i comunicativa de la llengua catalana i 
als drets lingüístics dels seus parlants.
 
El català necessita un espai de comunicació propi per tenir un futur com a llengua normalitzada. 
Així doncs, l’AELC insta les institucions responsables a fer tots els passos que calguin per a la 
concessió de freqüències comunes per als mitjans de comunicació dels Països Catalans i a prendre 
les mesures adients per garantir la continuïtat de l’emissió de TV3 al País Valencià.
 
València, 18 de febrer de 2011



Acció Cultural del País Valencià

València, 24 de febrer de 2011

Benvolguts amics i amigues,

Des de l’AAPV volem transmetre-vos el nostre recolzament i suport davant el 
tancament dels repetidors de TV3.

Lamentem la persecució que sobre la llibertat d'expressió en la nostra terra s'exerceix 
per part dels organismes públics que controla el Partit Popular i com sabeu, també la 
pateixen alguns actors i actrius.

La Junta Directiva

sindicat d'actors i actrius professionals valencians - pl. ajuntament, 5-21 46002 
valència

tel.963528198 fax 963533736 info@aapv.net - www.aapv.net



LES JUNTES DIRECTIVES D’ÒMNIUM, AGRUPADES A LA II 
TROBADA NACIONAL DE L’ENTITAT, FAN UN CLAM PER TV3 

AL PAÍS VALENCIÀ

‘VOLEM TV3 AL PAÍS VALENCIÀ

SOM UNA NACIÓ. LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ’

En el marc de la II Trobada Nacional d'Òmnium Cultural, els més de 150 assistents, tots ells responsables 

de l'entitat arreu del territori (presidents, vocals, tresorers, etc. de les 27 seus d'arreu de Catalunya) han 

volgut  fer explícit  el  seu suport  a ACPV amb motiu del  forçós tancament de TV3 al  País Valencià.  Els 

representants presents a la trobada s'han fet una fotografia conjunta davant del lema: 'Volem TV3 al País  

Valencià’. ‘Som una nació. Llibertat d'expressió.'

La Trobada Nacional d'Omnium es celebra anualment i suposa un espai de debat i reflexió interna sobre 

l’entitat. Agrupa les persones que formen part del dia a dia d'Omnium (prop de 250 entre junta directiva 

nacional, juntes territorial i equip tècnic) que permet pensar en la trajectòria d''Omnium, el moment en què 

es troba i els reptes de futur.

La trobada també suposa el punt de partida de la celebració dels 50 anys de l’entitat.



TANCAMENT DELS REPETIDORS DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ 

En un món actual on la comunicació no té fronteres és mal d'entendre el tancament dels repetidors 
de TV3 al País Valencià, degut a l'ofegament econòmic (multes) a l'entitat Acció Cultural del País 
Valencià.  
El dret dels ciutadans a rebre una televisió en llengua pròpia és escanyat pel setge de l'actual govern 
valencià, el qual exerceix una censura absurda, anacrònica i impròpia sobre la llengua catalana i la 
seuadifusió.  
La Comissió Executiva de l'Institut d'Estudis Eivissencs lamenta profundament aquest tancament i 
condemna l'actitud sectària, prepotent i poc intel·ligent del govern valencià i del Partit Popular.  

Marià  Serra  Planells   
President de la Comissió Executiva de l’IEE 
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21-02-2011 PLATAFORMA PER LA LLENGUA

Tancar TVC al País Valencià o el surrealisme 
com a norma 
El web de la Plataforma per la Llengua, en solidaritat amb la llibertat d'expressió i pel bé de la 
llengua catalana i dels seus usuaris, davant del tancament de les emissions dels canals de Televisió 
de Catalunya al País Valencià, va restar en negre durant 24 hores com a protesta per aquesta acció 
surrealista.

La Plataforma per la Llengua demana més implicació dels polítics valencians i catalans en aquest 
assumpte per resoldre la qüestió. També demana que el Congrés dels Diputats aprovi la ILP per a la 
Televisió sense Fronteres per tal de poder assegurar la recepció de TV3 i altres canals de TVC al 
País Valencià.

La Plataforma per la Llengua considera que aquest tancament és un greu atac a la llibertat 
d'expressió, a la normalització lingüística, cultural i comunicativa de la llengua catalana i als drets 
lingüístics dels seus parlants. És un fet surrealista que en un moment on es reben desenes de canals 
de televisió es forci a clausurar específicament els canals de TVC. És una pèrdua en la diversitat i 
en punts de vista diferents dels canals en llengua catalana.



