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Sr. Director General de RTVV 
Sr. President del Consell d’Administració de RTVV 
 

València,18 de novembre de 2009 
 

ASSUMPTE: Greu atemptat per manipulació contra la llibertat d’informació de la ciutadania 
en Radio 9, a càrrec del periodista Sergi Olcina, en el programa Bon Matí. 
 
 
Per desgràcia aquesta és la enèsima vegada  que denuncie la grollera manipulació informativa i 
manca de pluralitat que existeix en els mitjans de comunicació de RTVV. 

Ara que iniciem una teòrica “nova etapa”, segons paraules del “nou” Director General en el darrer 
Ple del Consell d’Administració, comprove una vegada més que res canvia en la nostra RTVV, i 
que contínuament existeix  un menyspreu als drets constitucionals de la ciutadania valenciana. 

El fet que ara denuncie en concret, és el comentari editorial realitzat al Programa Bon Matí de 
Radio 9, on el periodista Sergi Olcina ha expressat opinions clarament insultants i bel·ligerants 
contra institucions, organitzacions polítiques i contra els propis treballadors de RTVV.  

Es tracta d’un espai editorial, dins del programa Bon Matí, que condueix el periodista Sergi Olcina, 
on s’ha procedit a presentar una opinió personal com si es tractara de l’opinió de la cadena.  

Segons els experts i la literatura científica, un Editorial es un argumentari i/o opinió, que es 
caracteritza per no estar signada, i que explica, valora i jutja un fet noticiós d’especial importància. 
Es tracta d’una opinió col·lectiva, d’un judici institucional formulat en concordança amb la línia 
ideològica del mitjà. Aquesta peça sol aparèixer situat en un lloc preferent dins de la secció 
d’opinió d’un mitjà de comunicació. Encara que l’editorial no duu signatura, ja que resumeix una 
opinió col·lectiva, hi ha periodistes encarregats de la seua redacció, els cridats editorialistes. 
L’editorial està sempre lligat a l’actualitat, ja que la seua relació amb un fet recent és el que li 
atorga la característica de missatge periodístic i ho allunya de ser un assaig breu. 

En concret la intervenció del Sr. Olcina ataca a diverses institucions i persones, per exemple: 

- A la SGAE, dient:  

”...i ni que parlem de gent com la SGAE o de sindicats del crim pareguts ...”  

- Als diputats del PSPV-PSOE i als treballadors de RTVV:  

 “... per no mencionar, per cert, a ser diputat del PSPV a les Corts Valencianes que poc 
menys que volen que ens tiren a la meitat dels treballadors de RTVV al carrer, a tots , excepte 
els fixes i els que ells enchufaren abans del que s’anara el Sr Lerma...”  
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- Amb una clara misogínia i menyspreu cap algunes de les ministres del Govern d’Espanya: 

“ ... segur que demà tindrem un nou sainet promocional per l’Aido, la Salgado, la Mari Tere 
o la Chacón..” 

És tota una demostració d’un periodisme no democràtic, tenint en compte a més a més que es 
realitza des de una cadena de radio pública, amb fons de tots i totes els valencians. Es tracta 
pràcticament d’una arenga. Des del Consell d’Administració no podem consentir este tipus 
d’actuació. Cal vetllar per l’acompliment de la legislació de l’Estat de Dret democràtic, i 
especialment els drets constitucionals, hem d’impedir fets d’aquestes característiques. 

Per altra banda, malauradament aquest no és un cas aïllat, encara que més cridaner del que havia 
segut fins ara la mnipulació i manca de pluralitat. Per exemple la propia pàgina web del programa 
de Radio 9 http://www.radionou.com/programes.asp contempla nombroses entrevistes que es 
poden descarregar però d’una castrat ventall social i polític: Curiosament no existeix cap veu dels 
treballadors i en canvi existeixen diversos empresaris i tampoc cap lider social, i tampoc cap polític 
que no siga del PP. Un clar atemptat més a la pluralitat informativa  

Tal i com apareix a la web:  

Bon Matí 

Presentat per: 

Sergi Olcina 

Hui parlem: L’informatiu de referència dels matins. Comencem a les set del matí amb els primers 
titulars del dia i tota la informació d’àmbit local, comarcal i autonòmic amb les primeres entrevistes 
d’actualitat de la jornada. La segona part del programa deixa espai als temes més lúdics i propers: 
entrevistes, tertúlies, consultoris...  

Descripció: Informatiu matinal amb tota l’actualitat de la jornada. 

Horari: De dilluns a divendres, de 7.00 h. a 12.00 hores. 

----------------------------------------------------  

ÀUDIOS DEL PROGRAMA 

Escolta els àudios del programa 
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• B

• ACDD


• E

• AC

•    B      


• AF

• B@


•     G      


 

Per tot el que esmentat anteriorment, exigeix que: 

1.- En el proper Consell d’Administració escoltem el que s’ha dit en el citat programa i tindre una 
transcripció feta pels propis serveis informatius. Adjunte a la present la meua gravació del citat 
programa davant la qual no podem, com a Consellers obviar les nostres responsabilitats. 

2.- Comparega davant del Consell d’Administració el Director de Radio 9, el Sr. Lluís Motes per 
donar explicacions d’aquests fets. 

3.- El Director General presente un informe sobre les mesures cautelars adoptades i que pensa fer 
per tal de defensar a l’audiència d’aquesta manipulació informativa i degradació del nostre mitja de 
comunicació, a la vegada que recuperar el deure d’informar de la pluralitat social i política  
valenciana 

Atentament 

 


