Benvolgut …
Ens adrecem a vosaltres per reclamar l’atenció del vostre partit envers les mesures
sancionadores que ha iniciat la Direcció General de Comunicació i Serveis de Difusió
Audiovisuals contra l’Assemblea per la Comunicació Social -LaTele. Voldríem
demanar-vos, a més a més, un pronunciament i una intervenció al respecte.

L’Assemblea per la Comunicació Social (ACS) 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). L’ACS es va posar en contacte amb la Ponència encarregada de redactar el text
normatiu i va participar aportant esmenes per al reconeixement dels mitjans del tercer
sector.

La LCA va incloure finalment, en els articles 70 i 71, el reconeixement del dret d’accés
dels "mitjans sense afany de lucre” a l’espai radioelèctric, fins llavors limitat al sector
públic i al privat. Des del nostre punt de vista, aquest reconeixement (encara que limitat)
suposava un pas endavant, ja que ens situava en una línia més propera a la de les
democràcies del nostre entorn. El propi Parlament Europeu, 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.

Però la nostra confiança inicial en una llei que per fi recollia alguna de les
reivindicacions de la ciutadania en matèria de comunicació aviat es tornà desencís.
D’ençà l’aprovació de la LCA no només no s’ha desenvolupat cap mesura que
garanteixi l’aplicació de la normativa referent als mitjans sense afany de lucre, sinó que
a més a més, s’ha obert un procés sancionador contra una de les poques iniciatives
socials que a Barcelona està actuant en aquest àmbit.

El passat mes de maig la Direcció General de Comunicació i Serveis de Difusió
Audiovisuals va enviar a l’ACS una ordre cautelar de precintament dels equipaments
d’emissió de televisió i va obrir un procés sancionador per infracció greu, que pot
suposar una multa d’entre 60.000 i un milió d’euros. La infracció greu és emetre sense
llicència.

“La Tele” de l’ACS es troba al canal 52 de l’UHF a Barcelona, un espai radioelèctric
disponible —això vol dir que les emissions no perjudiquen a ningú, ja que no
provoquen interferències—. La Tele no emet publicitat i basteix la programació a partir
de produccions audiovisuals realitzades per col·lectius sense afany de lucre, bàsicament
de caràcter documental i informatiu. Un dels objectius de La Tele ha estat la
consolidació d’unes bases tècniques i organitzatives que fan possible un model de
televisió participatiu, obert, construït per i adreçat a les comunitats i grups socials als
que dóna cobertura.

És a dir, l’ACS compleix els requisits marcats per la LCA (veure els diferents punts de
l’article 70) però ha comès la “greu infracció” de no disposar de llicència per emetre.
Entenem que l’ACS no pot accedir al títol que habilitaria les seves emissions donat que
la Generalitat no ha fet la reserva d’espai radioelèctric per a entitats sense afany de
lucre, ni ha arbitrat els procediments necessaris per a obtenir les llicències
corresponents. En aquest sentit, entenem que la Generalitat incompleix la LCA, i així ho
hem expressat en el recurs d’empara que hem fet arribar al conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació.

Per això, reclamem l’atenció del vostre partit envers aquest afer i la vostra intervenció
per tal d’aturar aquest procés sancionador. Sabem de la necessitat de posar ordre en
l’espai radioelèctric, manifestada per la Direcció General de Comunicació i Serveis de
Difusió Audiovisuals, però reclamem que en aquest posar ordre es tinguin en compte les
especificitats de les televisions i ràdios sense afany de lucre i les previsions de la LCA.
Posar ordre no significa obrir processos sancionadors contra les televisions, o en el seu
cas, ràdios, sense afany de lucre. En tot cas, s’ha de començar per aplicar les lleis
vigents, i establir les condicions per a que aquestes entitats puguin desenvolupar el seu
dret d’accés a l’espai radioelèctric.

Atentament,

