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El proper 5 de gener, TV3 té previst emetre la Cavalcada de Reis des de Vic. La producció del
programa és competència del Àrea d'InfanGls i Juvenils de TV3 i comptarà amb la parGcipació
d'alguns dels personatges del canal Super3.
Aproﬁtant aquest esdeveniment, ahir, dia 2 de gener, les enGtats ANC i Òmnium Cultural van
emetre un comunicat conjunt en què aquestes enGtats proposen "omplir amb estelades les
ﬁnestres i balcons del recorregut" i demanen a "peGts i grans, rebre a Ses Majestats Melcior,
Gaspar i Baltasar amb la llum del fanalet de l'estelada". Segons el comunicat aquest fanalet
il·luminarà l'estelada i pretén que amb ell els nens demanin als Reis que a l’any 2017 “ens
porGn la República Catalana”. Les enGtats aﬁrmen que accions com aquesta tenen com
objecGu fer més gran "la base social a favor de la independència”.
És obvi que resulta inacceptable que s'uGlitzin les emissions dels mitjans públics de tots els
catalans per difondre els enfocaments ideològics de solament una part, però aquí ens trobem
davant d'una circumstància d’excepcional gravetat ja que es tracta d'una emissió orientada a
menors d'edat i que s'aproﬁta de la il·lusió de milers de nens a la màgica nit de reis.
La repugnant uGlització políGca dels nens i l'adoctrinament, gens subGl, que pretenen fer les
enGtats separaGstes no pot comptar amb la complicitat ni directa ni indirecta de TV3 i per això
li demanem que s’allunyi expressament de les intencions de personatges sense escrúpols que
no tenen cap inconvenient a uGlitzar impúdicament als més peGts per les seves mesquines
aspiracions.
Ens preocupa especialment que TV3 es presG a aquest joc. A aquests efectes, li recordem que
el Manual d'Ús de la CCMA és molt clar, parGcularment en l'apartat 2.1.4.2.3 (Diversitat a els
espais infanGls i juvenils):
“ReﬂecGm la diversitat de la societat en què vivim i fomentem entre els infants i els joves el
respecte, el coneixement i l’intercanvi entre persones de diferents orígens, cultures i realitats
socioeconòmiques. Combatem els estereoGps que en la societat parteixen de la idea que hi ha
‘uns altres’ oposats a ‘nosaltres’.
Donem presència a grups socials variats per afavorir l’intercanvi d’experiències enriquidores.
Mostrem a infants i joves les aportacions, els coneixements i els punts de vista de persones i
col·lecGus diversos, com ara persones amb discapacitat o gent gran”.
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També a l’apartat 2.1.4.2.1. es pot llegir (Formació d'infants i joves i senGt críGc) s'indica que:
“fomentem la capacitat d’adoptar una acGtud críGca davant la realitat i davant els conGnguts
difosos pels mitjans de comunicació”.

Tenint en compte aquests principis, que els mitjans de la CCMA han de respectar
escrupolosament, ens sembla inadmissible que TV3 emeG una cavalcada de Reis desGnada a
orientar el pensament dels menors, que violentaria clarament la sensibilitat de les famílies que
en absolut comparteixen aquests postulats.
Per tot allò, li demanem que adopG les mesures necessàries per suspendre la retransmissió de
la Cavalcada de Reis des de Vic, atès que es pretén converGr en una emissió escandalosament
propagandísGca. Estem convençuts que TV3 compta amb recursos per arbitrar opcions
alternaGves de raonable qualitat.

Atentament.
Mariano Gomà
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