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El Consell de l'Audiovisual de Catalunya creu un "despropòsit" el 
tancament de repetidors de TV-3 a la Comunitat  
02/12/2008 18:54 
 
L'IEC creu que "va en contra dels principis de lliure circulació d'idees, 
imatges i llengües" 
 
BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS) 
 
El president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Josep Maria 
Carbonell, ha considerat hui un "despropòsit" el tancament de repetidors de 
TV-3 a la Comunitat Valenciana. 
 
En declaracions a Catalunya Ràdio, recollides per Europa Press, Carbonell 
ha considerat "incomprensible" esta situació en un moment en el qual les 
noves tecnologies "permeten multiplicar per quatre el potencial de 
cadenes" mitjançant la Televisió Digital Terrestre (TDT) i quan existix un 
acord de reciprocitat entre la cadena catalana i Canal 9. 
 
D'altra banda, l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha lamentat també el 
tancament de nous repetidors de la cadena catalana a la Comunitat 
Valenciana la setmana passada i ha assegurat que esta decisió "va en 
contra dels principis de lliure circulació dels idees, imatges i llengües que 
protegixen els postulats de la Unió Europea i de les Nacions Unides". 
 
Carbonell s'ha mostrat favorable que els mitjans de comunicació públics 
tinguen un sistema "mixt" de finançament, basat en una subvenció pública 
"per a garantir l'orientació pública dels mitjans" i una altra de publicitat, tot 
i que esta ha de ser "limitada" i "en cap cas" la font principal d'ingressos. 
 
Ha afegit que les empreses privades audiovisuals "també tenen unes 
responsabilitats de pluralisme", ja que tot i que tenen llibertat per a 
posicionar-se "han de respectar els criteris de pluralisme". 
 
Pel que fa a la concessió de llicències de FM, Carbonell ha defensat que tots 
els consellers van votar amb "consciència" de la seua responsabilitat i ha 
posat com a exemple el cas del conseller Fernández Rodríguez Fusta. "Ell 
diu que va tindre pressions però va votar segons les seues conviccions i 
després d'haver vist com el procés va ser impecable", ha declarat. 
 
Ha reconegut que hi ha zones de Catalunya que l'espectre radioelèctric 
dedicat a les FM és "reduït", pel que ha anunciat que, al costat del Govern, 
estan mirant si en el futur es pot obrir un segon concurs per a donar "més 
pluralitat" d'emissores a estes zones. 
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El CAC critica el cierre de 
repetidores de TV3  

 
 
El presidente del Consell de l´Audiovisual de Catalunya (CAC), 
Josep Maria Carbonell, consideró este martes un 
"despropósito" el cierre de repetidores de TV3 en la Comunitat 
Valenciana.

 
 
DIARIO CRITICO CV / PANORAMA-ACTUAL - 02/12/2008 18:51 h.  

 

 En declaraciones a Catalunya Ràdio, Carbonell consideró 
"incomprensible" esta situación en un momento en el que 
las nuevas tecnologías "permiten multiplicar por cuatro el 
potencial de cadenas" mediante la Televisión Digital 
Terrestre (TDT) y cuando existe un acuerdo de reciprocidad 
entre la cadena catalana y Canal 9. 
 
Por otro lado, el Institut d´Estudis Catalans (IEC) lamentó 
también el cierre de nuevos repetidores de la cadena 
catalana en la Comunidad Valenciana la pasada semana y 
aseguró que esa decisión "va en contra de los principios de 
libre circulación de les ideas, imágenes y lenguas que 
protegen los postulados de la Unión Europea y de las 
Naciones Unidas". 
 
Carbonell se mostró favorable a que los medios de 
comunicación públicos tengan un sistema "mixto" de 
financiación, basado en una subvención pública "para 
garantizar la orientación pública de los medios" y otra de 
publicidad, aunque esta debe ser "limitada" y "en ningún 
caso" la fuente principal de ingresos. 
 
Añadió que las empresas privadas audiovisuales "también 
tienen unas responsabilidades de pluralismo", ya que a 
pesar de tener libertad para posicionarse "tienen que 
respetar los criterios de pluralismo". 
 
En cuanto a la concesión de licencias de FM, Carbonell 
defendió que todos los consellers votaron con "conciencia" 
de su responsabilidad y puso como ejemplo el caso del 
consejero Fernández Rodríguez Madero. "Él dice que tuvo 
presiones pero votó según sus convicciones y después de 
haber visto como el proceso fue impecable", declaró. 
 
