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1 Neix TV3
L’11 de setembre del 1983,
TV3 emet per primera vegada
a l’espai analògic. J.R., el
famós “dolent” de Dallas,
parla en català. Fins el 16 de
gener del 1984 TV3 no emet
de manera regular. La seva
legalització arriba el 29 de
desembre del 1984.
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Joan Lerma
President de la Generalitat
Valenciana de l’1 de desembre
de 1982 al 6 de juliol de 1995

2 Del Caro a Castelló
El 4 de setembre del 1984 s’instal·la
un repetidor de TV3 al Caro, prop de
Roquetes (Baix Ebre): el nord del País
Valencià en capta amb normalitat les
emissions.

3 Cent cinquanta entitats
Al desembre, cent cinquanta
entitats valencianes signen
un manifest on reclamen “La
instal·lació dels receptors
i altres mitjans tècnics
necessaris perquè tots els
valencians puguen lliurement
triar com a opció televisiva la
Televisió de Catalunya, atesa
la identitat de la llengua i
l’interès de la programació”.
Es gesta, amb l’impuls d’ACPV,
la creació d’Amics de TV3,
l’entitat que s’ha d’ocupar
d’instal·lar una xarxa privada
de repetidors, i s’engega la
campanya “Sí a TV3”.

3

7 Advocats i ciutadans
Poc després, cent advocats valencians presenten un informe
jurídic, basat en l’anomenat “Informe Melià”, elaborat per
l’ex-portaveu del govern d’UCD, Josep Melià, sobre la llibertat
d’informació, on s’afirma: “El dret a rebre informació per qualsevol
mitjà en la llengua pròpia té un rang constitucional superior a
qualsevol altra part que pogués oposar-se a l’exercici d’un dret tan
fonamental”. A la ciutat de València ja hi ha instal·lades més de
1.500 antenes particulars per a captar el senyal de TV3.

15

14 I ara, la Carrasqueta
Al novembre es comença
a alçar, a la serra de la
Carrasqueta, l’antena que ha
de permetre que el senyal de
TV3 arribi també a l'Alacantí i
la Marina Baixa. L’ajuntament
de Xixona també ha aprovat per
unanimitat la cessió de terrenys
municipals. L’alcalde, Lluís Garrigós,
declara: “La gent de Xixona ho està
demanant, hi ha molta expectació”.
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10 I els ajuntaments, també
L’Institut de Cinema, Ràdio i Televisió de
la Universitat de València fa pública una
enquesta on es mostra que el 87’8% dels
alcaldes de municipis catalanoparlants del
País Valencià volen que hi arribi TV3. I molts
ja han fet camí en aquest sentit: Ontinyent,
Algemesí, Sueca o la Pobla Tornesa ofereixen
facilitats per a instal·lar repetidors.

8
Ferrer
i Gironés

6 Advocats i intel·lectuals
Des d’un equip d’advocats coordinat
per l’ex-president del Consell del
País Valencià, Josep Lluís Albinyana
s’acorda presentar querella
criminal contra el governador civil.
Paral·lelament, s’impliquen en l’afer
els intel·lectuals valencians: Joan
Fuster, Eliseu Climent, Juan Gil-Albert,
Vicent Ventura, Andreu Alfaro, Vicent
Andrés Estellés, Raimon, Manuel
Valdés, Antoni Miró, Manuel Boix,
Josep Vicent Marquès, Emèrit Bono,
Josep Lluís Blasco, Joan Francesc
Mira, Vicent Pitarch, Doro Balaguer...

13 Guerra actua
Alfonso Guerra, vice-president
del govern espanyol, i Gregorio
Peces-Barba, president del Congrés,
critiquen públicament que Castelló rebi
TV3 i demanen que hi actuï el Ministeri
de Transports i Comunicacions. El 21
de novembre ACPV rep la notificació:
s’obre expedient sancionador i
s’ordena clausurar instal·lacions.
L’Audiència Territorial de València
suspèn, el 10 de desembre, l’ordre de
tancament provisional.