COMUNICAT DE PREMSA: El GPRB condemna el tancament de les emissions de TV3 al 
País Valencià Notícia per GPRB 

El GPRB condemna el tancament de les emissions de TV3 al País Valencià
Aquest  dijous  17  de  febrer  de  2011,  Acció  Cultural  del  País  Valencià  (ACPV)  s’ha  vist  
obligada  a  tancar  el  senyal  de  TV3  a  les  comarques  valencianes  que  reemetia  des  dels  
repetidors de la seva propietat, després que el Govern valencià de Francisco Camps  l'hagi 
amenaçada amb multes de 120.000 euros mensuals si no ho feien. 
Davant aquests  fets,  el  Grup de Periodistes  Ramon Barnils  volem reiterar el  que ja hem 
expressat en diverses ocasions els darrers anys:
- Estem indignats pel tancament de les emissions de TV3 a les comarques valencianes. Creiem que 
es tracta d’un atac directe a la vertebració de l’espai comunicatiu català, al qual tenim dret malgrat 
les múltiples traves legislatives i tècniques que hi posen els estats espanyol i francès.

- Considerem aquest fet un acte de censura de la cultura i la llengua catalanes al País Valencià. Amb 
la seva actitud, el president Camps priva milers de ciutadans catalanoparlants de veure una de les 
poques televisions en la seva llengua que poden captar pel sistema de TDT, mentre els arriben sense 
problemes més d’una cinquantena en espanyol (la mateixa televisió pública valenciana, Canal 9, 
emet una bona part de la seva graella en espanyol).

- Creiem que el tancament dels repetidors de TV3 és un atemptat flagrant a la llibertat d’informació 
i comunicació. La societat valenciana ha de poder escollir els mitjans audiovisuals amb els quals es 
vol informar i entretenir.

-Reclamem al Govern català que faci les gestions necessàries davant les institucions espanyoles i 
valencianes per revocar aquest tancament. Considerem que ha de ser un objectiu irrenunciable del 
president Artur Mas aconseguir que als diversos territoris que comparteixen el català com a llengua 
pròpia es puguin veure el màxim de canals de televisió fets en aquesta llengua, en la línia dels 
acords de reciprocitat aconseguits aquests darrers anys amb altres territoris veïns, com ara les Illes 
Balears, Aragó o el Principat d’Andorra.

-Finalment, expressem el nostre total suport a ACPV per la seva valentia de mantenir els repetidors 
durant tot aquest temps malgrat les reiterades amenaces de la Generalitat Valenciana i l’encoratgem 
a continuar lluitant per defensar la dignitat nacional i cultural dels valencians.

18 de febrer de 2011
Grup de Periodistes Ramon Barnils

http://www.ara.cat/politica/ACPV-repetidors-Tv3-Pais_Valencia-PP_0_428358229.html
http://www.ara.cat/politica/ACPV-repetidors-Tv3-Pais_Valencia-PP_0_428358229.html


L’ASSOCIACIÓ  FRANCESC  FERRER  I  GIRONÈS 

PER A LA PROMOCIÓ DE LA LLENGUA CATALANA, 

amb domicili a Girona, s’adhereix a la lluita aferrissada 

que  en  tot  moment  ACCIÓ  CULTURAL  DEL  PAÍS 

VALENCIÀ ha menat per la recepció de TV3 al  País 

Valencià.

La llengua ens agermana i creiem que cessar aquest 

mitjà,  en  uns  moments  on  la  comunicació  és  cada 

vegada més oberta i  global,  constitueix un atac greu 

contra  la  llibertat  i  una  discriminació  contra  tota  la 

societat civil.

Denunciem aquesta situació incomprensible i demanem 

que el seny es torni a imposar ràpidament.
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Aquest correu és enviat a 10.058 persones. Fes-nos arribar adreces de correu de persones a qui creguis que li pot interessar rebre'l.

ESGLÉSIA PLURAL ES SOLIDARITZA AMB LA CIUTADANIA DEL PAÍS 
VALENCIÀ QUE VOL VEURE LA TV3 I RECLAMA EL DRET A LA LLIBERTAT 
D'EXPRESSIÓ

El setge imposat pel govern valencià a la presència de la llengua catalana en els territoris  
dels País Valencià ha tingut el final que ja feia temps s'imaginava, el tancament dels 
repetidors d'Acció Cultural Valenciana, i per tant l'apagada del senya de TV3 en terres 
valencianes.

