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El consell d’informatius de
RTVE va qualificar ahir de
“paradoxa” una interven-
ció de TV3 “per garantir la
transmissió d’una infor-
mació veraç, objectiva i
equilibrada”, tal com pre-
veu l’aplicació de l’article
155 de la Constitució es-
panyola, “quan a RTVE no
s’està complint aquest
mandat”. En aquest sen-
tit, considera que s’hauria
d’aplicar aquesta mateixa
línia “en tots els mitjans
públics”, incloent-hi TVE,
i recorda que recentment
s’ha aprovat una llei que
pretén garantir aquest ob-
jectiu, la qual reclama que
es posi en pràctica “imme-
diatament”.

En un comunicat que
engloba TVE, RNE i
RTVE.es, els consells d’in-
formatius demanen “co-
herència” al govern espa-
nyol i als partits que donen
suport a la posada en mar-
xa de l’article 155. El ma-
nifest conclou que els mit-

jans de comunicació pú-
blics “han de servir als ciu-
tadans, mai als governs. A
cap”.

El comitè de RTVE, pe-
rò, no ha estat l’únic mitjà
de comunicació públic en
oposar-se a una possible

intervenció de la televisió i
la ràdio catalanes. El comi-
tè d’empresa de Ràdio Te-
levisió Madrid va assegu-
rar que, “veient el que ha
succeït a Telemadrid i el
que sistemàticament de-
nuncien els treballadors

de RTVE”, li “costa molt de
creure” que la intervenció
de TV3 i Catalunya Ràdio
serveixi per garantir una
suposada informació ob-
jectiva. Perquè, assenyala,
“subordinar els mitjans
públics de comunicació al

poder polític afecta el plu-
ralisme i el dret a la infor-
mació”.

En la mateixa línia, el
consell de redacció
d’EiTB, la Ràdio Televisió
Basca, va denunciar que
les mesures adoptades pel

govern espanyol “ataquen
la independència” dels
mitjans públics catalans.

Precisament ahir, tant
el comitè d’empresa de
TV3 com el de Catalunya
Ràdio van celebrar assem-
blees de treballadors en les
quals es va rebutjar de ma-
nera rotunda l’aplicació
“extrema” de l’article 155.
Els treballadors de TV3
van alertar d’una “amena-
ça” en el dret a la informa-
ció de la ciutadania amb
una “irrupció” en els mit-
jans de comunicació pú-
blics de la Corporació Ca-
talana de Mitjans Audiovi-
suals (CCMA). Els treba-
lladors de Catalunya Rà-
dio, que van llegir un co-
municat emès dissabte,
van considerar la mesura
del govern espanyol un
“insult a la professionali-
tat” de tots els periodistes
que –van reivindicar–
“sempre” han transmès
“informació veraç, objecti-
va i equilibrada”.

Per aquest motiu, els
treballadors de tots dos
mitjans van recordar que,
d’acord amb la llei de la
corporació vigent, els seus
òrgans directius només
poden ser nomenats i des-
tituïts pel Parlament de
Catalunya. Per això, van
rebutjar que el govern es-
panyol nomeni nous direc-
tius “saltant-se tots els trà-
mits democràtics i legals” i
van avisar que, si això pas-
sés, “no tindrem més re-
mei que no reconèixer la
seva autoritat”. ■
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mitjans públics no garanteixen objectivitat a La ràdio i la TV catalanes no reconeixeran cap tutela
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Els consells professionals
de RTVE, contra el 155
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La plataforma Universi-
tats per la República ha
convocat una altra vaga
d’estudiants aquest dijous
per protestar contra l’apli-
cació de l’article 155 de la
Constitució espanyola,
anunciada dissabte pel
president espanyol, Maria-
no Rajoy, perquè assegura
que implicarà la supressió
del govern.

En la mobilització es re-
clamarà també la posada

en llibertat “immediata”
dels presidents de l’As-
semblea Nacional Catala-
na (ANC) i Òmnium Cultu-
ral, Jordi Sànchez i Jordi
Cuixart, que consideren
que han liderat les mobilit-
zacions sobiranistes de
manera pacífica. Segons
Universitats per la Repú-
blica, amb el seu empreso-
nament l’Estat espanyol
“ha perdut tot caràcter de-
mocràtic” i ha passat a ser
“totalment autoritari”.

Alhora, la plataforma
defensa l’aplicació dels re-
sultats del referèndum de
l’1-O, que el govern espa-
nyol “posi fi a l’estat d’ex-
cepció que ha declarat a
Catalunya” i el respecte de
les institucions catalanes.

La convocatòria va diri-
gida a totes les universi-
tats catalanes, però també
als centres de secundària.
Amb el lema Ara Repúbli-
ca!, la manifestació cen-
tral partirà dijous a les 12
del migdia de la plaça Uni-
versitat de Barcelona, tot i
que també hi haurà mobi-
litzacions a Tarragona,
Lleida i Girona a la matei-
xa hora. De moment, el re-
corregut no està decidit.

El Sindicat d’Estu-
diants s’ha adherit a la
convocatòria de vaga i ha
instat els estudiants a “pa-
ralitzar totes les aules” i
sortir al carrer “contra la
repressió franquista”. Pe-
rò va més enllà i proposa
una vaga general estudian-

til de 48 hores que comen-
ci demà. El sindicat consi-
dera que la resposta de
l’Estat espanyol al procés
català és “una escalada re-
pressiva sense precedents
contra els drets democrà-
tics més bàsics”.

La portaveu d’Universi-

tats per la República, Aina
Delgado, va denunciar
ahir que “des de la campa-
nya del referèndum i la se-
va celebració, els atacs a la
democràcia han estat
constants i han anat en
augment”, i va indicar que
“s’han vulnerat drets fona-

mentals dels ciutadans
com ara la llibertat d’ex-
pressió i el dret de vot”.

La plataforma ha cridat
a la “mobilització perma-
nent” per aconseguir les
seves demandes, però
sempre “de manera pacífi-
ca i cívica”. ■
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