4 Sueca, la primera
L'abril del 1985, un veí de Sueca, Manolo
Garcia Messeguer, instal·la, amb la complicitat
de l'Associació de Radioafeccionats, un
repetidor al terrat de casa seva.
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5 El primer precinte
El governador civil de València i delegat
del govern espanyol, Eugenio Burriel
(PSPV-PSOE), envia una carta a Sueca on
qualifica TV3 de “televisió clandestina” i
afirma que la llibertat d’expressió, “com
tots els drets fonamentals, té els seus
límits”. El 21 de maig arriba la guàrdia
civil per tancar el petit repetidor. Poques
hores després ja torna a funcionar.

15 València, la nostra
El desembre del 1986 es fa públic que ja s’han
comprat els terrenys per a instal·lar-hi el repetidor
que ha d’abastar el Cap i Casal. Les negociacions
per a aconseguir comprar els terrenys han mobilitzat
un dels homes clau de les finances valencianes,
Joaquim Maldonado, i Vicent Blasco, secretari de
l’alcalde de València. L’antena s’ha d’alçar a la serra
de Perenxisa, al terme municipal de Xiva. El conseller
d’Obres Públiques, Rafael Blasco (aleshores del PSPV
i actualment del PP) es manifesta completament
a favor de "la llibertat d'ones". València i les
comarques centrals, del Camp de Morvedre
a la Costera, també es connecten a la xarxa.
I el 25 d’abril del 1987 ja hi arriba TV3.

12 Per la Magdalena, TV3
El 5 de març del 1986, en plenes festes
castellonenques de la Magdalena es posa
en funcionament el repetidor del Bartolo.
El Barça i la Juventus de Platini juguen partit
de la Copa d’Europa, retransmès per TV3
fins al Camp de Morvedre. L’èxit és total.
12

9
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8 “Comencem per Castelló”
El 24 de setembre, Eliseu Climent i el senador independent pel
PSC a Girona, Francesc Ferrer i Gironès, s’entrevisten, a Madrid,
amb el director general de mitjans de comunicació de l’estat,
Francisco Virseda. La querella pot quedar relegada si es permet
l’arribada de TV3 al País Valencià. Virseda accedeix a donar el
permís, però només per a les comarques castellonenques,
“porque Castellón, ya se sabe”, afirma. La resposta de Climent:
“Comencem per Castelló i ja en parlarem”.

11 Bons a 100 pessetes
La campanya d’Amics de TV3 i ACPV ha posat en venda bons
d’ajut a 100 pessetes. Se’n venen 150.000. La mobilització
popular fa possible la posada en marxa de tres grans centres
reemissors (Bartolo per a Castelló, Carrasqueta per al sud i
Perenxisa per a València), cinc de potència mitjana i cinc més
de baixa potència per a zones més reduïdes.
9 Comissions per la llibertat
Es van constituint, al llarg del País Valencià, Comissions per la Llibertat
d’Expressió (Amics de TV3). Vicent Partal en fa crònica per a EL TEMPS: “Homes i
dones com ara l’alcalde del Campello Vicent Baeza, com el pescador de Xeraco
Salvador Montilla, com la psicòloga de l’Alcúdia de Crespins Empar Vidal, com
l’arquitecte de la Vila Joiosa Joan Aragonès, com el president de l’Associació
de Damnificats de la Pantanada de la Ribera Xavier Sierra, d’Alzira, com la
compositora de Castelló Matilde Salvador, com el cronista oficial de Montcada
Vicent Vicent, com el carnisser d'Almenara Jaume Domènech”.
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16 Creix l’audiència
El febrer del 1988, dos milions i mig de valencians ja poden
rebre TV3. Un informe de la Generalitat mostra que un 20% de
l’audiència valenciana veu TV3.
16
17

