i

Nascudes de la necessitat d'informació generada amb la mort
del régim dictatorial, amb ais ajuntaments democrátics, la
tolerancia del poder polític i, en definitiva, del moviment
popular de la societat, les emissores munlcipals catalanes han
celebrat el seu desé aniversari en la mes estricta il-legalitat,
pendents que s'aprovi la normativa que reguli definitivament el
seu funcionament.
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Emissores munlcipals:
deu anys de vida,
deu anys d'il.legalitat
CARME VÍNYOLES / PAU LANAO / MIQUEL TORNS
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de la població i que molts pobles passaven a ésser socis. oients o locutors
de la radio local, el mitjá de comunicado havia de Iluitar contra tot tipus
d'imponderables i mantenir una sórdida batalla contra la illegalitat. la
manca d'infrastructura i de pressupost, i sense oferir ais seus collaboradors, altra gratificació que la
satisfacció moral del descobriment de
les possibilitats que ofereix el mitjá, o
la personal incidencia en la societat,
Malgrat tot, a l'estiu de l'any 1979.
van iniciar les seves emissions Radio
Cardedeu, Radio Rubí. \ al febrer del
1980 lio feu Radio Canet. Seguini el
cami de les quatre pioneres van venir
Camprodon, Esparraguera, Sant Boi,
Vilassar de Mar, Ripoll Parets i Anglés
i amb elles s'iniciá el gran bum que
ha convertit lexperiéncia catalana en
Contra els imponderables
model digne d'exportar
La temptativa de les «municipals»
A mesura que les radios locáis
s'han anat imposant en el teixit social catalanes s'ha pracíicat amb éxit a la
l vuil de setembre de 1979,
sensG pressupost, amb
aparells de fabricació casolana i emetent des d'un
átic, neixia. a Arenys, la primera emissora municipal
de Catalunya. Dos mesos abans,
l'Ajuntameni del poblé havia aproval
en pie una moció per demanar al
Ministerio de Cultura la concessió
d'una radio en freqüéncia modulada,
Lánsia del municipi per teñir un mitjá
propi i plural i les allargues donades
per Madrid a legalitzar la concessió,
marcaren des de bon principi la dinámica existencial d'aqüestes radios,
properes, quotidianes i clandestinos
que acaben de complir anys.
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resta de l'Estat espanyol, on en aquest
moment es calculen que funcionen
dues-centes emissores locáis, escampades per tota la pell de brau, pero
amb especial incidencia a Madrid,
Andalusia i el País Base.
164 emissores a Catalunya
A Catalunya, i deixant de banda
les freqüéncies ocupades per les
emissores, comerciáis, privades o institucionals, el mapa radiofónic veu solcades les seves ones per 164
emissores municipals que en conjunt
emeten milers d'hores cada setmana
i leñen una audiencia potencial de
mes de dos milions d'tiabitants.
Les xifres que poden semblar
maximalistes, reflecteixen la importancia del fenomen, tot i que no estigui
Iegalit2at. Quan el 1980, a la trobada
que les radios miunicipals celebraren
21 [593]

a Rubí, sota la presidencia de l'aleshores alt carree de la Generalitat Max
Canher i García, és decidí crear
l'EMUC o coodinadora de les emissores municipals de Catalunya, s'intenlá
trobar la vía que ajudés a consolidar
un model de comunicació pública,
marcar les directius i afrontar amb
mes garanties la situado legislativa,
pocsdels concentrats podien pensar
que, deu anys mes tard, continuarien
vivint en total illegalitat. Com puntualitzava Casimir Boy, alcalde de Molins
de Rei i president de TEMUC: «el fenomen de les emissores municipals que
normalmenl sorgiren sense cap tipus
d'experiéncia previa, han servit, per
dinamitzar els pobles a nivell cultural,
per potenciar la participado ciutadana, democratitzar la vida local, han
estat una eina fonamental de normalització lingüística i a mes han servit
per crear ocupado. Llástima —continuava— que íot i que nosaltres sempre hem intentat establir un diáleg
amb el govern de la Generalitat, amb
les Diputacions i el govern de I'Estat
ens hagi quedat una assignatura pendent, ja que l'EMUC hagués preferit
arnbat ais deu anys amb la llei d'emissores municipals aprovada».

