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COMUNICAT DE LES UEMs PEL TANCAMENT DE RTVV 

 

 

Les Unitats d’Educació Multilingüe del País Valencià de les Universitats 

d'Alacant, Jaume I de Castelló i València-Estudi General volen 

manifestar, en relació al tancament de RTVV, el següent: 

 

En una societat moderna, la presència de les llengües en els mitjans 

de comunicació de masses és un dret irrenunciable. Els ciutadans 

tenen dret de ser informats en la llengua o llengües oficials. En el cas 

de les llengües que, com el valencià (acadèmicament anomenat 

català als Estatuts de les nostres universitats), pateixen un procés de 

minorització, una presència forta en els mitjans de comunicació és 

imprescindible per a garantir l'assoliment d'un estatus adequat, la 

identificació dels ciutadans amb la llengua pròpia i com a garantia del 

seu aprenentatge i, fins i tot, de la seua supervivència com a llengua. 

 

Aquest dret està reconegut en la Constitución Española (art. 20.3), 

en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (art. 56.2) i en 

la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià. En concret, el títol tercer de 

la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, de la qual celebrem enguany 

el trentè aniversari, estableix que "tots els ciutadans tenen el dret de 

ser informats pels mitjans socials de comunicació, tant en valencià 

com en castellà" (art. 26.1) i que "el Consell de la Generalitat 

Valenciana vetlarà perquè el valencià tinga una adequada presència a 

les emissores de ràdio i televisió i altres mitjans de comunicació 

gestionats per la Generalitat Valenciana, o sobre els quals aquesta 

Llei tinga competència, d'acord amb el que disposa la present Llei" 

(art. 25.1). 

 

El tancament de la RTVV és un incompliment flagrant de la llei i un 

colp mortal a la llengua. És un tancament que no es produeix 
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únicament com a conseqüència de la crisi econòmica que patim els 

valencians, sinó que és el punt final d'un procés deliberat de 

degradació de Canal 9 que ha hagut de patir la castellanització de les 

emissions, la manipulació política dels continguts, l'aprofitament 

partidista de la institució i el balafiament dels seus recursos 

econòmics. 

 

A més, el tancament de RTVV es produeix després que el Consell de 

la Generalitat Valenciana haja prohibit, en un acte de censura impropi 

de qualsevol societat democràtica, la recepció de les emissions de 

TV3, una televisió també pública, de qualitat, que permetia als 

valencians tenir una oferta audiovisual més plural en la llengua pròpia 

i una comunicació més normal amb la resta de territoris de l'àrea 

lingüística catalana. 

 

Des d'un punt de vista educatiu, uns mitjans de comunicació de 

qualitat en la llengua dels valencians són imprescindibles per a 

garantir el seu aprenentatge i la identificació dels escolars amb el 

valencià. Com a especialistes universitaris en l'educació plurilingüe, 

denunciem que, amb la supressió de RTVV, l'únic mitjà audiovisual de 

comunicació en valencià que actualment es podia rebre a la major 

part del territori, es pega un colp mortal al procés d'aprenentatge del 

valencià. És totalment incongruent que, d'una banda, es diga que es 

defensa el valencià i, per l'altra, se l'ataque d'una manera tan 

evident.  

 

Per tot això, les Unitats per a l'Educació Multilingüe (UEMs) de les 

Universitats d'Alacant, Jaume I de Castelló i València-Estudi General 

demanem que no es tanque la RTVV i, ans al contrari, es treballe per 

a convertir-la en el mitjà audiovisual de qualitat i totalment en 

valencià que els valencians i les valencianes necessitem i ens 

mereixem. 