17 TVV com a excusa
Si la TVV no es pot veure a Catalunya, declara el president Joan Lerma,
el 18 de febrer, “faré tot el que siga possible perquè es tanquen els
repetidors de TV3 a València”. La televisió pública valenciana es
comença a perfilar i serveix com a excusa per reobrir polèmiques.
Amics de TV3 respon: “En el cas que la Televisió Valenciana tinguera
el català com a llengua vehicular, en la mateixa mesura que la TV3,
som absolutament partidaris de crear les condicions perquè els
catalans del Principat, i també les Illes, puguen rebre-la”.
18 97%
El febrer del 1989 es fa pública una nova enquesta
encarregada per l’Institut de Cinema i Radiotelevisió de la
Universitat de València entre els estudiants universitaris,
el 97% dels quals afirma que “La supressió de la TV3
al País Valencià seria un atemptat cultural i humiliant
per als valencians”. Més: un 85% vol que la Televisió
Valenciana sigui totalment en català (un 94% entre els
catalanoparlants, un 80% entre els castellanoparlants),
i un 75% dels estudiants de comarques de parla
castellana prefereixen també aquest opció. A més,
un 90% són partidaris que “la TVV s’ha de veure a
Catalunya i a les Illes per motius culturals, perquè és
la mateixa llengua”.
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19 Barrionuevo i les freqüències
Un rumor pren força, a l’agost: 18
el Ministeri de Transport, Turisme
i Comunicacions de José
Barrionuevo (PSOE) canvia les
intencions inicials i, en comptes
d’assignar a la TVV freqüències
d’emissió noves, pensa a donar-li
les que té TV3. En un centenar
de poblacions es constitueixen
comissions per a coordinar les
accions de protesta i es col·lapsen
les centraletes telefòniques del
Ministeri.

21 Enquesta d’audiència
El mateix setembre es filtra
el resultat d’una enquesta
encarregada per la Conselleria
de Cultura de la Generalitat
valenciana: TV3 té, al País
Valencià, una audiència diària
de 400.000 persones i una
audiència màxima de més de
dos milions: més de la meitat
de la població manté algun
seguiment de TV3.
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20 Ordre de tancament i resposta cívica
En un escrit del 4 de setembre, el Ministeri insta
ACPV a tancar les instal·lacions que permeten la
recepció de TV3. Es mobilitzen els sectors culturals,
socials i polítics de tot l'àmbit lingüístic: periodistes
i intel·lectuals se sumen al clam i els premis d’Honor
de les Lletres Catalanes envien una carta oberta al
president del govern espanyol, Felipe González, on
denuncien l’atemptat contra la llibertat d’informació
i contra el patrimoni comú de la llengua catalana que
significa el tancament. Tots els sindicats dels Països
Catalans manifesten el seu suport
a una carta adreçada per ACPV a Barrionuevo.
UPV i PSM presenten sengles iniciatives
parlamentàries en el mateix sentit.

23 Tres a Madrid
Rafael Mansanet, Eliseu Climent i
Joan Francesc Mira, tots tres d’ACPV,
s’entrevisten, a Madrid, amb el ministre
José Barrionuevo, el qual reconeix que
l’ocupació del canal de TV3 significa
donar a la TVV un gran avantatge inicial
de cara a l’audiència. De fet, TVV arriba
automàticament al 95% de la població:
tothom que ja ha sintonitzat TV3 es
troba ara el canal ocupat per TVV. Des
del 9 d'octubre, Canal 9 confirma
l’aposta per l’emissió indistinta en
castellà i en català.

24 Oh, Europa!
“Quan es parla de tots els
avenços tecnològics que
multipliquen les ofertes
comunicacionals sembla
inconcebible aquesta decisió
d’acabar amb un mitjà de
comunicació”. La reflexió és de
Carles Gasòliba, l’europarlamentari
de CDC que promou una iniciativa
al Parlament Europeu per tal d’exigir
que la Comissió Europea insti
el govern espanyol a prendre les
mesures necessàries per a la recepció
del TV3 al País Valencià. És el setembre
del 1989. Mesos després, el juliol del
1990, un altre europarlamentari, Antoni
Gutiérrez Díaz, d’Iniciativa per Catalunya,
porta el tema a la Comissió de Peticions
del Parlament Europeu.

25 Torna TV3
Poc després del
tancament, i sense
desprecintar els equips,
TV3 torna a emetre per
al País Valencià per una
freqüència diferent.
Quan se n’adona,
l’administració estatal
alça actes d'inspecció.

26 Reciprocitat
La comissió de Cultura del Parlament català
aprova de manera unànime una proposició no
de llei favorable a la recepció simultània de
TV3 i Canal 9 a Catalunya i al País Valencià.
Des del 14 de novembre, Canal 9 es rep sense
problemes al sud de Catalunya gràcies a la
iniciativa d’Amics de TVV -entitat impulsada per
ACPV- d’alçar un reemissor al cim de la Mussara
(Baix Camp). Representants de tots els partits
polítics de l’àmbit valencià (UV, UPV, CDS, EU, PP,
PSOE) manifesten la seua satisfacció pel fet i
es mostren d’acord amb la reciprocitat TV3-TVV.

