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La MESAV en el segon Fòrum de l’Audiovisual Valencià 
 
Gràcies al grup parlamentari de Podemos-Podem per tornar a oferir a la MESAV la 
participació en el Fòrum de l'Audiovisual Valencià. Representem a col·lectius molt 
diversos del sector, i cediré de seguida la paraula a alguns d'aquests col·lectius per a 
matisar qüestions concretes. Però des de la MESAV volem fixar una postura conjunta 
relativa al contingut de l'informe. 
 
Volem felicitar als autors per l'exercici de síntesi que ha suposat un document que 
reuneix el treball de diferents associacions i les aportacions de deu experts 
independents, professors universitaris sense interessos laborals ni empresarials i que 
suposa una clara aposta per l'interés general en la recuperació d'un servei públic 
essencial: la recuperació d'un espai comunicatiu propi que ha de servir de vehicle a les 
necessitats d'expressió col·lectiva de la nostra comunitat i a la reactivació d'un sector 
productiu vital com és l'audiovisual, que pot generar milers de llocs de treball en un 
curt període de temps. 
 
La nostra cultura, la nostra llengua i la nostra identitat com a poble necessiten 
recuperar l'eina d'autogovern que ens va arrabassar l'anterior executiu, i els que 
formem el sector seguim disposats, des de la cohesió i el consens, a col·laborar 
aportant solucions per a revertir una situació que no pot allargar-se per més temps. 
 
Per açò, i abans de donar pas als meus companys vull, en nom de la MESAV, dirigir-me 
als representants dels cinc grups polítics que integren l'arc parlamentari per a 
expressar-los el suport del sector a l'informe, que considerem rigorós i compromés, i 
per a exigir-los responsabilitat en els pròxims passos que caldrà donar pròximament. 
 
Senyor Montiel, senyor Mata, senyor Ferri, la seua petició a la comissió d'experts ha 
sigut resposta amb rapidesa i amb precisió. No existeixen precedents en l'estat 
espanyol d'un instrument com el que tenim entre les mans, i sol·licitem respecte als 
seus plantejaments. Varen demanar un informe, i ací el tenen. Facen-lo servir per a 
dibuixar un marc sobre el qual definir la futura llei. Transmeten a l'executiu que 
presideix Ximo Puig l'extrema urgència i la necessitat d'una ferma voluntat política per 
a escometre de forma immediata les mesures que permeten als valencians i 
valencianes recuperar el servei de radiotelevisió autonòmica. I sàpien que milers de 
professionals, creadors i estudiants, i centenars d'empreses depenen de les seues 
decisions. 
 
Senyor Subiela, el nostre maltractat sector necessita estructures empresarials fortes i 
compromisos valents que garantisquen una aposta seriosa i decidida per la nostra 
llengua i la nostra cultura. Només des del consens podrem dissenyar polítiques 
audiovisuals que generen riquesa. 
 
Senyor Bellver, el partit que vosté representa ha provocat la situació que patim. Ahir es 
va complir el segon aniversari d'una barbaritat que ha tingut unes conseqüències 
socials i econòmiques catastròfiques. No entorpisquen el procés, no facen més dany. 
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Treballen per al consens parlamentari i col·laboren perquè el projecte de la futura 
RTVV nasca amb el suport que requereix una decisió de tanta rellevància. 
 
Luis Lizarán 
President d’ATRAU i coordinador de la MESAV 
 