U n a d r a m á t i c a s e l e c c í ó natural
El cert pero és que els deu primers anys ¿'existencia de les «municipals», han estat, mes que una
passejada entre roses, un camíd'espines, i que un cop superadas les fases

en qué prívava la illusió i el voluntarisme, els repetits problemes, la
manca de dotacions económiques i
de personal, les crisis patides per
algunos amb els respectius ajuntaments, la persecució sistemática des
de ladministració o la propia dinámica
del moment, ha provoca! una dramática seleccíó natural.
A Anglés, poblé on al 1980 es
funda la primera emissora de la Selva,
encara es recorda com a l'any 84, les
friccions entre l'equip de direcció i el
consistori, provocaren una dimissió en
oloc. la radio va suspendre les emissions i deixá d'emetre. provisíonalment, ja fa cinc anys. Una qüestió tan
simple com era franquejar o no
l'entrada d'uns redactors que volien
aprofitar les gales per entrevistar els
Sirex i fer un programa especial des
de Tenvelat, fou la gota que feu vessar el got í ensorrar la frágil estructura
aguantada en la faina desmteressada
i la volunta!.
Com a Anglés, les emissores
municipals han sobreviscut malgrat
els propis condicionants. Com assegura Joan Albert Argerich, director de
Radio Nacional d'Espanya a Girona,
i professor deis cursets organitzats
entre l'EMUC i l'INEM per formar professionals: <crec que el principal problema de les emissores municipals,
sempre han estat de direcció i d'economia, Quan dic de direcció, vull
deixar dar que la majoria han treballat sense un objecíiu massa dar A
part —continua— les emissores que
conec, no voldria opinar ni de Raía-

mos, ni de Salí, cree que moltes son
deixades de la má de Déu. Per regla
general, son un grupet de persones
que han anat a veure l'alcalde, a
exigir-li una emissora, els hi han concedit i quan ja están farts de jugar-hi,
les han deixat estar».
Tot I les critiques, Joan Albert
Argerich puntualitza que les emissores municipals teñen un important
paper a jugar en la societat; «com a
professional cree que les radios
d'ámbit municipal hi han de ser
Nosaltres, per exemple, abastem un
altre ámbit i moltes vegadas no
podem donar una noticia que interessi
únicament i exclusiva ais senyors de
Ceirá. El que passa és que com van
deixades de la má de Déu, moltes tan
sois es dediquen a posar música, a
alíres el nivell cultural de la gent que
les fa és molt baix i passa que del
poblé no se'n parla. A quasi totes els
falta continuítat i seguretat, dos factors
que tan sois es poden assegurar
dest¡nant-hi els recursos necessaris
per tirar endavant».

M a n c a de professionalitat
Després de deu anys, quan posar
en marxa una emissora ha deíxaí de
ser un joc per a joves avorrits i moltes
de les que es mantenen han comprovat que teñen un forat al dial, la continuítat i la professionalitat de les
«municipals>\ normalmenl Iligat ais
recursos económics de cada una, i el
fet que moltes treballin amb una plantilla inestable formada majoritáriament
per estudiants i afeccionáis que sobretot busquen en la radio el mitjá on
poder demostrar les seves inquietuds,
fa que siguin molt peques les persones que les vegín com un veriíable
mitjá de comunicació. Com dedarava
'any passat a Puní Diari un deis coordinadors d'una emissora local gironina: «En la majoria de les ocasions
amb prou feines som els coordinadors
els que tenim les idees clares, la resta
venen i se'n van».
En el manifest de l'equip coordinador de la testa del X aniversari de
'ElVíUC, els responsables de les emissores gironínes feien una análisi crítica
del desenvolupament d aquests anys,
incidint en el fet que: «deu anys des-

La necessitat
d'informació política i
municipal i en
aquells anys de
:iansició va generar
a creació de noves
emissores.
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prés de constiíuir-se la primera emissora municipal s'ha de reconéixer que
poques son les que han assolit el que
podríem anomenar una asseguranga
de continuítat: el personal de plantilla.
A pocs llocs com en una emissora
municipal es fa mes palesa la necessitat de combinado de personal professional amb l'afeccionat, que és el
mes habitual».

