Benvolgut …
Ens adrecem a vosaltres per manifestar-vos en nostre estupor i, també, per què no dirho, emprenyament, per les mesures sancionadores contra l’Assemblea per la
Comunicació Social-LaTele, que des de la Direcció General de Comunicació i Serveis
de Difusió Audiovisuals impulsa el govern en què participeu.
Com ve coneixeu, l’Assemblea per la Comunicació Social és una iniciativa que
s’inscriu en l’anomenat tercer sector audiovisual, sobre el qual vam tenir oportunitat de
debatre durant el procés de redacció de la Llei de la Comunicació Audiovisual de
Catalunya (LCA), en el qual vam participar aportant esmenes per al reconeixement dels
mitjans del tercer sector o, tal com va quedar finalment recollit, dels mitjans sense afany
de lucre.
Durant aquell procés, vam entendre que finalment alguna cosa es movia en un dels
components de les polítiques de comunicació a casa nostra, amb el reconeixement del
dret d’accés del tercer sector a l’espai radioelèctric, fins llavors limitat al sector públic i
al privat. Tot i que, des del nostre punt de vista, es tractava encara d’un pas limitat, si
més no ens situava en una línia més propera a la de les democràcies del nostre entorn i a
la del propi Parlament Europeu, que reconeix la importància del tercer sector de la
comunicació i assenyala la manca d’un estatus jurídic i reglamentari adequat com un
dels elements que més en frenen el desenvolupament.
Ara, ens trobem que els mateixos que semblava que recolzaven l’existència d’un tercer
sector audiovisual, no només no han desenvolupat cap dels capítols de la LCA dedicats
als mitjans sense afany de lucre, sinó que obren un procés sancionador contra una de les
poques iniciatives socials que a Barcelona està actuant en aquest àmbit, no sense
dificultats i limitacions.
La Direcció General de Comunicació i Serveis de Difusió Audiovisuals ha enviat a
l’ACS una ordre cautelar de precintament dels equipaments i ha obert un procés
sancionador per infracció greu, que pot suposar una multa d’entre 60.000 i un milió
d’euros. Tot, per ser una entitat sense afany de lucre que, sense llicència, ocupa un espai
radioelèctric disponible —no provoquem interferències—, que no emet publicitat, que
basteix la programació a partir de produccions audiovisuals realitzades per col·lectius
sense afany de lucre, bàsicament de caràcter documental i informatiu, i que ha intentat
posar algunes bases tècniques i organitzatives per a construir un model participatiu,
obert, construït per i adreçat a les comunitats i grups socials al que dona cobertura. És a
dir, que ens sancionen per complir la LCA (veure els diferents punts de l’article 70)

però per fer-ho sense disposar del títol habilitant; títol habilitant del qual no podem
disposar perquè la Generalitat no ha complert la seva part de la Llei, que és la de fer la
reserva d’espai radioelèctric per a entitats sense afany de lucre i arbitrar els
procediments necessaris per a obtenir les llicències corresponents.
N’hi ha per llogar-hi cadires!
Què pesat, a aquestes altures de la història, estar encara amb ordres de tancament i
multes milionàries contra mitjans de comunicació comunitaris!
Per això, reclamem l’atenció del vostre partit envers aquest afer i la vostra intervenció
per tal d’aturar aquest procés sancionador. Entenem la necessitat de posar ordre en
l’espai radioelèctric, manifestada per la Direcció General de Comunicació i Serveis de
Difusió Audiovisuals, però entenem també que en aquest posar ordre s’han de tenir en
compte les especificitats de les televisions i ràdios sense afany de lucre i les previsions
de la LCA. I que, per posar ordre, enlloc d’obrir processos sancionadors contra les
televisions, o en el seu cas, ràdios, sense afany de lucre, s’han de posar les condicions
per a que es pugui desenvolupar el dret d’accés a l’espai radioelèctric per part
d’aquestes entitats.

Atentament,

