Reciprocitat: ja no hi ha excuses, ja no hi ha temps a perdre
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Des de la FOLC celebrem l'acord pres ahir per les Corts Valencianes per la reciprocitat entre
les televisions públiques en llengua catalana, i reclamem que l'acord parlamentari d'ahir es
materialitzi, amb la màxima celeritat, amb la posada en marxa immediata de la reciprocitat
d'À Punt amb IB3 i TV3, comptant inicialment amb el canal múltiplex (MUX) que és de
titularitat autonòmica
. Posar en marxa, ja, el que
porten fent de fa anys IB3 i TV3 a partir dels seus respectius MUX. No hi ha cap raó tècnica
que ho impedeixi.

Així mateix, volem destacar la importància que els tres grups que donen suport al Consell
de la Generalitat Valenciana
(PSPV, Unides Podem i Compromís) es
posicionin a favor que la futura llei estatal de l'audiovisual incorpori el retorn a les
Comunitats Autònomes del segon MUX
. Això
coincideix del tot amb una de les al·legacions que la FOLC va presentar a l'avantprojecte
d'aquesta futura llei
. Si com dèiem abans, amb l'actual MUX valencià és perfectament viable la reciprocitat amb
IB3 i T3, amb un segon MUX seria possible una reciprocitat plena amb tots els canals emesos
per les tres televisions públiques.

Avui, cal posar fi a l'anomalia que À Punt i la CVMC no participi encara de la reciprocitat amb
IB3 i TV3, i que no es pugui emetre a les Illes Balears, a Catalunya i, amb ella, també a les
comarques de la Franja. Per això reclamem el president del Consell, Ximo Puig, que es
compleixi l'acord parlamentari
, tot prenent les mesures
tècniques oportunes. I demà, cal que entitats, Generalitat Valenciana i formacions polítiques
que li donen suport,
treballe
m conjuntament perquè la futura legislació audiovisual
que aprovin les Corts espanyoles
incorpori el segon MUX autonòmic, juntament amb altres mesures en favor d'una oferta
generalitzada i normalitzada de continguts en català a totes les pantalles
.
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