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ENTITATS I FORCES POLÍTIQUES DE LES ILLES BALEARS HAN DONAT SUPORT AVUI A LES EMISSIONS DE TV3 
AL PAÍS VALENCIÀ

L’ACTE HA SERVIT PER FER COSTAT TAMBÉ A ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ

Davant l’atac sense precedents de la Generalitat Valenciana contra la llibertat d’expressió i la llengua que suposen la sanció amb 300.000€ a Acció Cultural del País Valencià i l’ordre de tancament dels repetidors que fan possible la recepció de TV3, C33, 3/24 i K300 al País Valencià, representants de diferents forces polítiques i cíviques de les Illes Balears han donat avui suport als ciutadans i ciutadanes del País Valencià. Han pres part a l’acte Jaume Mateu, president de l’Obra Cultural Balear; Eliseu Climent, president d’Acció Cultural del País Valencià; Macià Blázquez, president interinsular del Grup Ornitològic Balear; Neus Santaner, secretària general de l’STEI-i; Biel Barceló, secretari general del PSM-EN; Bernat Bauçà, membre de l'executiva d’UM i batle de Porreres; Cecili Buele, membre d’ERC-Illes; i David Abril, portaveu d'EU-IB. Els suports d’aquestes entitats i formacions polítiques se sumen a la carta de suport a ACPV i TV3 signada per Montserrat Casas, rectora de la Universitat de les Illes Balears; Alexandre Forcades, president del Cercle d’Economia de Mallorca; i Jaume Reynes, prior del Santuari de Lluc.

Jaume Mateu ha expressat el seu suport a la lluita d’Acció Cultural del País Valencià i ha expressat la solidaritat de l’OCB amb les persones que lluiten per evitar el tancament de TV3. L’entitat enviarà una carta a tots els socis per demanar-los que contribueixin a pagar la multa imposada per la Generalitat Valenciana a ACPV. Mateu ha apuntat que l’Estat espanyol, -signant de la Carta Europea de les Llengües Minoritàries, que obliga a garantir la lliure circulació de les televisions en català entre els diferents Estats-, posa barreres en canvi a la recepció de TV3 entre els diferents territoris catalanoparlants.

Seguidament, Eliseu Climent ha expressat la indignació d’ACPV davant l’atac a la llibertat d’expressió i a la llengua catalana que significa el tancament de TV3 a Alacant i ha agraït a les persones, entitats i forces polítiques de Balears i de Catalunya la seva solidaritat. Posteriorment ha explicat la història del tancament del repetidor d’Alacant i ha expressat el seu convenciment que el tancament dels altres només és qüestió de temps. Ha criticat la passivitat del ministre d’Indústria, Joan Clos que, tot i ser titular de les freqüències, no ha exercit les seves competències per aturar el tancament. Climent també ha considerat poc convenient la signatura d’un acord de reciprocitat entre Catalunya i el País Valencià, que acabaria amb la recepció de Canal 33, 3/24 i K300 i deixaria el control del senyal de TV3 en mans de Canal 9, amb les possibilitats de censura informativa que això significa. Per a ACPV, l’única solució factible passa per fer una llei estatal que garanteixi la intercomunicació de tots els canals en llengua catalana arreu dels Països Catalans. Ha demanat a les forces polítiques que condicionin el seu possible vot d’investidura al pròxim govern espanyol a l’aprovació d’aquesta llei. Climent també ha informat de la campanya de solidaritat iniciada per ACPV. L’entitat farà arribar la reproducció d’un quadre d’Antoni Tàpies a totes les persones que aportin 10 euros al pagament de la multa. 


