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Per què el documental «Les
clavegueres d'Interior» no s'ha
pogut veure per Internet a molts
llocs?
El reportatge de Mediapro s'ha emès aquesta nit a TV3

Imatge promocional del documental de Mediapro | Mediapro

El documental Les clavegueres d'Interior, produït per Mediapro, s'ha emès aquest dimarts al
Sense Ficció de TV3 (aquí el podeu veure sencer). L'estrena en la petita pantalla arriba en contrast
a la negativa de les televisions estatals, i d'algunes autonòmiques, a emetre'l. Fora de la pública
catalana només la balear IB3 i la basca ETB han volgut adquirir-lo. El documental dibuixa, a
través de testimonis, àudios i documents, l'esquema de l'"operació Catalunya", que hauria consistit
en l'intent del ministeri de l'Interior de frenar l'independentisme destapant o fabricant casos de
corrupció de polítics catalans a través d'alguns alts càrrecs de la Policia Nacional espanyol (aquí
podeu llegir tot el que sabem fins ara de l'"operació Catalunya").
L'emissió s'ha pogut veure a la televisió però no ha estat disponible a molts llocs des de les diverses
plataformes d'Internet, incloent-hi el vídeo a la carta al web de TV3. La raó, segons ha pogut saber
NacióDigital és de drets.
TV3 té els drets d'emissió a Catalunya i IB3 a les Illes. El documental no es pot veure a l'exterior
d'aquests territoris perquè els drets continuen sent de Mediapro, que encara està negociant amb
altres televisions per possibles emissions futures.
En alguns punts del Principat, però, no s'ha pogut veure a Internet per una qüestió de geolocalització.
Algunes empreses d'ADSL fan servir servidors centralitzats a Madrid i, a efectes pràctics, les
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seves adreces estan ubicades físicament a la capital espanyola, encara que realment no hi siguin.
L'instrument que havia de restringir l'emissió a Internet a Catalunya detectava precisament això,
que aquestes adreces o IP no estaven situades al Principat, i els tallava l'emissió.
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