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Acabem amb l’odi dins de la televisió pública catalana 

45a Assemblea General Ordinària – 18 de febrer del 2023 

Fa unes setmanes va ocórrer un fet que, més enllà de ser preocupant e intolerable, a dia d’avui no ens 1 

sorprèn. La cadena de televisió pública catalana, TV3, ha fet fora a l’humorista Manel Vidal del programa 2 

de Zona Franca. Aquest fet ve donat després de que aquest mateix fes un acudit en el qual s’equiparava 3 

al Partit Socialista de Catalunya amb el nazisme.  4 

Durant la seva intervenció en el programa, va precedir el fet comparant en diverses ocasions el PSC amb 5 

un partit de dretes o ultradretes. Després de l’acudit, que podria haver-se quedat en un simple moment 6 

o comentari, va aprofitar el gràfic de la brúixola política editat, que situa a cada persona en un arc 7 

ideològic en funció de la seva posició econòmica i social, però en aquest cas hi naixia una esvàstica de 8 

l’extrem superior dret, per fer una comparació amb el PSC.  9 

Ofenses com aquestes no poden ser dutes a terme en Mitjans de Comunicació Públics, i que la 10 

banalització del nazisme es una greu arremesa contra tots i totes aquelles que han patit les 11 

conseqüències del feixisme. Provocacions d’aquesta mena no poden ser retransmeses per la televisió 12 

pública, atacant a un nucli important de la població i traspassant els límits de l’humor. Una televisió 13 

pública, com és tv3, ha de promoure la convivència, el respecte entre diferents sensibilitats polítiques i 14 

culturals del país, i no aprofundir en l’odi cap al diferent.  15 

La memòria històrica és un pilar vital, que manté la nostra societat i evita que tragèdies i successos 16 

anteriors que ja s’han produït al llarg de la historia es repeteixin. S’ha de vetllar per una educació i uns 17 

mitjans de comunicació públics que propiciïn el respecte, la llibertat d’expressió i idees i no es sesgui el 18 

contingut. Fets com aquests no es poden tornar a repetir a la televisió pública de Catalunya.  19 

A aquests comportaments, cal afegir l’ús que fan molts d’aquestes persones que es dediquen a sembrar 20 

odi a la televisió pública, a de les xarxes socials. En aquests espais on el respecte a l’altre ha d’imperar, es 21 

dediquen a reproduir i aprofundir en diferents comentaris o moments televisius on l’odi és el 22 

protagonista. 23 

Els i les catalanes, malauradament, portem molts anys allunyats de la televisió pública i de qualitat que es 24 

plantejava anys enrere amb TV3. El traspàs dels límits del respecte i de l'humor han estat fets quotidians 25 

a la televisió pública catalana durant aquests anys de tensió política i social. Catalunya ha de recuperar la 26 

televisió del respecte i la convivència, en la qual tots i totes ens tornem a sentir identificats i identificades. 27 

Per tot això, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya demana: 28 
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• A la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que vetlli d’una vegada per totes per la 29 

neutralitat política de la televisió pública de Catalunya (TV3). 30 

•  A la direcció de TV3 la inadmissió, als seus programes, de tota persona que promogui l’odi i que 31 

atempti contra els valors democràtics. 32 

Resolució presentada per Joventut Socialista de Catalunya 