El principal culpable és el nacionalisme espanyol excloent que actua, no només al País  
Valencià, sinó també arreu de l'Estat. Però no tan sols ells en són els culpables, ja que 
també  aquelles  forces  polítiques  que  de  tan  en  tan  parlen  de  federalisme  i  estat 
plurinacional, tampoc no ha fet res per evitar aquesta situació. Les principals institucions 
de l''Estat espanyol són avui per avui un actor decisiu en la persecució de la llengua  
catalana, en tots els àmbits on es present.

El nostre reconeixement per a totes les persones que porten tants anys lluitant pels drets  
lingüístics  i  culturals  del  País  Valencià,  amb  un  gran  desgast  i  sacrifici  personal  i  
col·lectiu,  que  sovint  tampoc  no  s'ha  sentit  prou  recolzat  pels  partits,  institucions  i  
societat civil catalana.

Tan de bo que els valencians i valencianes sensibles als valors democràtics i a les seves  
arrels culturals comunes és despertin i plantin cara a les constants envestides que estan 
patint. Endavant! 



NOTA DE PREMSA
18/02/2011

 

La Joventut Nacionalista de Catalunya qualifica de “mordaça anti-democràtica” 
el tancament dels repetidors d’ACPV que des d’ahir impedeixen veure TVC al 
País Valencià
 
Gerard Figueras afirma que “ni una ni mil multes, ni una ni mil sentències podran doblegar la voluntat d’un  
poble d’utilitzar amb llibertat la seva llengua i la seva cultura”

 

La Joventut Nacionalista de Catalunya ha reaccionat “indignada” en conèixer la fi de les emissions 
de Televisió de Catalunya al  País  Valencià,  fruit  d’una  decisió “arbitrària,  antidemocràtica i 
repressiva” de la Generalitat Valenciana i en particular del seu President, Francisco Camps 
per a qui “qualsevol bri de llibertat” és una amenaça que cal prohibir, multar o eliminar.

 

A més,  la  JNC  denúncia  la  passivitat,  quan  no  directament  obstruccionisme  del  govern 
espanyol, competent en matèria d’espai radioelèctric, per regular i facilitar la reciprocitat de les 
emissions de les  cadenes de televisió catalana i  valenciana.  Una desídia  que va tenir  el  seu 
màxim exponent sota el mandat de José Montilla com a ministre d’Indústria.

 

Segons Figueras, la Generalitat Valenciana està “fanàticament obsessionada, no només amb prohibir 
tot allò que faci referència al catalanisme, sinó amb tot allò que comporti més llibertat política, 
social o cultural per als seus ciutadans”.

 

La JNC vol agrair i homenatjar públicament la tasca que duu a terme Acció Cultural del País 
Valencià, en defensa de la cultura i llengua dels països catalans, la unitat lingüística i la identitat de 
la nostra terra. Una entitat amb la que, segons el President de la JNC, “hi hem col·laborat sempre i 
hi seguirem treballant cada dia fins aconseguir la plena llibertat per tal que qualsevol ciutadà 
dels Països Catalans es pugui expressar amb tota llibertat amb la seva cultura, llengua i identitat”. 
Una tasca que simbolitza millor que ningú l’Eliseu Climent, un patriota, lluitador i apassionat de la 
seva llengua, la seva cultura i el seu país.

 

Gerard Figueras ha volgut també la “extraordinària relació” que els joves nacionalistes tenen amb 
el  Bloc Nacionalista Valencià i  especialment  amb les  seves  joventuts,  amb les  que  “seguirem 
treballant, colze a colze, fins que no quedi cap obstacle per a la plena llibertat cultural i nacional 
dels Països Catalans”.

 
Barcelona, 18 de febrer de 2011



Euskal Herritik eta euskararen alde lan egiten duten erakunde, enpresa eta gizarte-eragile gehien 
biltzen dituen Kontseiluaren izenean, bat egin nahi dugu Valentziako Gobernuaren aurkako 
salaketarekin, batik bat, Valentziako herritarrek pairatutako informazio- eta hizkuntza-eskubieen 
murrizketetan.