19

Enric Valor

Carles Gasòliba

26
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22 Pantalla en negre
A mitjan setembre, tècnics
del Ministeri precinten els
reemissors del Bartolo,
Perenxisa i la Carrasqueta.
Les protestes s’estenen: es
tanquen a la seu ministerial
de Madrid un grup de
personalitats: Manuel Vicent,
Josep-Lluís Carod-Rovira,
Núria Feliu, Joan Genovés,
Vicent Ventura, Max Cahner...

27 Multes, solidaritat i Canal 33
A començament de desembre
es fa pública la intenció
de la direcció general de
Telecomunicacions del govern
espanyol de multar ACPV per a
reemetre el senyal de TV3. Són
tres multes de quinze milions de
pessetes cadascuna. S’organitza
una important campanya de
protesta i de solidaritat.
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30 La denúncia i els culpables
El 6 de febrer, mentre les centraletes de Canal 9
es col·lapsen en protesta per l’acte de censura,
ACPV denuncia les interrupcions davant del
jutjat i demana una investigació per aclarir
qui ho provoca. “El govern valencià no hi té
absolutament res a veure”, declara Zaplana. A
final de juny, tècnics d’ACPV localitzen el punt
d’interferència (una nau d’un polígon industrial,
propietat de Pasarela Iluminación, empresa
amb un 50% de facturació a Canal 9) i se
sorprenen in fraganti els sabotejadors: tècnics
de Canal 9.

32 Pau per TV3
Al setembre s’acorda, en una reunió amb Canal 9 i TV3,
la recepció de TV3, Canal 33, Catalunya Ràdio i RAC 105
al País Valencià: s’acaben les interferències, es canvia
el canal per poder emetre TV3 a la Safor, s’anuncia la
millora de la recepció del Canal 33 i s’acorda que, quan
coincideixi una retransmissió de futbol amb Canal 9, es
passarà al Canal 33.

Eduardo Zaplana
President de la Generalitat
Valenciana del 6 de juliol de
1995 al 25 de juliol de 2002

31 Manifestació a Gandia
28

La televisió autonòmica valenciana
interfereix amb les ones del seu segon canal
la freqüència per la qual arriba a la Safor el
senyal de TV3. Més de cinc mil persones es
manifesten, el 31 de maig, pels carrers de
Gandia amb el lema “Sí a TV3”.

28 Zaplana interfereix
El 1995 porta el PP d’Eduardo Zaplana
a la Generalitat valenciana. El setembre
del 1996, ACPV fa públic un estudi sobre
els usos lingüístics de Canal 9: un 62%
de les emissions, en castellà.

29
30
32
31

29 “Emissió segrestada”
El 1997 arriba amb interferència: tan bon punt comença per TV3
la retransmissió futbolística, el 25 de gener, les pantalles queden
en negre i amb ratlles. En acabar el futbol, torna la normalitat.
Les interferències es repeteixen les setmanes següents. Des
d’ACPV se substitueix la interferència per una cortina amb el text:
“Emissió segrestada per Zaplana contra el dret del poble valencià
a la lliure informació”. En acabar la retransmissió del partit, Canal
9 interromp la programació per emetre un comunicat oficial del
govern Zaplana dedicat a atacar directament ACPV i, de manera
especial, qui n’és el secretari general, Eliseu Climent.

39 Qüestió de múltiplexs
El Ministeri espanyol d’Indústria reconeix, en resposta
oficial a les qüestions presentades per ACPV, la
titularitat dels canals digitals pels quals emet TV3
al País Valencià. I també que la inspecció i el règim
sancionador sobre aquests canals queden establerts
per la llei estatal de Telecomunicacions i no pas per
l’autonòmica (que és la utilitzada per la Generalitat
per a sancionar i que roman pendent de recurs
d’inconstitucionalitat). Al maig, Joan Clos, ministre
d’Indústria (PSOE), respon les preguntes dels diputats
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33 La Sexta i la TDT
Després d’uns anys de calma, igual com havia fet en el seu
moment Canal 9, el 2006 la cadena estatal La Sexta ocupa la
freqüència de TV3. El fet serveix de detonant per a mamprendre
el pas de la televisió analògica a la digital terrestre (TDT): en
canvi de l’ocupació de les freqüències analògiques, TV3 i Canal 33
passaran a TDT i s’hi incorporaran també els canals 3/24 i 300. En
una reunió amb Eliseu Climent i Joan Puigcercós (diputat a Madrid
per ERC), el ministre d’Indústria, José Montilla, garanteix que les
freqüències de la TDT pertanyen a l’estat i que,
per tant, no hi ha d’haver problema
per a TV3 al País Valencià en
la nova reestructuració.

