
 

 
 

 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 
CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS,  DE 
SUPORT A ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ I A L’ARRIBADA DE LES 
EMISSIONS DE CATALUNYA RÀDIO I TV3 AL PAÍS VALENCIÀ 

 
 

Atès que les emissions de Catalunya Ràdio i TV3 han pogut arribar al País Valencià 
gràcies a l’esforç i al treball que han fet molts ciutadans a través d’Acció Cultural del 
País Valencià (ACPV). 
 
Ara, però, després d’un llarg procés de setge per part del govern de la Generalitat 
Valenciana i del govern espanyol del Partit Popular, aquests han aconseguit el seu 
objectiu pel qual ACPV s’ha vist obligada a deixar d’emetre el senyal que permetia les 
emissions de Catalunya Ràdio fins ara en aquest territori.  
 
Atès que l’ACPV ha rebut una comunicació del govern espanyol amb la qual s’insta a 
tancar les emissions i anuncia que l’entitat pot rebre dues multes per valor d’un milió 
d’euros, pel fet d’haver instal·lat estacions radioelèctriques sense autorització i utilitzat 
freqüències radioelèctriques sense autorització. 
 
Atès que la continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la 
normalització del català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre 
Catalunya i el País Valencià. D’altra banda, davant del fet que cada dia tenim accés a 
més mitjans en llengües i continguts ben diversos, la resposta d’un govern no pot ser 
mai la censura d’un canal en particular, sinó garantir l’accés dels ciutadans a la més 
àmplia oferta, com a mostra de pluralitat informativa i de llibertat d’expressió.  
 
 
És per tots aquests motius que el Ple de l’Ajuntament de Riudoms proposa l’aprovació 
dels següents acords: 
 
PRIMER. Manifestar el nostre rebuig a les pressions exercides per part del Govern 
valencià i espanyol sobre Acció Cultural del País Valencià. 
 
SEGON. Expressar el nostre convenciment que les emissions de Catalunya Ràdio i 
TV3 al País Valencià són una mostra de normalitat en l’exercici de la llibertat 
d’expressió, la pluralitat informativa i la promoció de la llengua. 
 
TERCER. Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Indústria, al Govern de Catalunya, al 
de la Generalitat Valenciana i a ACPV. 
 
 
 
Riudoms, 30 de gener de 2014 
 
 
 
Francesc X. Làzaro Alhambra 
Regidor-Portaveu del GM d’ERC-AM 



 

  


