Benvolguda Gemma Domènech,

Tal i com li vam comunicar en la reunió mantinguda el

, i tal i com havíem comunicat

abans a l’anterior director general, en el marc de la campanya Okupem les Ones estem realitzant
emissions en el canal 52. Aquestes emissions corresponen a una iniciativa que ha rebut el
recolzament de més de 140 col·lectius socials de Catalunya, que volen disposar de mitjans
audiovisuals propis, en aquest cas d’una televisió pròpia: LaTele. LaTele del canal 52 és una
televisió comunitària que vol desenvolupar un model de mitjans que no siguin ni propietat de
l’administració pública, ni propietat d’empreses privades amb objectius comercial, sinó que
sigui una televisió pròpia de col·lectius socials que treballen en àmbits diversos i que volen
gestionar de forma directa mitjans de comunicació on expressar-se, on posar en comú i debatre
idees i projectes, on difondre informació, en definitiva, on comunicar-se, entre ells i amb el
conjunt de la ciutadania, sense intermediaris (podeu veure tota la informació sobre el projecte a
http://www.okupemlesones.org)
Coneixedors de les dificultats legals per desenvolupar aquest projecte en el marc de la
legislació catalana i espanyola que, a diferència dels països europeus i americans, no reconeix
un espai per als mitjans comunitaris, mitjans sense afany de lucre o el també anomenat tercer
sector audiovisual, des de la campanya Okupem les Ones i l’Assemblea per la Comunicació
Social, hem participat en el procés d’aprovació de la Llei de la Comunicació Audiovisual de
Catalunya, amb la presentació d’esmenes per al reconeixement d’aquest tercer sector
audiovisual, que finalment ha estat inclòs en la llei, tot i que de forma, al nostre entendre,
marginal i poc adequada.
En tot cas, entenem que, des del punt de vista legal:
-

les emissions que realitzem a través del canal 52 constitueixen un exercici del

dret a expressar i difondre lliurement pensaments, idees i opinions i a comunicar i rebre
informació reconegut en l’article 20 de la Constitució.
-

les emissions que fem a través del canal 52 s’ajusten al previst en el capítol VI

de la Llei 22/2005 de la comunicació audiovisual de Catalunya, i particularment a l’article 70
punt 3: “Formen part de les activitats sense ànim de lucre els serveis de comunicació
comunitària que ofereixen continguts destinats a donar resposta a les necessitats socials,
culturals i de comunicació específiques de les comunitats i els grups socials a què donen
cobertura, basant-se en criteris oberts, clars i transparents d’accés, tant a l’emissió com a la
producció i a la gestió, i assegurant la participació i el pluralisme màxims.”

-

l’administració ha de fer una reserva d’espai radioelèctric per a aquest tipus

d’iniciatives sense afany de lucre, més quan, com s’ha demostrat amb les nostres emissions que
no provoquen problemes d’interferències, l’espai radioelèctric ho permet (article 70, punt 7)
-

donat que emetem a una baixa potència que ens proporciona una cobertura

inferior a la demarcació local, les nostres emissions es poden incloure també en les previsions
de l’article 70 punt 8 de l’esmentada Llei 25/2005 (sense renunciar a la possibilitat futura
d’augmentar la potència)

Per tot això, us notifiquem que no tenim previst aturar les emissions i us sol·licitem:
-

que no endegueu cap procés sancionador contra l’Assemblea per a la Comunicació
Social i

-

que establiu les condicions per a fer viables els mitjans sense afany de lucre previstos en
la Llei de la Comunicació Audiovisual de Catalunya.

Sol·licitem que enlloc d’iniciar processos sancionadors per a iniciatives de la societat
civil que no provoquen perjudicis ni tenen cap ànim lucratiu, impulseu el previst en la Llei de la
Comunicació Audiovisual en relació als mitjans sense afany de lucre: que garantiu una reserva
de freqüències per a aquestes televisions, que convoqueu el corresponent procés per a
l’adjudicació de llicències i que impulseu mesures de foment del tercer sector audiovisual.

Atentament,