Reconoció que hay zonas de Catalunya en que el espectro 
radioeléctrico dedicado a las FM es "reducido", por lo que 
anunció que, junto al Govern, están mirando si en el futuro 
se puede abrir un segundo concurso para dar "más 
pluralidad" de emisoras a estas zonas.  
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El Consell de l'Audiovisual de Catalunya creu un 
"despropòsit" el tancament de repetidors de TV-3 a la 
Comunitat 

L'IEC creu que "va en contra dels principis de lliure circulació d'idees, imatges i llengües"

 

   BARCELONA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -  

   El president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Josep Maria Carbonell, ha considerat hui un 
"despropòsit" el tancament de repetidors de TV-3 a la Comunitat Valenciana. 

   En declaracions a Catalunya Ràdio, recollides per Europa Press, Carbonell ha considerat "incomprensible" esta 
situació en un moment en el qual les noves tecnologies "permeten multiplicar per quatre el potencial de cadenes" 
mitjançant la Televisió Digital Terrestre (TDT) i quan existix un acord de reciprocitat entre la cadena catalana i Canal 
9. 

   D'altra banda, l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha lamentat també el tancament de nous repetidors de la cadena 
catalana a la Comunitat Valenciana la setmana passada i ha assegurat que esta decisió "va en contra dels principis 
de lliure circulació dels idees, imatges i llengües que protegixen els postulats de la Unió Europea i de les Nacions 
Unides". 

   Carbonell s'ha mostrat favorable que els mitjans de comunicació públics tinguen un sistema "mixt" de finançament, 
basat en una subvenció pública "per a garantir l'orientació pública dels mitjans" i una altra de publicitat, tot i que esta 
ha de ser "limitada" i "en cap cas" la font principal d'ingressos. 

   Ha afegit que les empreses privades audiovisuals "també tenen unes responsabilitats de pluralisme", ja que tot i 
que tenen llibertat per a posicionar-se "han de respectar els criteris de pluralisme". 

   Pel que fa a la concessió de llicències de FM, Carbonell ha defensat que tots els consellers van votar amb 
"consciència" de la seua responsabilitat i ha posat com a exemple el cas del conseller Fernández Rodríguez Fusta. 
"Ell diu que va tindre pressions però va votar segons les seues conviccions i després d'haver vist com el procés va 
ser impecable", ha declarat. 

   Ha reconegut que hi ha zones de Catalunya que l'espectre radioelèctric dedicat a les FM és "reduït", pel que ha 
anunciat que, al costat del Govern, estan mirant si en el futur es pot obrir un segon concurs per a donar "més 
pluralitat" d'emissores a estes zones. 
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Familiars i amics donen l'últim adéu al 
cantautor Joan Baptista Humet a Navarrés 
(València) 

Plácido Domingo gravarà el 5 de desembre al 
Palau de les Arts l'Himne de la Comunitat 

Alarte trasllada a López Garrido el "paper 
destacat" que vol desenvolupar la Comunitat 
a Europa i les seues institucions 

America's Cup.- Barberá ressalta la 
"voluntat" d'Ajuntament i Consell perquè 
València aculla la 33 edició 

Ripoll diu que el pressupost de la Diputació 
d'Alacant per a 2009 "va a disminuir per 
primera vegada des de fa anys" 

Atemptat.- Camps condemna la "desraó" 
d'ETA que "seguix creant el terror apel·lant 
no se sap a què" 

Atemptat.- El PPCV condemna l'assassinat de 
l'empresari basc i transmet el seu afecte a la 
família 

El Circ Gran Fele invita a un recorregut 
sentimental pel passat amb 'A', un muntatge 
inspirat en el 1900 

Camps culpa a les pluges de la inundació al 
Palau el 2007 i diu que el projecte original no 
preveu la seua inundabilidad 

El PSPV assegura que el Consell "no té 
voluntat" de fomentar el trilingüisme entre els 
alumnes valencians 

La Fiscalia demana el sobreseïment de la 
causa oberta per la taca de fuel en el Port de 
València 

Suscríbete a las noticias de Valencià en tu entorno: 
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ETA mata a tiros a un 
empresario en la 

localidad 
guipuzcoana de 

Azpeitia

ETA mata a tiros a un 
empresario en la 

localidad 
guipuzcoana de 

Azpeitia

Primeras fotos juntos 
de Felipe González y 
Mar García Vaquero
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Carbonell considera un "despropòsit" el tancament de 
repetidors de TV3 a la Comunitat Valenciana 

 
 
   BARCELONA, 2 de desembre (EUROPA PRESS) 
 
 
   El president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Josep Maria Carbonell, ha considerat avui un 
"despropòsit" el tancament de repetidors de TV3 a la Comunitat Valenciana. 

