M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero, com a secretària de l’Ajuntament d’Arenys de Munt,
Comarca del Maresme (Barcelona):
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CERTIFICO: Que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió ordinària de data
28/01/2021, primera convocatòria, ha pres, per unanimitat i a proposta del grup CUP, el
següent acord, a reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, el qual es transcriu a
continuació:
“MOCIÓ DEL GRUP CUP PER UN ESPAI JUVENIL D’ENTRETENIMENT DE QUALITAT EN
LLENGUA CATALANA.
Reprenent el fil de la moció de Plataforma per la Llengua en defensa de la unitat de la
llengua catalana que vam presentar al Ple de desembre, volem seguir incidint en el tema
tot veient les dades recollides a l’Enquesta d’Usos Lingüístics.
Un dels elements més importants per la conservació d’una llengua és que hi hagi referents
de qualitat en aquesta. Malauradament, els esforços per garantir una televisió pública de
qualitat a Catalunya han anat minvant amb el pas dels anys. Un element molt significatiu va
ser el tancament de l’espai juvenil 3XL l’any 2012, deixant els i les joves de Catalunya sense
entreteniment en català dirigit a la seva franja d’edat. Sense parlar, de la manca d’inversió
per aconseguir drets d’emissió de sèries d’animació populars entre el públic infantil.
Aquesta manca d’entreteniment televisiu en llengua catalana conjuntament amb l’evolució
de les xarxes socials i les plataformes per internet ha causat que infants i joves busquessin
referents a altres bandes, majoritàriament produccions creades o doblades en llengua
castellana. Un dels efectes de tot plegat el podem trobar publicat al diari Punt Avui en data
de 13 de desembre de 2020 que recull el següent:
«El més preocupant és que el segment de població que més abandona la llengua en el seu
ús social són els joves. Només un 19,6% de la població de Barcelona d’entre 15 i 29 anys té
el català com a llengua habitual, cosa que significa una caiguda de més de 10 punts en 5
anys, atès que el 2013, la mateixa enquesta oferia resultats del 30% de llengua d’ús
habitual entre els barcelonins d’aquesta edat.»
Durant aquests últims anys han sortit moviments ciutadans arreu del territori preocupats
pel declivi de la televisió pública del nostre país, com per exemple les plataformes Salvem
TV3 i Tornada3XL, sobretot molt actius en xarxes socials com Twitter.
És gràcies a Tornada3XL que moltes de les reclamacions històriques dels i els joves s’estan
començant a contemplar, però no de la manera que han estat proposades. És per això, que
proposem al Ple d’Arenys de Munt l’adopció dels següents acords que venen a proposta de
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la mateixa plataforma ciutadana:

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

Primer.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un espai multiplataforma en català,
juvenil i a TV3 amb quatre parts: canal televisiu públic, pàgina web pública, plataforma de
vídeo a la carta pública i presència a totes les xarxes socials més utilitzades per adolescents
i joves amb finançament de TV3.
Segon.- Instar el govern de la Generalitat a introduir doblatges en català a tot el contingut
audiovisual doblat en castellà i subtítols en català a tot el contingut audiovisual dels
catàlegs de totes les grans plataformes de vídeo a la carta amb presència a Catalunya.
Tercer.- Instar el govern de la Generalitat a estudiar el fet de fer una remuneració pública
per tots els creadors de vídeos en català per a xarxes socials que assoleixin un nombre de
visualitzacions a determinar, però molt inferior al nombre de visualitzacions que s'han
d'assolir per obtenir una remuneració de les mateixes xarxes socials.
Quart.- Instar el govern de la Generalitat a promocionar i fer efectius els doblatges en
català a totes les pel·lícules doblades en castellà i subtítols en català a totes les pel·lícules
que arribin a tots els cinemes de Catalunya.
Cinquè.- Instar als grups polítics a recollir en els seus programes electorals i a treballar per
a fer efectives les propostes de la plataforma ciutadana Tornada3XL recollides al fil de
Twitter enllaçat: https://twitter.com/tornada3xl/status/1311188153894608896
Sisè.- Reclamar a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i a la direcció de TV3 que
reforcin la preferència del català en els seus continguts audiovisuals i que vetllin pel rigor
parlat i escrit de l’ús de la llengua catalana.
Setè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals, a la direcció de TV3, als grups polítics representats al
Parlament de Catalunya de la dotzena legislatura.”
I perquè consti i tingui els efectes oportuns, signo aquest certificat d’ordre i amb el
vistiplau del senyor alcalde president, a Arenys de Munt (document signat
electrònicament).
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