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Signa al web: http://lleiaudiovisual.communia.info/
VOLS PARTICIPAR ALS MITJANS COMUNITARIS?
Perfecte! Tots disposem de web i correus electrònics on es podràs
localitzar. T’esperem!
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Sabies que totes les persones tenen dret a l’accés i la gestió del
teu mitjà de comunicació? Des de fa més de 30 anys diversos grups
a Catalunya exerceixen aquest dret però desemparats per la llei.
Enguany, i reconeixent la tasca d’aquests mitjans i la precarietat
en què es troben, la Secretaria de Comunicació de la Generalitat
de Catalunya regula els mitjans de comunicació “sense ànim de
lucre”. És això una bona notícia?
Què són això que etiqueten com a “mitjans sense ànim de lucre”?
Anomenen “mitjans sense ànim de lucre” (o també Tercer Sector de
la Comunicació) totes aquelles ràdios i teles que sovint ens autoanomenem com a lliures o comunitàries. Mitjans creats i
gestionats per persones, independents completament d’institucions
comercials, governamentals i religioses. Però aquestes
experiències lliures i comunitàries hem estat marginades de
l’assignació legal de freqüències d’emissió (motiu pel qual emetem
en al•legalitat, que no vol dir il•legalitat, perquè no existeix
cap llei que ens reguli).
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