   En declaracions a Catalunya Ràdio, recollides per Europa Press, Carbonell ha considerat "incomprensible" 
aquesta situació en un moment en el qual les noves tecnologies "permeten multiplicar per quatre el potencial de 
cadenes" mitjançant la televisió digital terrestre (TDT) i quan existeix un acord de reciprocitat entre la cadena 
catalana i Canal 9. 

   D'altra banda, l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha lamentat també el tancament de nous repetidors de la cadena 
catalana a la Comunitat Valenciana la setmana passada i va assegurar que aquesta decisió "va en contra dels 
principis de lliure circulació de les idees, imatges i llengües que protegeixen els postulats de la Unió Europea i de les 
Nacions Unides". 

   Carbonell s'ha mostrat favorable que els mitjans de comunicació públics tinguin un sistema "mixt" de finançament, 
basat en una subvenció pública "per garantir l'orientació pública dels mitjans" i una altra de publicitat, tot i que 
aquesta ha de ser "limitada" i "en cap cas" la font principal d'ingressos. 

   Ha afegit que les empreses privades audiovisuals "també tenen unes responsabilitats de pluralisme", ja que tot i 
tenir llibertat per posicionar-se "han de respectar els criteris de pluralisme". 
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Aquesta Agència de Premsa en Català té ajuda econòmica de la Generalitat de Catalunya

MÁS NOTICIAS 

09:12 Rússia i l'Índia intensifiquen la seva cooperació econòmica, tecnològica i 
cultural 
   MADRID, 3 de desembre (EUROPA PRESS)   La comissió integrada per Rússia i l'Índia de cooperació 
econòmica, tecnològica i cultural farà avui a Nova Delhi la seva catorzena reunió per traçar les vies de foment de la 
cooperació bilateral en diversos àmbits, han informat avui fonts de l'executiu rus.  
 

09:07 Moratinos signarà avui a Oslo la convenció internacional que prohibeix les 
bombes de dispersió 
   MADRID, 3 de desembre (EUROPA PRESS)   El ministre d'Afers Estrangers i de Cooperació, Miguel Ángel 
Moratinos, signarà avui a Oslo en representació d'Espanya el tractat internacional que prohibeix les bombes de 
dispersió i que va ser acordat per un centenar de països el maig passat a Dublín, han confirmat a Europa Press 
fonts diplomàtiques.  
 

09:02 L'OIT analitza des d'avui a Dakar el possible impacte de la crisi en la lluita 
mundial contra el VIH/sida 
   MADRID, 3 de desembre (EUROPA PRESS)   La crisi mundial podria donar "una nova dimensió" a la lluita contra 
la sida, segons els especialistes de l'Oficina Internacional del Treball (OIT), que es reuniran per analitzar aquest 
assumpte en la XV Conferència Internacional sobre Sida i Malalties de Transmissió Sexual a l'Àfrica (ICASA), que 
comença avui a Dakar, Senegal.  
 

  

Más Noticias Más Leídas  

Swiss ofereix des d'avui vols directes a Zuric 
des de l'aeroport tailandès de Chiang Mai 

La Cambra de Diputats tracta avui el projecte 
per expropiar Aerolineas Argentinas i Austral 

Aterra a l'aeroport de Bangkok el primer avió 
de passatgers des de l'anunci de la fi de les 
protestes 

Líders internacionals urgeixen Ban Ki-moon 
a viatjar a Birmània 

El Parlament tailandès designarà el nou 
primer ministre el pròxim dia 8 

Els pirates alliberen el vaixell iemenita 
segrestat la setmana passada en aigües 
somalis 

Un mínim de cinc persones moren després 
de desencadenar-se un incendi en un asil a 
l'est de la Xina 

Un mínim de 25 persones ferides, entre les 
quals hi ha 4 nens, després d'una explosió de 
gas en un edifici de Gavà 

Successos.- Mor un treballador després de 
caure pel forat d'una escala en un edifici en 
obres a Vallbona de les Monges 

Montilla subratlla que la llei del turisme 
dotarà el sector d'"un marc modern i àgil" 

(Ampliació).- Colonial ofereix el 15,4% de 
FCC als seus bancs creditors a 30 euros per 
acció 

El funcionari segrestat i apallissat durant el 
motí de Quatre Camins identifica els seus 
agressors 

El 75% d l d à d' i
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El Consell Audiovisual dice que es un ´despropósito´ 
 el cierre de repetidores de TV3 en la Comunidad 

 

EUROPA PRESS. BARCELONA El presidente del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC), Josep Maria 
Carbonell, consideró ayer un "despropósito" el cierre de repetidores de TV3 en la Comunidad Valenciana. En 

declaraciones a Catalunya Ràdio, recogidas por Europa Press, Carbonell consideró "incomprensible" esta 

situación en un momento en el que las nuevas tecnologías "permiten multiplicar por cuatro el potencial de 

cadenas" mediante la Televisión Digital Terrestre (TDT) y cuando existe un acuerdo de reciprocidad entre la 

cadena catalana y Canal 9. 