Órgans de particípació i de servei
Definint les emissores com un
órgan independent de participado
ciutadana, cada una amb una dinámica propia I un tipus de funcionament que vé donada per factors com
la confianga i el recolzament polític
unánime des deis ajuntaments, el
nivelld'inquietud cultural de lacomunitat, els objectius marcats pels responsables o les possibililats per
aportar recursos propia de funcionament, els signants del document de
TEMUC consideren que és del tot
necessari trencar la sensació d'inseguretat i precarietat a qué els condemna la illegalitat i no els deixa
desenvolupar: «En el moment actual
—és del tot imprescindible la constitüció d'un marc de discussió per tal
de cercar la fórmula mixta d'organigrama d'una emissora municipal, on
es contempli el mantenimenl d'una
plantilla professional que asseguri una
continuítat deis servéis que ofereix la
radio municipal i que mantingui cons*
tantment oberts els cañáis d'aprenentatge i motivació deis joves que
constitueixen el coHectiu de les emissores municipals de Catalunya».
^

Emissores municipals gironines
POBLACIO
Arbúcies
Bascara
Besalú
Campdevánol
Camprodon
Cassá de la Selva
Castelló d'Empúries
Ceirá
La Bisbal
L'Escala
Les Planes
Llagostera
Lloret
Palafrugell
Palamós
Quart
Sait
Sant J. Abadesses
Santa Coloma F.
Sarria de Ter
Torroella de M.
Tossa
Vilafant
Valí d'Aro

EMISSIO
Caps de setmana
Caps de setmana
Caps de setmana
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Caps de setmana
Diaria
Diaria
Caps de setmana
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria
Diaria

DIRECCIÓ
Rufí Mulero
Doménec Hurtos
Miquel A. Mateos
Caries Zamora
Miquel Galeano
En equip
Joan Pau
Josep Reixach
Jordi Pagés
Lluis Bruguera
Miquel Reverter
Joan C. Bohigas
Isidor Llorca
Jaume R Gascón
Manel Cerda
Grup Taranná
Joan C. Guerrero
Jordi Reixach
En equip
Robert Creixans
Josep Bosch
Viceng Gascons
Consell Adm.
Josep Sala

TELEFON
86 08 87
56 03 34
59 10 53

73 08 98
74 03 72
46 10 68
25 03 56
49 30 03
64 16 01
77 10 00
44 83 65
83 0212
36 86 86
30 42 12
31 62 90
46 93 28
23 72 22
72 01 65
84 22 11
21 08 56
75 74 14
34 08 08
54 63 02
81 75 43

Aqüestes son les emissores municipals gironines en funcionament
el novembre de 1989. Les d'Anglés i Fornells de la Selva continúen figuran t a les llistesde TEMUC tot i quefa tempsquedeixarende funcionar
De les emissores que emeten diáriament algunos ho tan tan sois a la
tarda. No cobreixen tota l'emissió amb prodúcelo propia i proliferen, cada
dia más, les connexions amb d'altres cadenes com Radio 4 i Catalunya
Radio.

Tot i que com assegura Casimir g
Boy, lemissora municipal» está conce- H
buda com un servei al públic des de |
l'ajuntament», i com a tal está a disposició del ciutadá, la qual cosa no vol
dir: '<que hi hagi d'haver cap tipus de
dirigisme del nivell municipal, sino que
cada emissora ha de teñir la seva propia programación, a ningú li passa per
alt que actualment la gran batalla de
les «municipals» se centra en el finangament. El finangament és el tema
central entre els collectius responsables de les emissores municipals
—directors i gestors— per una banda
i els organismes responsables de la

Deu anys després
d'aquella iniciativa, la
¡|-legalitat i alguns
enfrontaments amb
els Ajuntaments
marquen Tactual
moment de les
radios.
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Després d'uns anys
d'aclivitat intensa.
Radio Sait ha entrat
en crisi per
problemes amb la
Societat d'Autors
d'Espanya.

MIQUEL BATALLÉR

MIQUEL. SATALLER

conveni amb l'INEM, peí qual posarem en funcionament una escola de
radio amb la qual donar continuftat ais
cursos que organitzava l'ErvIUC pera
coHaboradors de les emissores municipal s».

seva administració. o sigui els ajuntaments. Tant els uns com els altres
volen adequar les xifres a les particulars realilats. Com manifestava Manuel
Cerda de Radio Palamós: «perqué
una emissora local pugui funcionar és
important que cada una de les parís
implicades parteixi d'una base
comuna, que és la voluntat que en el
municipi existeixi una emissora
pública local, i aquesta volunta! —
continua— ha de significar una aportado económica per part de l'administració local, pero no pas concedida
com a romanent o engruna d'un pressupost general, sino com a finangament d'un projecte de servei a la
comunitat, projecte que ha de partir
de la planificado concreta i deis objectius clars".

