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Pujol, Maragall i Rigol reclamen que TV3
es vegi a tot el país
Han presentat la Iniciativa Legislativa Popular 'Televisió
Sense Fronteres'
Una llarga llista de personalitats, encapçalada pels
ex-presidents Jordi Pujol i Pasqual Maragall, han presentat
avui al matí a la seu d' Òmnium a Barcelona la Iniciativa
Legislativa Popular 'Televisió Sense Fronteres', promoguda
per Acció Cultural del País Valencià. La iniciativa reivindica
el projecte de llei que hauria de permetre que totes les
televisions en català arribessin a tot el territori. VilaWeb us
ofereix aquest vídeo de l'acte.
La iniciativa compta amb l'adhesió de representants de diversos sectors de la
societat catalana, com ara Salvador Giner (IEC), Pere Gimferrer, Jordi Carbonell,
Joan Carles Gallego (CCOO), Josep Maria Àlvarez (UGT), Joan Laporta (FC
Barcelona), Josep Carles Rius (Col·legi de Periodistes), Mònica Terribas o Heribert
Barrera. Per al president d'ACPV, Eliseu Climent, la ILP és la 'única solució'
contra l'intent de l'actual govern valencià de tancar TV3 al País Valencià. La ILP
es basa en la carta europea de les llengües i en la normativa europea que
defensa que els mercats culturals són indivisibles. Per Climent, fer-la realitat
suposaria un el 'pas històric més important des de la Transició per l'espai de
comunicació català i la llengua.'
L'ex-president Pujol ha titllat la situació actual de 'ridícula' i 'poca-solta' en un
context de globalització i obertura de fronteres, Pasqual Maragall ha recordat
que la ILP també és un impuls per als sectors audiovisual i empresarial en
general d'ambdós territoris.
La directora de TV3, per la seva banda, Mònica Terribas, considera 'lògic' que
TV3 es pugui veure a tots els territoris de l'estat, fins i tot als de fora del nostre
país, 'però el sentit comú sembla cada dia més lluny de la política', ha dit.
Terribas ha agraït la iniciativa, 'no només des d'un punt de vista nacional o
lingüístic, que és una obvietat, sinó també com a suport important per a tota la
indústria audiovisual.'
La ILP proposa que el congrés espanyol estudiï i voti una llei ja redactada que
permetria que totes les televisions en català es poguessin veure a tot el territori.
Per a aconseguir-ho cal recollir mig milió de signatures en un període de nou
mesos. Les organitzacions convocants cerquen ara fedataris, és a dir: persones
que puguin recollir aquestes signatures legalment.
La campanya es va presentar dimarts de la setmana passada a València. 
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