PRONUNCIAMENT DE LA FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
DAVANT EL TANCAMENT DE LA RTVV
El tancament d’un servei públic sempre significa l’expropiació d’una eina col∙lectiva de cohesió
que permet l’aplicació de polítiques d’igualtat social. El tancament de RTVV suposa la renúncia
del govern valencià, en nom de tota la societat a la qual representa, a una de les poques eines
de què disposa per la promoció del valencià i per la cohesió territorial de la comunitat
autònoma. Entenem, per tant, que el govern valencià amb aquesta decisió dimiteix d’una de
les seues principals raons de ser: la construcció i manteniment d’una comunitat política
valenciana, democràtica i cohesionada.
Les llengües sense presència als mitjans de comunicació de masses són llengües condemnades
a una mort lenta. Una presència forta en els mitjans de comunicació és imprescindible per
garantir la recuperació d’un estatut oficial a les llengües minoritzades, per aconseguir la
identificació de la ciutadania amb la llengua pròpia i com a eina fonamental per al seu
aprenentatge. Una televisió pública és una eina de vertebració i cohesió social, de participació
democràtica, i en el cas valencià, encarregada de la difusió i protecció de la llengua que usen
milions de valencianes i valencians, i també és responsable d’impulsar el sector audiovisual
valencià, d’importància estratègica en un entorn globalitzat i una economia basada en el
coneixement i la informació.
La nefasta gestió de RTVV realitzada des de la Generalitat Valenciana ha dut l’ens a una
situació d’endeutament que ara s’utilitza com a argument per al seu tancament. Tanmateix, la
Generalitat Valenciana ha demostrat que es poden mantenir entitats endeutades, quan hi
veuen un interès particular. La Generalitat Valenciana ha decidit fer recaure tot el pes de la
seua desastrosa gestió de RTVV sobre les esquenes de les treballadores i els treballadors, amb
qui ens solidaritzem, i sobre la societat valenciana en el seu conjunt, en privar‐nos d’un servei
públic essencial per la pluralitat que ha de caracteritzar la vida democràtica. Un govern incapaç
d’assumir les seues responsabilitats és un govern irresponsable.
El tancament de RTVV, en el marc de la profunda crisi que afecta la nostra economia i societat,
és una mesura més en el camí regressiu encetat pels governs d’Espanya i de la Generalitat
Valenciana. Un camí d’involució en el sentit de desinversió i reducció de l’Estat del Benestar i
de l’Estat de les Autonomies, que la societat havia anat bastint en els darrers trenta anys. Les
privatitzacions de serveis públics essencials, com la sanitat o els serveis socials, l’ofegament de
la Universitat i el control, també privat, de l’educació, les reformes laborals, les de la justícia i
les limitacions dels drets de manifestació són mesures que abunden en la reducció dels drets
democràtics de la població, aconseguits amb els esforços dels treballadors i treballadores, i de
la ciutadania en general. A les quals cal afegir el creixent control centralitzat sobre
competències transferides a les comunitats autònomes, que afecten a serveis públics bàsics
(educació, sanitat, serveis socials,...).
Per tot això, la FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS de la Universitat de València vol DEMANAR la
rectificació de la decisió de tancament de RTVV, així com l’acord de les forces polítiques de les
Corts Valencianes i la negociació i diàleg amb els representants dels treballadors i
treballadores per tal d’impulsar un model de televisió autonòmica compromesa amb la vida
social, política, cultural i econòmica de la societat valenciana. En cas que aquesta rectificació
no es produïra considerem que els responsables polítics haurien de dimitir.