Besarkada eta elkartasuna!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------
Des del País Basc, i en nom de Kontseilua, organisme que aglutina a la majoria d'agents, empresses 
i organismes que treballen a favor de la normalització de la llengua basca, ens sumim a la denúncia 
la Generalitat Valenciana per la brutal retallada dels drets fonamentals a la informació i lingüístic 
sofrits per la ciutadania del País Valencià

Una abraçada i solidaritat 



dilluns 21 de febrer de 2011

Comunicat davant del tancament de TV3 
Des  de  l’Associació  Cultural  La  Corretjola  de  Nules  volem  fer  constar  el  nostre  rebuig  pel 
tancament, per part de la Generalitat valenciana el passat dijous 17, dels repetidors de TV3 al País 
Valencià, després de 26 anys de recepcions. Des del  nostre punt de vista aquest tancament suposa 
un greu atac a la llibertat d’expressió, i també un greu atac a la nostra llengua i cultura, negant-nos a 
molts valencians el nostre dret de poder vore una de les poques televisions en la nostra llengua. I és 
que  la  política  del  Partit  Popular  valencià  i  del  seu  president  Francisco  Camps  ha  sigut  de 
persecució  des  de  fa  uns  anys  a  les  emissions  d’aquesta  televisió  al  nostre  territori,  imposant
fortes multes de fins a 600.000 euros a Acció Cultural del País Valencià, encarregada dels repetidors 
de TV3 a diferents punts del territori. Hem de recordar que és gràcies a aquesta entitat cívica que 
hem pogut gaudir de TV3 els últims 26 anys, i la primera que va impulsar la creació de Canal 9 i  
des de 1989 ha estat impulsant l’arribada d’aquest canal a Catalunya. L’acord de reciprocitat, a més 
de pel fort deute de Canal 9 que ha hagut de suprimir el seu canal internacional, també va ser  
rebutjat pel Sr. Francisco Camps, amb una forta persecució contra TV3.

Des de  la  Corretjola  demanem l’emissió de totes  les  televisions  en  la  nostra  llengua arreu del 
territori lingüístic, i una major democratització i pluralitat de la televisió valenciana, la qual no ha 
de pertànyer a cap partit polític, ja que la  paguem tots els valencians. També demanem al PP de 
Nules una posició ferma davant d’aquest greu atac a la llibertat d’expressió, condemnant la censura 
per part del senyor Francisco Camps i posicionant-se a favor de la recepció de TV3 a Nules i al País 
Valencià. Hem de recordar que Nules va ser un dels pobles on més firmes es van recollir per la ILP
Televisions Sense Fronteres (a tot l’Estat, moltes més de les 500.000 necessàries per poder dur la 
proposta al Congrés dels Diputats). D’altra banda, també exigim al Govern i al Parlament espanyol 
que actue i reaccione davant d’aquesta censura, i que aprove integrament la ILP i la reciprocitat  
entre totes les emissores.



ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE VINARÒS MIGJORN

L’Associació de Veïns de Vinaròs MIGJORN, vol amb aquest comunicat manifestar el nostre total 
rebuig a les reiterades agressions econòmiques que està sofrint Acció Cultural del País Valencià 
per part del President de la Generalitat Valenciana Sr. Francisco Camps, fins escanyar-la i 
aconseguir que es cessen les emissions de TV3 al País Valencià.

Entenem que tot i ser una iniciativa d’aquest senyor que tenim com a President, té el recolzament de 
tot l’estament del Partit Popular, així com de tota la gent que li dona suport i els vota. Si ells no la 
volen vore, que facen com nosaltres, NO SINTONITZAR la seua veu oficial.

Considerem que és una agressió contra la nostra llengua, contra la democràcia i contra la llibertat 
d’expressió, quan aquesta, la llibertat d’expressió, ha portat a l’alliberament a molts de pobles i s’ha 
demostrat com l’arma més important contra les dictadures feixistes, ara des de la GENERALITAT 
VALENCIANA renoven l’impuls per tallar una fons de comunicació que ens parla amb la nostra 
llengua i té, per diferenciar-la d’altres, aspectes tan revolucionaris com de ser una fon de 
comunicació objectiva i real.

No és la primera vegada que s’intenta callar la veu del nostre poble, ni la darrera agressió contra la 
nostra llengua, ni serà la darrera que defensem la unitat de la llengua catalana i per tan, 
CONDEMNEM de la forma més enèrgica la política “en general” envers la difusió, ensenyament i 
utilització del valencià pel nostre Govern,  i en particular, ara, en fer tancar els repetidors de TV3 i 
al mateix temps reiterem el nostre suport i agraïment a la tasca que ha fet i fa ACCIÓ CULTURAL 
DEL PAÍS VALENCIÀ.

