Nota de premsa

TV3 denunciada al Consell de l’Audiovisual de
Catalunya per la parcialitat davant la informació
sobre les proves de primària
09/05/2016
> La televisió pública omet la crida en bloc de la comunitat
educativa i partits polítics a l’objecció de consciencia a les proves
de primària.
> La XEI considera decisiu que s’ometi i esbiaixi informació en un
tema tant fonamental com el del desplegament de la LOMCE i en un
moment tant crític pel que fa a la desobediència.
> Aquesta setmana el CAC estudiarà la queixa.

L’expectació de la roda de premsa de la XEI i la FAPAC va ser màxima i, malgrat això, TV3 no
fa fer cap referència a la crida en bloc de la comunitat educativa.

La Xarxa d’Escoles Insubmises a la LOMCE (XEI) ha presentat davant el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya una queixa de falta de pluralisme i d’honestedat informativa
a propòsit de la cobertura per part del telenotícies de TV3 sobre l’inici de les proves de
primària el passat dilluns 18 d’abril. En la notícia emesa al TN Migdia del 18 d’abril de
2016, sota el titular “Proves de diagnòstic a tercer de Primària desvinculades de la
LOMCE” es donava com a veraç i objectiva la versió parcial del Departament
d’Ensenyament, obviant que altres veus, com les de la XEI, la comunitat educativa i
partits polítics estan precisament reclamant la tesi contrària i han cridat a desobeir les
proves. Aquesta setmana el CAC estudiarà la queixa presentada per la XEI.

Omissió de la crida en bloc de la comunitat educativa
La XEI denuncia que la televisió pública va fer un tractament tendenciós de la notícia
fent seu el relat sobre les proves de primària emès pel Departament d’Ensenyament i
obviant que hi ha altres relats que qüestionen aquesta versió. En cas que la tesi del
Departament d’Ensenyament fos certa, TV3 no va demanar per les possibles
conseqüències que una acció de desobediència institucional a la LOMCE hauria tingut.
Finalment, TV3 va ometre també la notícia que no només les famílies s’han aixecat en
contra de les proves de primària, sinó que el mateix dia en què s’iniciaven les proves,
la comunitat educativa en bloc i partits polítics van fer una macro roda de premsa, de
la què TV3 estava perfectament assabentada, en què es va fer una crida explícita a
l’objecció de consciència a les proves. Les entitats de la crida van ser Xarxa d’Escoles
Insubmises (XEI), FaPaC, USTEC-STEs, CCOO, UGT, CGT, Sindicat d’Estudiants
dels Països Catalans (SEPC), Associació de Mestres Rosa Sensat, Federació de
Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, ILP per l’Educació Pública,
Assemblea Groga, En Comú Podem, CUP i Catalunya Sí Que Es Pot. TV3 ni ho va
esmentar.
La XEI demana al Consell Audiovisual de Catalunya que actuï en conseqüència.
Un moment crític per a un tema fonamental
La lluita contra el desplegament de la LOMCE a Catalunya ha estat especialment
complexa per a la XEI perquè el Departament d’Ensenyament amaga, sota la cortina
de fum de la llengua, la seva connivència absoluta amb l’aplicació de la llei educativa
del PP. La lluita mediàtica i discursiva de la XEI s’ha topat amb el doble joc del discurs
del govern de la Generalitat de Catalunya i la barrera infranquejable de la televisió
pública catalana, la qual no ha amplificat en la seva justa mesura les veus que clamen
contra el desplegament de la LOMCE a Catalunya i les proves externes de primària.
Per a la XEI, la falta de pluralisme i d’honestedat informativa de TV3 en la noticia del
dilluns 18 d’abril és en realitat una maniobra per aplacar un moviment de
desobediència ciutadà que cada cop té més ressò i ha posat veritablement nerviós el
Departament d’Ensenyament.
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