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LA UNIÓ DE PERIODISTES DENUNCIA LA 
MANIPULACIÓ INFORMATIVA DE RTVV SOBRE EL CAS 

ORANGE MARKET

La Unió de Periodistes reclama el cessament dels directius de RTVV per amagar 
informació d’interés general per als valencians

L’Executiva de la Unió de Periodistes Valencians vol manifestar el seu 
malestar i indignació, així com el dels seus socis, pel tractament 
informatiu que la radiotelevisió pública valenciana, RTVV, està 
realitzant sobre el cas instruït pel jutge Garzón sobre corrupció 
empresarial, i que ha esguitat a algunes contractacions de la 
Generalitat i el PP valencià. En este sentit, demana a l’ens que 
recorde la seua funció de difondre informació plural i veraç com a  
mitjà públic, tal i com estableix la Llei de Creació de RTVV.

Canal 9 i Ràdio 9 no sols estan amagant informació d’interés general 
per als valencians, sinò que estan oferint una informació esbiaixada 
d’uns esdeveniments que afecten de forma directa a la ciutadania i 
inclús a les institucions valencianes; cal recordar que la mateixa 
Conselleria de Turisme ha arribat a ser escorcollada per efectius de la 
policia judicial, sense que RTVV s’haja fet ressò d’eixa notícia que, 
sense dubte, és d’interés general per als valencians.

Des que el passat divendres 6 de febrer va eixir a la llum l’escàndol 
polític, la televisió i ràdio públiques han amagat informació al 
respecte. Aquest comportament dels programes informatius ha 
derivat en una apagada informativa que no respecta els principis 
d’objectivitat, neutralitat, transparència i interés general als quals 
tenen dret els ciutadans valencians, i que sí estan rebent eixa 
informació mitjançant la resta de mitjans de comunicació de la 
Comunitat Valenciana, que sí estan informant sobre les repercussions 
a la nostra autonomia de la investigació judicial sobre la presunta 
trama de corrupció al voltant de l’empresari Francisco Correa.

L’omissió conscient d’informació a la societat valenciana, en este cas 
per part de RTVV, és un fet molt greu i no fa sinò augmentar la sèrie 
de denúncies que tant esta organització professional majoritària a la 



Comunitat com d’altres organismes i col.lectius socials han vingut 
denunciant durant els últims anys sobre la manipulació informativa 
als mitjans de comunicació públics valencians.

Amb este fet, RTVV, empresa la financiació de la qual és a càrrec de 
la societat valenciana, no sols està menyspreant a la ciutadania i la 
intel.ligència dels seus espectadors i oïents, sinò que està incomplint 
de forma greu la seua Llei de Creació i està vulnerant un dels punts 
bàsics de la Constitució Espanyola, com és el del dret de la societat 
espanyola a rebre informació veraç.

Per tot això, la Unió de Periodistes Valencians exigeix la destitució 
dels directors de TVV, Anxo Quintanilla, i Ràdio 9, Javier Gomar, i 
reclama a la Vicepresidència i portaveu del Consell i, per tant, a la 
Secretaria Autonòmica de Comunicació, que posen fi a aquesta 
pràctica.  

Tanmateix, anima els professionals de l’ens a no ser còmplices de dita 
pràctica tan menyspreable i a denunciar públicament els fets. A més 
a més, la Unió denunciarà este cas en totes aquelles instàncies al seu 
abast amb la finalitat que es complisca un dels drets essencials de la 
nostra Democràcia.
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