TV3 i FLAIX FM en tota normalitat!
dimecres, 6 d'abril de 2011 05:51

Des de fa un any al nord de l'Albera, podem rebre de nou els senyals numèrics dels canals de
la televisió de Catalunya-Sud. En un primer moment, el CSA francès havia obligat a tancar el
primer repetidor col·locat al Pic Neulós però, finalment gràcies a l'aferrissament d'alguns,
s'havia arribat a un acord oficiós que ens permetia recuperar la TDT catalana a part del nostre
territori.

No va passar el mateix amb les dues ràdios Flaix FM i Flaixbac que, després d'una injunció de
l'estat francès van ser obligades de deixar d'emetre a Catalunya Nord.
Avui podem mirar els 4 canals de la televisió pública catalana:
TV3, la generalista
C33, la cultural
3/24, el canal d'informació en continu
SÚPER 3, el canal de la joventut
Podem també de nou escoltar Flaixbac sobre les nostres ones FM.

Però, ara per ara existeix un buit jurídic al voltant d'aquestes emissions &quot;salvatges&quot;.
No són ni il·legals ni legals...
La mobilització de companys catalanistes i la sol·licitud dels nostres homes polítics per a la
recuperació dels canals de televisió i de Flaix FM ha acabat portant fruits.
El nostre diputat F. Calvet ha fet un comunicat de premsa el passat 4 d'abril per explicar que
aquestes retransmissions estaven a punt de ser legalitzades.
També, el ministre d'afers exteriors i europeus, A . Juppé i les institucions audiovisuals de
l'estat espanyol s'han reunit per elaborar amb èxit &quot;tractat entre França i Espanya&quot;
(350 anys més tard això no s'inventa!!!).
Es tracta simplement d'un acord per a la col·locació d'un pla de freqüència de part i d'altra dels
Pirineus.

1/2

TV3 i FLAIX FM en tota normalitat!
dimecres, 6 d'abril de 2011 05:51

D'aquí alguns mesos doncs el buit jurídic que existeix serà omplert.
La retransmissió d'emissió en llengua catalana a Catalunya Nord serà perpetuada.

Finalment és una bona notícia, i també un pas endavant per tal que la llengua catalana es
pugui fer sentir a casa nostra en tota normalitat.
El camí per recórrer encara és llarg però un pas més acaba d'estar fet.
L'optimisme ens pot guanyar, però caldrà encara ser molt vigilants i fer esforços per fer realitat
una cosa molt simple: parlar la llengua pròpia dels catalans.
A l'extrem sud dels Països Catalans ( País Valencià) el combat continua perquè ells també
tinguin dret a la televisó del Principat.
Tot no està guanyat però amb voluntat, i tenacitat, ho aconseguirem.
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