34 Expedient Camps
El mes de gener del 2007 la Generalitat valenciana presidida per Francisco Camps
(PP) inicia un expedient administratiu sancionador contra ACPV per a reemetre amb
tecnologia digital: ja s’anuncia la intenció d’imposar multa (entre 60.000 i un milió
d’euros) i s’estableix com a “mesura provisional” el tall de les emissions.
ACPV es nega a permetre la malifeta i la Generalitat ha de sol·licitar permís d’entrada
a cada repetidor per via judicial. ACPV interposa recurs administratiu al TSJ.
Francisco Camps
President de la
Generalitat Valenciana
des del 21 de juny del 2003

35 Resposta conjunta

Els presidents de les entitats que formen la Federació
Llull (Jaume Mateu, de l’Obra Cultural Balear; Jordi Porta,
d’Òmnium Cultural; i Eliseu Climent, d’ACPV) realitzen, el
15 de març, una compareixença conjunta a Barcelona per
reclamar solucions de les diferents administracions
implicades. Al Ministeri d’Indústria espanyol, encapçalat
per Joan Clos, se li recorda que “els canals 55 i 47 pels
quals emetem TV3 són de titularitat estatal” i se li reclama,
per tant, que faci valer “la seva propietat per aturar l’abús
que estem vivint”. La Generalitat de Catalunya, continuen,
“té l’obligació moral i política de defensar la llengua i la
cultura catalanes a tot arreu del territori”, de manera que
ha de prendre part activa per convèncer el Ministeri que
cal “assumir els compromisos que va prendre respecte
a les freqüències cedides a TV3”. S’alerta, a més, de les
intencions declarades de controlar el llibre d’estil de
TV3, bo i eliminant-hi expressions com ara “País Valencià”.
Mentrestant, es multipliquen les mostres de suport envers
ACPV i d’indignació per la pretensió de tancament.

36 L'informe Ballvé-Moles
El 19 d’abril s’emet l’informe que ACPV ha encarregat
a l’equip de la càtedra de dret administratiu de la
Universitat Autònoma de Barcelona, dirigit per Manuel
Ballvé i Ramon-Jordi Moles, “Sobre la incompetència
de la Generalitat valenciana per a incoar un expedient
sancionador en relació amb l’emissió amb tecnologia
digital terrestre dels programes de la televisió pública
autonòmica de Catalunya al País valencià”. Des d’ACPV
s’insta el Ministeri d’Indústria a fer valer “davant de la
Generalitat valenciana que la capacitat sancionadora
i la titularitat dels canals pels quals encara emet la
Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació és seua
i que, per tant, és el ministeri que pot aturar el conflicte”.

37 Èpica a la Carrasqueta
El jutjat de València denega l’entrada al repetidor del Mondúber; el jutjat de Castelló no
respon. A Alacant, però, s’obté el permís que vol la Generalitat valenciana. Tres-cents
anys i un dia després de la batalla d’Almansa, arriba a la seu d’ACPV de València
la comunicació de la Generalitat que anuncia, en castellà, que el “cessament de
les emissions” es durà a terme “demà, dia 27 d’abril, a les 11 hores”. Centenars
de persones pugen a la serra de la Carrasqueta. Hi ha representants del món polític
(Enric Morera, del Bloc; Francesc Baixauli, del PSPV; Lluís Torró, d’EUPV; Agustí Cerdà,
d’ERPV...), sindical (Francesc Martínez, de la Intersindical Valenciana), cultural
(els músics Pau Alabajos i Sergi Contrí, el periodista Alfons Llorenç...) i un llarg etcètera
arribat des de València, Gata, Llíria, Tàrbena, Alacant, Alcoi o Mutxamel. Sota una pluja
intensíssima, despleguen les senyeres i trenen la cadena humana
que atura la barbaritat: els funcionaris acompanyats de la guàrdia civil no poden
travessar la barrera. Són més, però evocant els fets de les Termòpiles,
ja se’ls coneix com “els 300 de la Carrasqueta”.