Tot i jugar un paper fonamental en
la vida de les poblacions on s'han installat i teñir una audiencia global de
milions de persones, les radios municipals han hagut de mantenir una liuita
aferrisada per a la seva legalització. La
llei reguladora, per diferents motius
retardada un i altre cop, sembla que
veurá la llum verda aquest final d'any.
Casimir Boy ho té dar: «ja estem a la
recta final i sobretot, hem aconseguit
un projecte de llei que, tot i la resistencia de determinats grups polítics,
reconeix els drets deis ajuntaments a
crear emissores municipals».

El repte és desterrar per sempre
una de les critiques mes acides que
han hagut de patir les radios locáis,
la manca de qualitat deis programes,
contra la qual TEÍVlUC ha comengat
a jugar molt fort: «cal —assegura Casimir Boy— guanyar aquesta batalla,
perqué í'audiéncia és guanya a través
de la qualital. Ens estem esfonpant per
ofehr una bona prodúcelo de programes que ajudi a reforjar les emissores i per aixó ara s'ha signat un

Després d'un llarg procés d'afirmació i de sovintejats conflictos de tota
mena —les emissores han rebut amenaces de tancament, multes i citacions
per part de la Direcció General de
Telecomunicacions— el 18 de desembre de 1987, amb l'aprovació de la
LOT o llei d'Ordenació de les Telecomunicacions es donava un primer pas
cap a la normalització. Encara que la
via de concessió administrativa no
satisfés les plenos aspiracions de les
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La liuita per la legalització

emissores, amb la LOT es pogueren
legalitzar les radios d'Amposta, Rubí
i Sant Feliu de Llobregat.
Dos anys mes tard, el 17 de marg
de 1989, el govern de Madrid aprovava el projecte definitiu que regulava
les emissores municipals. En el íext es
fixa que el control de les radios correspon al pie Municipal i per tant a
lAjuntament, en tant que s'atorga la
potestat de i'atorgament ais órgans
executius de le comunitats autónomes: «El projecte de llei, —concreta
Boy— recull un noranta per cent de
les aspiracions de les emissores,
encara que queda pendent el problema del finangament perqué la llei
no permet la publicitat».
I ha estat la publicitat el darrer
camp de batalla de les radios domestiques. Si en el pía técnic elabora! el
21 de febrer es preveu Tassignació de
les potencies de 50 watts per a les
emissores situados en les poblacions
de fins a 10.000 habitants. de 150 wats
per a nucíis poblats fins a 50.0000
habitants i de fins a 500 wats per a ciutats amb un nombre d'habitants superior i la freqüéncia se sitúa entre els
107 i els 108 Mz de la freqüéncia
modulada, ara, a punt de la legalització, les «municipals» Iluiten per assegurar el futur i la professionalitat, ja
que saben, positivament, que sense
Tingres publicitan, el seu projecte
asfixiat económicament, está comdemnat al tracas.
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Una colla destudiants de BUP va tirar endavant la construccio ae la nova emissora. Ara disposa de 50 coliaboradors habituáis i 4 persones en plantilla.

Tres casos concrets
Els inicis vareri ser molt semblants en cada cas.
Una colla de gent ¡ove, entusiasmada per la possibiliíat de fer radio amb pocs mitjans, decideix llengar-se
a l'aventura. Unsprimersanysamb moltavoluntal per
part de tothom, en els quals la iHusió compensava de
sobres les dificultáis i la manca de recursos. Poc a poc,
la realitat acaba per imposar-se esíablint diferencies
importants entre uns pro|ectes i altres, diferencies relacionades amb Taudiéncia disponible, la paciencia i
Thabilitat deis implicáis, el graudeprofessionalització,...
Mentre alguns han pogut superar lots els obstacles i continúen fent radio amb una certa dignitat,
d'altres shan vist obligáis a plegar veles i abandonar
elvaixell, Entremig nhi ha que van fenlla viu viu, capejant com poden els temperáis, pero la radio que están
fent s'assembla molt poc al que havien somnial. El grup
de joves anglesencs que a principis d 'aquesta década
decidiren intentar l'aventura de la radio, anaven carregatsamb les mateixesiHusions que la colla destudiants
de BUP de Palamós que tira endavant la radio estudiantil o la geni de la Bisbal que, per aquelles mateixes
dates, organitzaven la seva propia emissora.
Els primers temps foren fáciis, de voluntarisme en
sobrava. Poc a poc se n'adonaren que laudiéncia augmentava i la cosa anava a mes. Els de Palamós deixaren Ihabitació de la casa d'un company, des d o n
emetien, per passar ais antics locáis de La Voz de la
Costa Brava, locáis que l'ajunlament cedia generosament. Els d'Anglés també disposaven d'un local al costal de la casa de la vila i els de la Bisbal, després de
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Radio Anglés va comentpar amb molta energía. Avui ha
deixat de funcionar tot i que continua inscrita a
i'Er^^uc.
una visita deis inspectors de la guardia civil, decidiren
acollir-se al mateix protector.
Ais ajuntaments els semblava bé teñir una emissora de radio, i mentre no portessin masses despeses
deixaven fer Passada la fase d'arrancada i consolidad o es comengaren a establir diferencies importants
entre els camins seguits per uns i per altres. Els de Palamós. després de la municipalització de lemissora a
a s 15971

