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CONTRA EL TANCAMENT D’UN MÚLTIPLEX
DE TELEVISIÓ DE CATALUNYA
Comitè Executiu – Barcelona, 28 de juny de 2014
La nova normativa europea al voltant de la reordenació de l’espai radioelèctric,
l’anomenat Dividend Digital, ha sigut l’excusa utilitzada per part del Govern Espanyol
per tal de suprimir un dels tres múltiplexs d’emissió de les televisions catalanes.
L’alliberament d’aquest espai radioelèctric per a nous serveis de telefonia mòbil 4G és
perfectament compatible amb el manteniment dels dos múltiplexs, per tant, estem
davant d’una decisió política i no tècnica. El Govern Espanyol, per la seva banda, es
nega a negociar amb l’executiu català en un altre exemple més de la seva voluntat
recentralitzadora.
La pèrdua d’un d’aquests múltiplexs suposaria clausurar les emissions de TVC en HD o,
per altra banda, clausurar 2 dels seus 4 canals convencionals. A més a més, impediria
la reciprocitat de les emissions amb IB3 i la Televisió Valenciana, ja prou tocada
després del tancament de Canal 9.
A Catalunya emeten 35 cadenes de televisió, 8 de les quals en català. Del total de
programes de la graella només el 23% són emesos íntegrament en català però, en
canvi, TV3 és la televisió més vista a Catalunya.
D’altra banda, considerem que cal replantejar l'equilibri actual de canals de gestió
privada i gestió pública, tenint en compte que el múltiplex de gestió privada està
infrautilitzat i és necessari prioritzar la capacitat d'emissió de la CCMA davant del
benefici privat.
Per tot això les entitats del CNJC manifestem que:


Com en tots els atacs als serveis públics, ens posem al costat dels treballadors i
treballadores de TV3 i els expressem el nostre suport.



Demanem al Govern de la Generalitat i als grups parlamentaris que s’han
manifestat contraris a aquest tancament que defensin per totes les vies la
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televisió pública en català i que tornin a demanar al Govern Espanyol que
negociï una alternativa tècnica que faci compatible el manteniment dels dos
múltiplexs de TVC i l’oferta de serveis 4G.


Demanem replantejar l'equilibri actual de canals de gestió privada i gestió
pública, prioritzant la capacitat d’emissió de la CCMA.



Demanem als eurodiputats catalans que facin un posicionament conjunt i que
denunciïn aquesta situació a les institucions europees pertinents.
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