al parlament estatal Jordi Vilajoana (CiU), Isaura Navarro (EU) i Agustí
Cerdà (ERC) sobre les actuacions previstes en l’afer TV3 i afirma que
està “totalment a favor que es vegi” al País Valencià i que cal cercar-hi
una solució “estable”. El 25 de juny, el Ministeri posa a disposició de la
Generalitat valenciana un segon múltiplex (és el govern autonòmic qui
decideix quines televisions l’utilitzen). Dos dies després, Vicente Rambla
(PP), conseller de Relacions Institucionals de la Generalitat valenciana,
declara: “Per part de la televisió autonòmica catalana s’ha atemptat
nombroses vegades contra la nomenclatura estatutària de la nostra
llengua i el nostre territori”.

33

38 Mocions a tot arreu
Els ajuntaments tornen a ser, en
aquest nou intent de tancar TV3, un
punt clau per a reivindicar la llibertat
d’expressió. Centenars de consistoris,
des de Gandia a Barcelona, aproven
mocions per a exigir que no es posi
cap impediment a la recepció de les
emissions de TV3.

34

35

36

37

38

39

40

40 Ells canten i ballen sols
El 10 de setembre es fa pública la resolució de l’expedient sancionador:
la mateixa Generalitat que l’ha obert en decideix el resultat: el tancament
de les instal·lacions del Bartolo, el Mondúber i la Carrasqueta i el
manteniment de la multa de 300.000 euros imposada contra ACPV. Per a
entrar als repetidors, però, els cal tornar a demanar autorització judicial.
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51
41 Moció al Parlament
El Parlament de Catalunya aprova una resolució que
demana “deixar sense efecte la sanció imposada a ACPV”
per emetre TV3 al País Valencià. A més, s’insta el govern
català a “continuar les gestions iniciades davant el conjunt
d’administracions implicades per resoldre el conflicte
generat per la prohibició de les emissions de TV3”.
46 Amb nocturnitat
El 9 de desembre, diumenge a la nit després
d’un llarg pont, sense avisar, funcionaris de la
Generalitat pugen a la Carrasqueta i precinten
els aparells. El sud del País Valencià queda sense
TV3. El 28 de desembre, precinten els reemissors
d’Alginet i la Llosa de Ranes. La Costera i la Ribera
Alta també queden sense TV3.

48 l Bartolo, no... de moment
El 10 de gener del 2008, el Tribunal
Contenciós-administratiu número
2 de Castelló de la Plana denega
l’entrada al centre reemissor del cim
del Bartolo. De la resolució en surt
un qüestionament de la legalitat
de l’actuació de la Generalitat
valenciana.

47

47 El Consell no fa cas de la llei
ACPV recorre davant del Tribunal
Superior de Justícia (TSJ)
del País Valencià l’expedient
administratiu que estableix la
multa de 300.000 euros i el
tancament dels tres repetidors.

50

52 Nous expedients
La resposta del govern Camps és l’obertura de dos nous
expedients sancionadors per la negativa a tancar els centres
reemissors de la Llosa de Ranes (Costera), Alginet (Ribera
Alta) i Perenxisa (Horta). El tancament de les instal·lacions
i dues multes més (300.000 i 100.000 euros) són els
requeriments de l’administració governada pel PP.
ACPV hi recorre davant el TSJ.

51 Multa suspesa
El TSJ respon a la demanda presentada per
ACPV contra l’expedient sancionador suspenent
cautelarment, fins que hi hagi resolució
definitiva del recurs, la multa de 300.000 euros,
bo i argumentant que “es tracta d’una associació
cultural sense ànim de lucre”. La Generalitat
recorre contra la decisió judicial.

53

54

50 També a les Illes
Un acte a Palma mostra la solidaritat illenca en l’afer de la persecució a les
emissions de TV3, Canal 33, 3/24 i 300 al País Valencià: acompanyats pels
presidents de l’OCB i ACPV, compareixien públicament representants del Grup
Ornitològic i de Defensa de la Naturalesa (GOB), el Sindicat de Treballadors de
l’Ensenyament de les Illes Balears, del PSM, UM, EU-IB i ERC per expressar la
seua solidaritat “davant l’atac sense precedents de la Generalitat valenciana
contra la llengua comuna de valencians i balears, la llibertat d’expressió i la
pluralitat informativa”.

