
MANIFEST PER TV3.- Castelló, 26/02/2011  
 
 
Castelló, ens han tallat TV3!  
 
Després de 26 anys veient TV3, gràcies a Acció Cultural, ho han aconseguit, ens 
l’han furtat, ens han furtat una televisió que ens ha acompanyat durant les nostres 
vides. Hem perdut molt més que un canal. Hem perdut una finestra al món en la 
nostra llengua, una televisió que considerem nostra, que molts dels que esteu ací la 
vau pagar fa 26 anys amb les vostres aportacions. En ple segle XXI, assistim a un 
retrocés democràtic i cultural sense precedents. 
 
  
I no ens sentim a soles. Ací hi ha gent del Maestrat, dels Ports, de l’Alcalatén, de tots 
els pobles de la Plana i de moltes comarques més. Durant estos dies ciutadans com 
nosaltres s’han manifestat a Borriana, a Alcoi, a València, a Gandia, a Xàtiva, a 
Sueca, a Pedreguer, a Nules, a Xodos, a Pego, a Albalat de la Ribera, a Reus, a 
Barcelona, a totes les universitats valencianes, molt prompte ho faran a Vilafranca i 
les mobilitzacions continuen.  
 
 
La de TV3 és la gota que vessa el got. Governs que dificulten l’educació en valencià, 
marginen la llengua i tenen la cara de dir que la defensen mentre parlen en castellà; 
tratges, corrupció, una televisió pública segrestada; el menyspreu al sistema públic! 
Els valencians ens havíem acostumat a viure contracorrent però ja estem farts de 
parar el llom. Diem prou!  
 
 
Governants, el poble parla i envia un missatge ben clar: no anem a tolerar aquest atac 
contra la nostra la llibertat d’expressió; contra els nostres drets; contra la nostra 
identitat; en definitiva, contra la dignitat del nostre poble. Governants, VOLEM TV3! 
 
 
Els qui estem ací avui no acceptem excuses. No acceptem que es passen la pilota els 
uns als altres. Per això, exigim: la retirada de les multes i denuncies a Acció Cultural 
i el restabliment de les emissions a tot el País Valencià.   
 
 
Perquè com va dir Ovidi Montllor, “els que no volen que es parle, es pense o 
s’escriga en català; són els mateixos que no volen que es parle, s’escriga o es pense”.  
 
 
Diem prou, VOLEM TV3!!! 


