
MOCIÓ  SOBRE  LA  CONTINUÏTAT  DE  LES  EMISSIONS  DE  TV3  AL  PAÍS 
VALENCIÀ

Els  sotasignats  d’acord  amb  allò  que  estableixen  els  articles  57.4  i  73  del  Reglament 
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent proposta de resolució al 
Ple d’aquesta Corporació. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Durant més de 20 anys, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha garantit l’arribada de les 
emissions de TV3 al País Valencià. En els últims anys, però, la Generalitat Valenciana ha 
anat  incoant  expedients  sancionadors  contra  ACPV  per  emetre  aquestes  emissions,  i 
aquesta entitat s’ha vist obligada a cessar les emissions alhora que s’enfronta a sancions 
econòmiques que sumen més de 600.000 euros,  una xifra desproporcionada per  a  una 
associació cultural sense ànim de lucre.

Tanmateix, la continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la normalització 
del català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre Catalunya i el País 
Valencià.  D’altra  banda,  davant  del  fet  que cada dia  tenim accés  a  més televisions  en 
llengües, continguts i orientacions polítiques ben diverses, la resposta d’un govern no pot ser 
mai la censura d’un canal en particular, sinó garantir l’accés dels ciutadans a la més àmplia 
oferta, com a mostra de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió. 

En aquest sentit, molts Ens Locals i institucions catalanes han aprovat mocions a favor la 
continuïtat  de  les  esmentades  emissions,  així  com de  suport  a  Acció  Cultural  del  País 
Valencià, durant el procés iniciat el gener de 2007 pel Govern valencià amb l’obertura dels 
primers expedients administratius contra l’entitat.

Així mateix, el Govern de l’Estat ha ratificat la Carta Europea de les Llengües Regionals o  
Minoritàries, que en el  seu Article 11.2 diu que “Les parts es comprometen a garantir  la 
llibertat de recepció directa de les emissions de ràdio i televisió dels països veïns en una 
llengua usada en una forma idèntica o pròxima d’una llengua regional o minoritària, i a no 
oposar-se a la retransmissió d’emissions de ràdio i de televisió dels països veïns en aquesta 
llengua.  Es  comprometen,  a  més,  a  garantir  que  no  sigui  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”. Resulta d’una 
flagrant  incongruència  que  allò  que  l’Estat  ha  signat  i  considera  acceptable  i  digne  de 
recolzament a l’àmbit internacional, no ho promogui i permeti que es prohibeixi als territoris 
de dintre de les seves pròpies fronteres.

Per tots aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.-  Expressar  el  seu  suport  a  un  acord  entre  els  governs  de  Catalunya  i  el  País 
Valencià perquè tots els respectius canals de ràdio i televisió arribin als dos territoris amb 
normalitat,  i  demana  al  Govern  de  Catalunya  que  consideri  una  prioritat  el  assoliment 
d’aquest acord el més aviat possible.

Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni suport efectiu a Acció 
Cultural del País Valencià (ACPV) mentre no existeixi una solució pactada entre els dos 
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Governs, per tal de garantir la continuïtat del treball de l’esmentada entitat en favor de la 
llengua catalana, la llibertat d’expressió i la pluralitat informativa.

Tercer.- Mentre no es produeixi l’acord esmentat, i per garantir el dret a la informació de la 
ciutadania d’ambdós territoris, demanar a la Generalitat Valenciana facilitar la recepció de 
TV3 al País Valencià, igual com la Generalitat de Catalunya ha disposat els mitjans tècnics 
per a la recepció del Canal 9 a Catalunya, i deixar sense efecte les sancions econòmiques 
imposades a ACPV, derivades del manteniment en funcionament dels repetidors de TV3.

Quart.- Demanar al Govern de l’Estat a facilitar l’aplicació, a l’interior del territori de l’Estat, 
de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, amb especial atenció al que 
disposa el seu Article 11.2.

Cinquè – Transmetre aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern 
de la Generalitat Valenciana, al Govern Espanyol, a la Comissió Europea, a la Mesa del 
Parlament de Catalunya i a Acció Cultural del País Valencià.

No obstant això, l’Ajuntament en Ple resoldrà el més escaient.

IL.LUSTRÍSSIM SENYOR ALCALDE DE TERRASSA

Terrassa, 18 de febrer de 2011
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