Sra. Gemma Domènech Costafreda
Directora General de Comunicació i Serveis de Difusió Audiovisuals
Via Laietana 14, 08003 Barcelona

Benvolguda Gemma Domènech,
En relació a la notificació de seva Resolució de 15 d’abril de 2008 per la qual inicieu el
procediment sancionador contra l’Assemblea per la Comunicació Social com a titular de Okupem les
Ones i de la convocatòria per a precintament dels equipaments d’emissió de LaTele, per la present us
comuniquem que no tenim intenció de facilitar l’accés als funcionaris i altre personal per a practicar
aquest precintament, que considerem del tot improcedent.
Les emissions al canal 52 de la UHF, amb nom (no comercial) LaTele, corresponen a una
iniciativa comunitària, sense afany de lucre, que no inclou publicitat ni cap altra activitat comercial, i que
no provoca cap problema de interferències a altres emissions. La campanya Okupemn les Ones, igual
que altres iniciatives desenvolupades en el marc de l’ACS, com la presentació d’esmenes a la Llei de
l’Audiovisual per al reconeixement del Tercer Sector Audiovisual, ha rebut el recolzament de més de 140
collectius 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 comercials, sinó que sigui una televisió pròpia de collectius 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).
Tal i com ja li vam manifestar en resposta al seu requeriment de 27 de juny per a que aturéssim
les emissions, considerem que la Llei de l’Audiovisual de Catalunya en el seu Capítol VI empara
l’existència de televisions y ràdios sense afany de lucre i és l’endarreriment de les administracions i altres
organismes competents en l’aprovació del reglament corresponent el que ens impedeix accedir a una
situació legal plenament normalitzada.
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).
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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).
afany de lucre.

Complim també amb l’article 7.6, que prohibeix la publicitat en les emissores sense

Tenint en compte l’anterior, l’obertura d’un expedient sancionador ens sorprèn desagradablement
i ens sembla totalment fora de lloc. Més, tenint en compte que en els darrers tres anys, hem estat
interpellant a les autoritats competent per a que es donés una solució legal a l’anomenat tercer sector de
la comunicació. 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. Posteriorment a
l’aprovació d’aquesta llei, hem mantingut diverses reunions amb els responsables de la Direcció General
de Comunicació y Serveis de Difusió Audiovisuals, on hem coincidit en la necessitat de desenvolupar el
capítol VI de la Llei 22/2005 amb l’aprovació dels reglaments pertinents. També hem instat al CAC a
intervenir en aquesta línia, la darrera vegada amb la presentació d’un recurs contra la convocatòria del
concurs d’FM que només contemplava la categoria d’emissores comercials i no establia cap reserva per a
emissores sense afany de lucre (contra el que preveu la Llei 25/2005). Donada la nostra preocupació per
aquest tema, per tant, no entenem que la resposta de l’administració sigui l’obertura d’un expedient
sancionador, mentre es continua posposant l’elaboració del reglament que doni a les emissores
comunitàries o sense afany de lucre la possibilitat d’accedir a un estatus legal reconegut.
Malauradament, aquesta és la situació en que s’han trobat des del seu inici, ja fa més de 25
anys, les ràdios i televisions comunitàries a l’estat espanyol, on la manca de desenvolupament legal i
reglamentari de drets bàsics com el de la llibertat d’expressió a través dels diferents mitjans de
comunicació, les ha deixades en una situació de gran vulnerabilitat legal. Ara, tot i que la Llei de
l’Audiovisual de Catalunya ha suposat un avanç, ens tornem a trobar amb la mateixa situació, amb un
dret reconegut, però amb processos sancionadors damunt la taula. Aquesta mala regulació, a Catalunya i
a Espanya, del tercer sector de la comunicació ha estat ressenyada fins i tot en informes europeus (The
state of community media in the European Union. Parlament Europeu, set. 2007), on s’assenyala la falta
de conscienciació dels responsables polítics i la manca de reconeixement jurídic, com a factors que
dificulten el desenvolupament del tercer sector audiovisual com una peça important dels sistemes de
comunicació democràtics.
Lamentem sincerament que la situació a Catalunya s’allunyi tant, encara, de pràctiques legals
d’altres països europeus i americans i de les que recomana la Associació Mundial de Ràdios
Comunitàries en el document que us adjuntem. Us notifiquem que emprendrem les accions al nostre
abast per oposar-nos a aquest procediment sancionador i per continuar reivindicant les plenes garanties
legals per al tercer sector audiovisual.

Laura Bergés Saura
Presidenta de l’Assemblea per la Comunicació Social
Barcelona, 15 de maig de 2008
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