Por otro lado, el Institut d'Estudis Catalans (IEC) lamentó también el cierre de nuevos repetidores de la 

cadena catalana en la Comunidad Valenciana la pasada semana y aseguró que esa decisión "va en contra de 

los principios de libre circulación de les ideas, imágenes y lenguas que protegen los postulados de la Unión 

Europea y de las Naciones Unidas". Carbonell se mostró favorable a que los medios de comunicación públicos 

tengan un sistema "mixto" de financiación, basado en una subvención pública "para garantizar la orientación 

pública de los medios" y otra de publicidad, aunque esta debe ser "limitada" y "en ningún caso" la fuente 

principal de ingresos. 

Añadió que las empresas privadas audiovisuales "también tienen unas responsabilidades de pluralismo", ya 

que a pesar de tener libertad para posicionarse "tienen que respetar los criterios de pluralismo". 
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N.597 ! Dimecres, 3 de desembre de 2008 ! 09.17h 

 

L'IEC lamenta el tancament de dos repetidors més de TV3 al 
País Valencià  
Canal 9 ja s'emet al Principat, però el PP de Francisco Camps no admet la reciprocitat 

 !  !  ! 

 
 

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) lamenta la decisió del govern valencià de 
tancar les emissions de Televisió de Catalunya als repetidors de televisió 
de la Llosa de Ranes i d'Alginet, a les comarques de la Costera i la Ribera. 
Segons l'acadèmia catalana, aquesta decisió 'va en contra dels principis de 
lliure circulació de les idees, imatges i llengües que protegeixen els 
postulats de la Unió Europea i de les Nacions Unides'. En un comunicat, 
l'IEC espera que aquesta situació trobi aviat una solució satisfactòria, que 
permeti la represa del lliure accés a les emissions de TV3 al País Valencià. 

Si fa un any es van tancar els repetidors de les comarques del sud del País 
Valencià, ara el tancament afecta les comarques centrals, i les converses 
polítiques que havien de garantir la reciprocitat de les emissions televisives dels 

territoris que comparteixen la llengua catalana, encara no han donat resultat. Mentre Canal 9 es pot veure a Catalunya, 
TV3 va perdent presència al País Valencià. 
 
Divendres passat, Acció Cultural del País Valencià i la Fundació Ramon Muntaner denunciaven el tancament dels 
repetidors d'Alginet i Llosa de Ranes, una acció que impedeix als ciutadans de la Ribera i la Costera veure els canals de 
TVC a través de TDT. Encara que el principal obstacle és el retard en l'aprovació d'un decret de reciprocitat per part del 
Govern espanyol. 
 
Després del tancament d'aquest repetidors, la Generalitat titllava d''inacceptable' l'actitud 'dilatòria' de l'Estat en aprovar el 
reial decret, que obstaculitza la reciprocitat entre ambdós territoris. Però la Generalitat també lamentava i rebutjava la 
nova acció de tancament de repetidors del senyal de TVC per part del Govern valencià. 
 
Malgrat l'empara judicial esgrimida per la Generalitat Valenciana, l'executiu català creu que la mesura 'ignora i perjudica' 
el procés d'acord establert entre ambdós governs per assolir la reciprocitat televisiva dels respectius canals públics.  
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L'IEC lamenta el tancament de dos repetidors més de TV3 al País 
Valencià  

ACN // 02.12.2008 // 15.17 h    Ref. 464394 // 0 caràcters  

Barcelona.- L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) lamenta la decisió del govern valencià de tancar les emissions de Televisió de Catalunya als 
repetidors de televisió de la Llosa de Ranes i d'Alginet, a les comarques de la Costera i la Ribera. Segons l'acadèmia catalana, aquesta decisió 
'va en contra dels principis de lliure circulació de les idees, imatges i llengües que protegeixen els postulats de la Unió Europea i de les Nacions 
Unides'. En un comunicat, l'IEC espera que aquesta situació trobi aviat una solució satisfactòria, que permeti la represa del lliure accés a les 
emissions de TV3 al País Valencià.  
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