Vinaròs, 20 de febrer de 2011



Casal d'Esquerra Republicana de Catalunya d'Horta-Guinardó 
(Barcelona)
Amics i amigues d'Acció Cultural del País Valencià,

Des del Casal d'Esquerra Republicana de Catalunya d'Horta-Guinardó 
(Barcelona), i amb motiu del tancament de la senyal de TV3 al País Valencià 
per part de la Generalitat Valenciana, us volem transmetre tot el nostre 
suport i donar-vos ànims en la vostra lluita incansable per la dignitat i la
cultura dels Països Catalans.

En uns moments on estem veient com el desig de democràcia i llibertat 
s'estén arreu, és vergonyós i inacceptable que un govern de casa nostra es 
dediqui a tancar mitjans de comunicació, limitant així la llibertat
d’expressió 
i el dret a la informació. Malauradament, tornen a tenir plena la vigència 
les paraules de l’Ovidi Montllor quan deia que “"hi ha gent a qui no agrada 
que es parle, s'escriga o es pense en català, és la mateixa gent a qui no 
agrada que es parle, s'escriga o es pense".

En nom de tota la militància del nostre Casal, us encoratgem a continuar 
defensant la llengua, la dignitat i la llibertat d’expressió al nostre país.

Estem al vostre costat i a la vostra disposició per tot el que us faci 
falta.

Ben cordialment,

Marc Llobet i Martín
President ERC Horta-Guinardó 



El Centre d’Estudis Locals de L’Eliana davant les accions del govern Camps 
contra una entitat cultural senyera del nostre País com és Acció Cultural 
del País Valencià amb sancions de dubtosa legalitat que han suposat el 
tancament dels repetidors de TV-3
MANIFESTEM
Rebutgem el greu atac a la llibertat d’expressió, a la lliure circulació de 
productes culturals i a la nostra llengua que suposa el tancament de TV3 
per part del govern de la Generalitat Valenciana. 
Condemnem aquestes accions i al govern que les duu a terme, el qual en 
lloc de treballar per realitzar les accions públiques que li pertoquen en 
defensa de la nostra llengua fent-la viure i córrer per tots els mitjans de 
comunicació persegueix i ofega a aquelles entitats culturals que han 
d’assumir aquest paper. 
Mostrem la nostra solidaritat com entitat cultural amb ACPV i s'adherim 
totalment a la campanya a favor de TV3

En L’Eliana a 2 març de 2011



Gandía 03/03/2011

El Nuevo Espacio Ciudadano de Gandía ante la actitud del Consell de la Generalitad  de eliminar 
las emisiones de TV3 al  País Valenciá muestra su solidaridad con Acció Cultural del País Valenciá 
y adhiere fervientemente a las movilizaciones que se realizan en  la Comarca ,dejando de manifiesto 
su repudio a  lo  que consideramos  una agresión a  la  pluralidad  informativa   y  a  la  libertad  de 
expresión ,como ciudadanos libres tenemos el derecho de poder elegir que TV queremos ver .
Por una televisión plural y Democrática para todos los ciudadanos.
Esperem que les emissions de TV3 es puguin tornar a veure ben aviat al País Valenciá
 

Raúl Salgueiro                                     Carlos Deveza
Presidente                                             Secretario 



El PEN Català, conseqüent amb el seu compromís pels drets lingüístics, reprova 
l’actuació del govern de la Generalitat Valenciana, que ha prohibit les emissions de 
TV3 al País Valencià, tot considerant aquesta actuació un atemptat contra la integritat 
de la llengua i la cultura comunes i contra el dret de lliure circulació de la informació en 
la societat del coneixement. El PEN Català s’adhereix, per tant, a la convocatòria de la 
manifestació programada per a dissabte dia 16 d’abril a València i reclama al govern de 
la Generalitat Valenciana que s’arxiven els expedients oberts contra Acció Cultural del 
País Valencià, que es retiren les enormes sancions econòmiques aplicades per aquesta 
raó i que es permeta definitivament la lliure emissió de TV3 en l’espai comunicaciu 
valencià. 

Carme Arenas, Presidenta del PEN Català
Vicent Salvador, Vicepresident 
Josep Maria Terricabras, President del Comité de Traducció i  Drets lingüístics del 
PEN Internacional
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