
En Burjassot (València), a 16 de setembre de 2013.
 
 

 
A la atenció personal de ....
 
El  31  d'agost  passat  va  finalitzar  l'Expedient  de  Regulació  d'Ocupació  de  RTVV.  El 
procés ha sigut dur i dolorós però necessari per a poder fer viable econòmicament 
l’empresa.  És per això que ara comença una nova etapa en què hem de sentir-nos 
orgullosos  de  pertànyer  al  grup  de  comunicació  més  important  de  la  Comunitat 
Valenciana.

No hem d'oblidar  que RTVV és  un grup de comunicació públic  amb dos canals  de 
televisió i  dues cadenes de ràdio que dóna cobertura a tot l'àmbit de la Comunitat 
Valenciana, amb una població potencial de més de cinc milions d'habitants. L'objectiu 
de la nova RTVV consisteix  en el  fet  que els  valencians  ens perceben com un nou 
model de televisió, ràdio i web que comporte un servici públic essencial de qualitat,  
vertebrador dels senyals d'identitat valencians, gestionat econòmicament de manera 
sostenible, auster i eficient i amb un funcionament plural i democràtic.

Estic convençuda que RTVV ha de reflectir els senyals d'identitat del poble valencià i  
ajudar a vertebrar la Comunitat, per la qual cosa hem sigut més exigents que la Llei 
3/2012,  que estableix  que la programació serà majoritàriament en valencià,  i  hem  
exigit la integritat dels programes de producció pròpia en valencià.

Els  informatius  i  els  esports  són  la  columna  vertebral  d'una  televisió  i  una  ràdio 
públiques; en fidelitzen l'audiència i són la imatge i marca de la cadena, per la qual 
cosa aquests servicis han de ser necessàriament prestats per personal de la nostra 
plantilla. Però la seua tasca no seria possible sense la resta de servicis de l’empresa 
que fan possible que els continguts audiovisuals arriben a la nostra audiència. Tots sou 
importants i  tots formem part d'un gran equip que fa possible el  que el  llegendari  
director del Washington Post, Ben Bradlee, va denominar "el miracle diari", que, en el 
nostre cas, consisteix a poder emetre durant les 24 hores del dia durant els 365 dies de 
l'any per mitjà dels nostres dos canals de televisió, dues emissores de ràdio i la nostra 
web.
De la mateixa manera que crec que certs servicis de RTVV han de ser prestats per 
personal propi, també estic convençuda que uns altres poden ser prestats per mitjà de 
la col·laboració público-privada. RTVV ha de ser un motor de l'activitat econòmica i del  
desenvolupament de la indústria audiovisual de la Comunitat Valenciana, promovent 
la innovació i per això busquem una programació de qualitat que complisca amb els 
objectius del  Contracte-programa subscrit entre RTVV i  la Generalitat  de data 9 de 



juliol de 2013. Aquest sistema està basat en la transparència, publicitat i concurrència  
en la licitació, i transparència de costos com a base del model econòmic. És la primera  
vegada que una televisió pública de la grandària i  importància de Canal 9 utilitzarà 
aquest  model  consistent  en  la  licitació  pública  de  la  contractació  de  part  de  la 
programació (al voltant de 18 programes) per un valor d'aproximadament 10 milions 
d'euros.  I  volem  que  aquestes  empreses  puguen  aprofitar  l'experiència  i 
professionalitat de molts treballadors que han prestat els seus servicis en RTVV, i que 
ara podran continuar fent-ho amb aquest model. 

La licitació és una més entre les mesures que he pres des que vaig assumir la direcció 
de RTVV fa uns mesos. A ella caldria afegir el disseny d'un nou organigrama directiu 
que ha representat un estalvi d'un milió i mig d'euros anuals, la redacció i aprovació 
d'un Contracte-programa que ens dóna estabilitat per a tres anys, i  la fusió de dos 
canals amb un estalvi anual de 2,7 milions d'euros.

Tot això no hauria sigut possible sense tots vosaltres, sense la vostra professionalitat i 
dedicació a pesar dels durs moments pels quals ha travessat l’empresa. Per això, vos  
vull  agrair  l’esforç i  demanar-vos que continuem esforçant-nos cada dia perquè els 
valencians, que és per a qui treballem, puguen sentir-se orgullosos de la seua televisió i 
ràdio públiques.
 
 
Atentament,
 
Rosa Vidal
Directora General RTVV


