
 

 

Nota de Premsa: 25 de febrer de 2014 

 

La Comissió promotora la integren una vintena de persones de 
diversos àmbits professionals i institucionals 

 

PRESENTEN UNA INICIATIVA 
LEGISLATIVA POPULAR EN DEFENSA 

D’UN SERVEI PÚBLIC DE RÀDIO I 
TELEVISIÓ EN VALENCIÀ 

 

- Després del tall de les emissions de RTVV, som l’única CCAA 
amb llengua pròpia que no disposa de mitjans audiovisuals 
públics per a la seua difusió  

- Segons la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries 
subscrita per Espanya, els poders públics han de garantir la 
creació d’almenys una ràdio i una TV en les llengües protegides 
per esta carta, com el valencià   

- Ara s’obri un termini de 4 mesos per recollir un mínim de 
50.000 firmes a tota la Comunitat 

 

València, 25 de febrer.- Una vintena de personalitats valencianes 
de diferents àmbits socials i geogràfics integren la Comissió 
Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per un servei 
públic de ràdio i televisió en valencià que hui s’ha presentat al Palau 
Cerveró de València. 



El text reivindica el dret col·lectiu del poble valencià a rebre i 
comunicar idees i informació en llengua pròpia a través de mitjans de 
comunicació públics. A més, la ILP constata que, després del tall de 
les emissions de RTVV, la valenciana és l’única CCAA amb llengua 
pròpia que no disposa de mitjans públics per a la seua difusió.  

En este sentit, els promotors de la Iniciativa Legislativa Popular 
consideren que este buit és una paradoxa tenint en compte el 
notabilíssim augment de les possibilitats tecnològiques lligades al 
procés de digitalització de les telecomunicacions i la multiplicació de 
l’oferta de comunicació audiovisual. “Si el valencià estava abans 
subrepresentat als mitjans audiovisuals, a hores d’ara és 
pràcticament inexistent”, conclouen. 

Per altra part, esta iniciativa destaca que l’ús i promoció del valencià 
implica la defensa de la identitat, els valors i els interessos del poble 
valencià i del seu patrimoni cultural. 

Col·laboració de desenes d’entitats   

El text també subratlla que, segons la Llei del Sector Audiovisual 
Valencià, este sector té un caràcter estratègic per la seua importància 
social i econòmica. A més, recorda que, segons la Carta Europea de 
Llengües Regionals o Minoritàries ratificada per Espanya en 2001, els 
poders públics han de garantir la creació de, com a mínim, una 
emissora de ràdio i un canal de televisió en les llengües protegides 
per este conveni, entre les quals el valencià.  

Després de la presentació d’esta ILP, ara s’obrirà un termini de 4 
mesos, ampliables a 6, per aconseguir un mínim de 50.000 firmes de 
suport de valencians i valencianes. A continuació Les Corts s’hauran 
de pronunciar sobre la Llei. 

L’elaboració d’esta ILP ha comptat amb l’impuls inicial del Comité 
d’Empresa de RTVV i són ja desenes les entitats valencianes de tot 
tipus que han mostrat la seua predisposició a col·laborar i participar 
en la campanya de recollida de firmes.  

 

Més informació a Twitter @rtvENvalencià 

Contacte rtvENvalencia@gmail.com 

 