“
p
55

49 Sí a TV3
Al desembre hi ha hagut manifestacions a Sueca,
Gandia, Ontinyent i Castelló de la Plana, amb el
suport del tots els partits polítics -menys el PP-. El
nou any s’estrena amb les mobilitzacions del territori
directament castigat pel tall de les emissions: Alcoi
i Alacant protagonitzen dues multitudinàries
concentracions pel dret de veure TV3, Canal 33,
3/24 i 300. A Elx es recullen milers de signatures
per lliurar-les a la Sindicatura de Greuges.

49
48

de
P

56
56 300.000
El TSJ desestima el
recurs d’ACPV sobre
el primer expedient
i ratifica la multa
de 300.000
euros, que esdevé
executiva.

45 Tercer múltiplex
Sembla que s’entreveu pacte entre el govern de l’estat i les dues administracions autonòmiques: el
ministeri concedeix al govern de Camps un tercer múltiplex i aquest declara que es destinarà als “acords
que establim amb les comunitats límitrofes”. S’anuncia que TV3 pot tenir-hi un canal, que la televisió
murciana en té un de reservat i també s’esmenten Castella-la Manxa i l’Aragó (i no la televisió balear,
però). Des d’ACPV s’avisa que no hi ha res signat ni cap concreció per part del govern valencià, i dels riscs
de cedir només per una banda i en canvi de res. El primer múltiplex ja té canals concedits a Canal 9, Punt
2, Las Provincias TV i Televisión Popular del Mediterráneo; els del segon múltiplex són també a mans de la
Generalitat valenciana; i, del tercer, només n’hi ha un -de suposat- per a TV3, que no es materialitza.

46
44 10 euros per la llibertat
Diverses entitats cíviques, polítiques, sindicals i
culturals s’afegeixen a la campanya i hi col·laboren
tot instant els seus socis i sòcies a fer una
aportació econòmica voluntària de 10€ (en canvi
de la qual reben una reproducció d’una obra
cedida per Antoni Tàpies). Els diners s’ingressen
en un compte corrent controlat notarialment per la
Federació Llull. El Futbol Club Barcelona, el Col·legi
Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres
i en Ciències de Catalunya, l’Institut d’Estudis
Catalans, l’Institut d’Estudis Eivissencs, la Societat
Coral El Micalet, a més de CiU, ERC, IC-V o el Bloc
se sumen a la proposta.

45

44

43
42
41

43 Mobilització ciutadana
42 El conseller insultador
El 4 d’octubre, el conseller Vicente
Rambla (interlocutor amb el govern
català en les converses sobre reciprocitat
televisiva), en compareixença a les Corts
i com a resposta a una qüestió sobre
TV3 plantejada per les diputades del
Compromís pel País Valencià, Mònica
Oltra i Glòria Marcos, titlla la televisió
pública catalana de “televisió il·legal”
i els qui defensen la seua emissió al
País Valencià o els Països Catalans de
“pertorbats mentals”.

Tan bon punt es ratifica la sanció de la Generalitat, s’inicia una intensa
campanya de mobilització ciutadana. D’entrada, hi ha el pronunciament
dels més diversos representants de la societat valenciana (del PSPV,
Bloc, EUPV, Esquerra i País i ERPV, de la Confederació de Pares i Mares
d’Alumnes del País Valencià, d’Escola Valenciana, de la Intersindical
Valenciana, CCOO, UGT...). Tres rodes de premsa -a València, Barcelona
i Palma- donen sortida oficial, a l’octubre, a la campanya cívica: els
ex-presidents de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol i Pasqual
Maragall, juntament amb els abats de Montserrat i Poblet, Josep M. Soler
i Josep Alegre, signen una carta adreçada a les entitats del Principat
de Catalunya instant a afegir-se a la campanya. La carta per a les Illes
Balears és signada per la rectora de la Universitat de les Illes Balears,
Montserrat Casas, el president del Cercle d’Economia de Mallorca,
Alexandre Forcades i el prior del santuari de Lluc, Jaume Reynés.
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53 Acta
El 19 de febrer, i després de la suspensió
cautelar de la multa per part del TSJ, ACPV
alça acta notarial sobre el total d’ingressos i
despeses generats fins aleshores. El resum:
hi han col·laborat prop de 30.000 persones,
200 entitats i 100 ajuntaments de tots els
Països Catalans. Els ajuts signifiquen uns
ingressos de 326.686 euros i les despeses
se situen en 171.147 euros.

