
Les  entitats  culturals,  cíviques,  socials  i  esportives  de  Catalunya  Nord  sota-signants,  en
representació del conjunt de la societat civil, insten TV3, la  Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals, el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat a renunciar a tancar la
delegació de TV3 a Perpinyà.

Aquesta delegació, des de la seva posta en marxa, de manera continua i inequívoca, ha assumit
amb un gran professionalisme un paper determinant i destacat per informar, il·lustrar, millorar
el coneixement mutu de la ciutadania, amb l'actualitat i les evolucions del territori de banda a
banda d'una frontera que s'ha anat esborrant.

Aquest paper, fonamental en la nostra societat on els mitjans de  comunicació i la  informació
han adquirit una posició de primera línia per construir i mantenir  democràcia i  modernitat, té
per  als  catalans  del  nord  com  del  sud,  a  més  a  més  d'aquests  aspectes,  altres  funcions
insubstituïbles :

- el de mantenir un lligam quotidià entre Catalunya i la perifèrica Catalunya Nord,
- el d'inscriure Televisió de Catalunya en el marc mental, societat i informatiu dels Països

Catalans,
- el de contribuir a la  normalització lingüística i a la reappropriació de la llengua i dels

referents culturals i patrimonials catalans a Catalunya Nord,
- El d'assegurar la permanència d'uns vincles històrics entre Catalunya i Catalunya Nord

que no han mai desaparegut d'ençà el 1659,
- El de preparar les mentalitats d'ambos territoris als reptes econòmics del futur.

Tot i la crisi que afecta en profunditat Catalunya i les seves administracions locals i nacional i
que pot justificar per part del govern decisions de caràcter econòmic desembocant en retallades,
retrocessos o desaparicions de serveis en diversos sectors de la vida publica, considerem que la
vigència d’un servei com el de la  delegació de TV3 a Perpinyà supera amb escreix la mera
consideració econòmica per les raons ja esmentades.

Fer desaparèixer aquesta delegació es girar cua al passat i al futur, és anar a menys de cara als
televidents tan del nord com del sud, és privar-se d'una oportunitat de donar-se visibilitat en uns
moments on la projecció de Catalunya serà del tot necessària durant el procés democràtic pel
dret a decidir del poble de Catalunya. Aquest procés es guanyarà des de l'interior però també
des de l'exterior.Els catalans del nord poden i volen contribuir en la mesura dels seus mitjans en
l’èxit d’aquest procés essent-ne els ambaixadors a Catalunya Nord i a l'estat francès, sempre i
quan se'ls consideri com a ciutadans respectats.

Per  aquestes  raons,  nosaltres  catalans  del  nord,  representants  de  moltes  entitats  culturals,
cíviques, socials i esportives, aspirem a ser subjecte lingüístic i cultural de la nació catalana i
demanem que es mantingui la delegació de TV3 a Perpinyà.

A Perpinyà el 4 de març del 2013


