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A L’ATENCIÓ DE POLÍTICA/COMUNICACIÓ  

COMUNICAT DE PREMSA 

Zapatero es compromet davant Cerdà que l’Estat 

col·laborarà per fer possible un acord entre els Governs 

català i valencià per a la reciprocitat de TV3 i Canal 9 
 

El portaveu d’Esquerra a Madrid es mostra desconcertat per les amenaces del 

conseller Rambla de tancar l’emissora tot i els pronunciaments judicials que 

indiquen que el dret d’informació dels ciutadans valencians preval per sobre 

de qualsevol qüestió tècnica o competencial 

El President del Grup parlamentari d’Esquerra al Congrés, Agustí Cerdà, ha arrencat el 

compromís de José Luis Rodríguez Zapatero que l’Estat ‘farà el que estigui al seu 

abast’ per fer possible un conveni de reciprocitat entre la Generalitat valenciana i la 

catalana per tal que TV3 pugui seguir emetent al País Valencià i Canal 9 es vegi al 

Principat. 

Cerdà ha interpel·lat el cap de l’executiu espanyol en la sessió de control al Congrés en 

què li ha demanat que ‘l’executiu espanyol, en virtut de les seves competències en el 

marc general de la Llei de Telecomunicacions i el Pla Tècnic de la Televisió Digital 

Terrestre, avali administrativament una realitat plenament consolidada amb més de 

20 anys de trajectòria com són les emissions ininterrompudes de TV3 al País 

Valencià’.  

El diputat valencià a les corts espanyoles i candidat d’Esquerra a les eleccions al País 

Valencià ha recordat a Zapatero que ‘li demanava la seva implicació precisament el 25 

d’abril de 2007, en el 300 aniversari de la batalla d’Almansa, una data carregada de 

simbolisme per als valencians’ i l’ha instat a que faci el possible per ajudar ‘a evitar 

que es cometi l’aberració de privar als ciutadans d’unes emissions de la televisió del 

territori veí amb el qual compartim molt i més en un panorama televisiu en què des de 

València podem veure des d’Al Jazeera fins la RTL alemanya’. 

Per tot això, Cerdà s’ha mostrat ‘perplex i desconcertat’ per les amenaces del 

conseller Rambla en què assegura que la Generalitat de Camps pensa fer efectiu el 

tancament dels repetidors de TV3 tot i el pronunciament contundent del contenciós 

administratiu de València en què manifestava que el dret fonamental a la informació 

dels ciutadans preval per sobre de qualsevol qüestió tècnica o competencial.  

 