55 Un gest amb Canal 9
És un acord “no firmat” entre els consellers
de les dues generalitats, Joan Manuel
Tresserras i Vicente Rambla. S’inscriu,
segons el conseller del govern català,
“en una dinàmica per arribar a un gran
pacte televisiu”, i es duu a terme amb
l’esperança que s’aturi la persecució
contra TV3. A l’agost s’inclou
Canal 9 en un múltiplex de la
Corporació Catalana de Mitjans
de Comunicació. Es podrà veure al
Principat de Catalunya, fins l’abril
del 2010, quan, per “qüestions
tècniques”, és substituït per la
versió internacional de TVV.

54 25 d’abril a Alacant
La cita del 25 d’abril, commemoració de la
batalla d’Almansa, es trasllada a Alacant: en
una gran manifestació convocada per ACPV
s’hi mostra el clam del país a favor de la
llibertat de rebre TV3.

e
t
62
é
61
60
59
58

62 Persecució
El 10 de setembre, la portaveu del govern de Camps declara que actuarà
amb “contundència” contra ACPV i que demanarà a la Generalitat catalana
que anul·li les subvencions que pugui donar a l’entitat cívica i endurirà les
sancions per a les emissions de TV3, que vol fer extensives als propietaris
dels terrenys on hi ha els repetidors.

61 100.000
El 13 d’octubre es realitza el pagament de la multa de 100.000
euros. Amb recàrrec de constrenyiment i interessos de demora,
l’entitat cultural ha de lliurar 126.943,904 euros.

57
60 Denegació
El jutjat núm. 5 de València denega a la Generalitat l’entrada al
repetidor de Perenxisa per al seu tancament. És la quarta resolució
judicial en idèntic sentit. El govern de Camps havia comminat ACPV
a tancar el repetidor l'octubre del 2009.

63
64

63 Fi
Amb la clara intenció de “tombar
econòmicament” una entitat que
defensa la cultura i la identitat
pròpies, el febrer del 2011 la
Generalitat valenciana envia a
ACPV una resolució on rebutja els
recursos contra l’ordre de pagament
de les multes: ha de pagar els
600.000 euros abans del 20
de març. Si no ho fa, li obriran a
l’entitat un procés d’embargament.
En cas de continuar emetent,
a més, les sancions anirien
augmentant en 120.000 euros
cada mes. ACPV ha de tancar les
emissions de TV3. És el 17 de
febrer.

59 Morella i Catí
Centenars de persones es concentren el 7 de juny, a Morella per
protestar pel tancament del repetidor que mantenia l’Ajuntament.
Una carta de la Generalitat comminava al tancament sota
l’amenaça de multes. La població guarda un minut de silenci.
També Catí haurà de tancar el seu repetidor.

57 ILP
Durant la tardor del 2009, es presenta la iniciativa legislativa popular
“Televisió sense fronteres”. Per tal de sotmetre al parlament estatal
l’aprovació d’una llei que garanteixi definitivament la legalització de l’espai
lingüístic de comunicació, es necessiten mig milió de signatures vàlides.

64.- 650.651
Després d’una mobilització sense
precedents, s’aconsegueixen recollir
més de 700.000 signatures per a
la ILP “Televisió sense fronteres”.
ACPV en valida 650.651 i les duu
fins a Madrid, on constaten que se
supera el mig milió requerit i la ILP
enceta el tràmit parlamentari per a
l’aplicació de la Carta Europea que
protegeix la riquesa lingüística.
Català, basc i gallec reclamen els
seus espais de comunicació.

Text: Núria Cadenes. Gràfic: V. Prieto

58 “Volem TV3”
2010 comença amb pujades reivindicatives al Mondúber i al
Bartolo, que allotgen sengles repetidors. La veu del cantant Pep
Gimeno, Botifarra, se suma a la reclamació.
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