Els
responsables
de radio
Anglés
consideren que
'Ajuntament no
hi ha destinat
els recursos
suficients.
del mercal, i adaplar-s'hi el millor possible.
Radio Anglés va iniciar les seves emissions el
desembre del 82, emelia els vespres i durant els caps
de setmana ampliava la programado. En els moments
mes álgids arriba a mobilitzar mes de quaranta persones. Tothom ireballava per amor a l'art i els pocs diners
que s'ingressaven s'inverlien en la millora del material.
El cansament enlre els que hi treballaven mes directament era cada vegada mes palés, i segons aquests,
la indiferencia del consistori, que no hi destinava els
recursos necessans per millorar el seu funcionameni,
acaba per agreujar la situació. Després de quatre anys
de fer radio varen dir prou i tancaren les portes de
l'emissora. Más tard hi hagué un intent de tornar-ho
arrancar per part d'alguns deis que havien participat
en la primera fase. Es tornaren a obrir les portes pero
no s'aconseguí gaire res. Tot i que Radio Anglés continua inscrita a la EMUC, ja fa molltemps que hadeixal
de funcionar
Entre la iliegalilal, el cansament i certa desidia
d'alguns consistoris, moltes emissores naufraguen ¡
tanquenfináis del 83, continuaren creixent i tornaren a canviar
de local, instalant-se en el carrer Orienl que ocupen
actualment. El de Radio Estudiantil deixá pas al de
Radio Palamós, i poc a poc trobaren el seu lloc estimuláis, probablement, per l'existéncia d'una emissora
comercial a ía mateixa localitat. Augmentaren el grau
de professionaliízació i es concentraren, de forma decidida, en els temes de carácter local que l'altra emissora deixava un xic de banda. Era el seu sector natural
de mercal, amb una audiencia considerable, i ho han
sabul aprofitar. Radio Palamós continua regida per un
patronal municipal, disposa de quatre persones en
plantilla i una cinquantena de collaboradors habituáis.
El pressupost del passat exercici va ser d'uns dotze
milions de pessetes sense comptar les despeses de
personal, i son optimistes cara al seu futur mes immediat. Per Manel Cerda, el director de l'emissora, la ciau
está en ser conscienls de les propios limitacions i les
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Radio Bisbal, una de les pioneros i en d'altres
temps de les mes actives, ha anat per la via del mig.
Passats els anys de la illusió, el voluntarisme ha acabat per cremar els implicáis i, si bé no han tancal les
portes, es troben en un ensopiment alarmant i ja en
fan prou amb sobreviure.
El poc interés per part de les autoritats municipals
i la manca de qualitat i professionalització deis que la
realitzen son, segons els seus responsables, la rao
d'aquest detehorament que ha provocat una davallada
d'ingressos publicilaris de cent mil pessetes mensuals
a poc mes de deu mil. ('Just per pagar a la dona de
la neteja i comprar quatre discs al mes. Si no fos que
l'ajuntament paga la llum i el teléfon ja hauriem tancat».
No s'enganyen i en son ben conscients que una
bona part de les raons del que está passant cal cercarles en ells mateixos. El passotisme de la propia gent
que hi treballa>' molts son ¡oves que només venen per
passar l'estona i dir que treballen a la radio» —i el cansament «que ha provocat que la gent mes gran se'n
vagi deslligant" son alguns deis factors que están provocan! el naufragi.
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