
 

Consideracions i aportacions de l’Entesa per Sabadell respecte 
de l’esborrany del Contracte Programa amb la societat gestora 
Comunicacions Audiovisuals de Sabadell SLU 
 
 
 
1) Sobre la clàusula segona: Compromisos de la Societat 
Gestora 
 
A l’apartat b el text es refereix a la garantia de transmissió 
d’informació veraç, objectiva i equilibrada. Tanmateix, el concepte 
d’objectivitat ha estat qüestionat sovint en l’àmbit de la comunicació i, 
en canvi, és essencial establir la independència del servei de ràdio 
pública. 
 
Proposem el següent text: “Garantir la transmissió d’una informació 
veraç, independent dels interessos particulars i equilibrada en el seu 
tractament, que transparenti davant de la ciutadania el funcionament 
de les institucions públiques, que doni cabuda a les diverses 
expressions socials, culturals i de tot tipus,...” 
 
De la mateixa manera, a l’apartat III.1 de l’annex, proposem el 
següent text per a la definició: “La societat gestora ha de 
proporcionar un servei d’informació veraç, independent i equilibrada, 
...” 
 
 
2) Sobre la clàusula segona, apartat 2.3: Missions específiques 

 
Considerem que les missions recollides al Contracte programa han de 
ser les mateixes i en el mateix ordre i redactat que en el Reglament 
del Servei Públic de Ràdio, però tanmateix, una nova lectura ens ha 
suggerit algunes propostes: 

- a) Més que “la promoció de la ciutat...” considerem que hauria 
de ser “El coneixement de la ciutat...”, pel fet que promoure té 
aquí un caràcter publicitari que no s’adequa al principi 
d’imparcialitat. 

- c) Considerem que caldria afegir el concepte de “Llibertat 
d’informació”, que és un dret de la ciutadania. Així, proposem 
“...Llibertat d’Expressió i Llibertat d’informació”. 



 
- Caldria afegir un nou apartat sobre els drets socials, que també 

es podria incloure a l’apartat f, amb el següent text: “La 
promoció dels drets socials i ciutadans com a eix vertebrador de 
tota societat democràtica”. 

 
 
3) Sobre l’apartat III.1 de l’Annex: Missions d’informació al 
ciutadà 
 
Considerem que hi ha una barreja d’accions en aquest apartat, que 
convindria separar diferenciant com a mínim les accions vinculades a 
principis o objectius de les que estan vinculades a la programació. En 
aquest sentit proposem dos blocs: 
 
Accions vinculades a principis que garanteixin el dret a la 
informació: 

- Garantir la cobertura, el més immediata possible, de tota notícia 
significativa que afecti... 

- Difondre, gratuïtament i amb esment de la seva font, els 
comunicats... 

- Fomentar la participació democràtica i el sistema democràtic, 
amb la finalitat d’enfortir el prestigi social de l’acció política. 
(eliminem la referència a partits, dirigents i electes, que pensem 
que mereixen el mateix respecte que tots els ciutadans i 
ciutadanes). 

- Garantir el dret d’accés als grups polítics, d’acord amb el 
Reglament d’Accés i ús dels mitjans... 

- Garantir la separació adequada entre informacions i opinions... 
- Garantir la presència de continguts i persones que, des de la 

riquesa que implica la diversitat i la pluralitat, promoguin i 
difonguin els valors de la diversitat. 

 
Accions vinculades a continguts de la programació: 

- Garantir espais d’informació sobre l’actualitat... 
- Garantir una programació diària d’informatius... 
- Promocionar el patrimoni cultural de la ciutat. (considerem que 

no és una acció pròpia de la ràdio preservar-lo) (aquesta acció 
està repetida a l’esborrany). 

- Difondre les activitats socials i culturals...(aquesta acció està 
repetida a l’esborrany). 

- Donar a conèixer l’esport local a través de la retransmissió... 
- Retransmetre “in situ” i en directe els principals esdeveniments 

culturals i socials de la ciutat, garantint com a mínim les 
festes populars, com ara la Cavalcada de Reis, les activitats 
de Carnestoltes, l’Aplec de la Salut, la Festa Major. 



 
- Proposem un nou apartat: Retransmetre en directe els 

principals esdeveniments polítics de la ciutat, com ara la Diada 
Nacional de Catalunya i les visites institucionals del president i 
consellers de la Generalitat o altres mandataris.  

- Proposem un nou apartat: Garantir una àmplia cobertura dels 
plens municipals, o bé la retransmissió íntegra, així com d’altres 
esdeveniments de caire polític, com ara les jornades electorals. 

- Promoure espais d’entreteniment, debat, confrontació d’idees, 
tertúlies de diferents àmbits, que enriqueixin la programació  
radiofònica, amb especial èmfasi en els aspectes locals. 

- Desenvolupar productes interactius per ser difosos en els nous 
suports digitals. 
 

Pel que fa a la primera acció de l’esborrany (vetllar escrupolosament 
pel respecte a la imatge de Sabadell i a les seves institucions), 
considerem que és completament contradictori amb el dret a la 
informació veraç i independent i per tant proposem la seva 
eliminació. 
 
 
4) Sobre l’apartat III.2 de l’Annex: Promoció, coneixement i 
difusió de la llengua i la cultura catalanes. Reforç de la identitat 
territorial local i nacional 
 
Considerem que s’ha d’especificar com a primera acció d’aquest 
apartat que la programació de Ràdio Sabadell es desenvoluparà 
íntegrament en català. 
 
 
5) Sobre l’apartat III.6 de l’Annex: La definició, l’aplicació i 
l’impuls d’un model de comunicació basat en la qualitat, la 
diversitat en l’oferta, el foment de la innovació, el respecte dels 
drets dels consumidors i l’exigència ètica i professional 
 
Considerem que caldria explicitar explícitament la prohibició 
d’emetre publicitat encoberta. 
 
 
6) Sobre l’apartat III.7 de l’Annex: La difusió de les iniciatives 
empresarials i econòmiques de Sabadell i del Vallès Occidental, 
potenciant així la capitalitat de la ciutat 
 
Considerem que no cal tractar de manera singular les iniciatives 
empresarials i econòmiques, sinó que s’han d’integrar en el mateix 
nivell que les iniciatives culturals, artístiques, esportives, socials, etc. 
Vincular la capitalitat únicament al factor econòmic és un menyspreu 



 
per a altres activitats. Per tant, considerem que aquest apartat és 
sobrer i que el seu contingut s’ha d’incorporar als apartats III.1 i III.3. 
 
 
7) Sobre l’apartat IV de l’Annex: Principis econòmics 
 
Tenint en compte que el finançament del servei és bàsicament 
l’aportació pública, i que el gruix de la despesa és la de personal, 
considerem que s’hauria d’incloure una referència a què els sous dels 
professionals seran justos, adequats a la seva formació, capacitats i 
dedicació. 
 
 
8) Sobre l’apartat V de l’Annex: Indicadors 
 
Pel que fa als indicadors, ens sorprèn que els continguts dedicats a la 
programació de reflexió sobre l’actualitat tinguin gairebé la mateixa 
presència que la programació d’informatius. En aquest sentit, som 
partidaris de rebaixar la dedicació a “reflexió sobre l’actualitat” en 
favor de més espais informatius i més continguts culturals i/o sobre 
cultural popular i tradicional catalana. 
 
 
9) Sobre la vinculació a Com Ràdio 
 
Considerem que el Contracte Programa hauria de reflectir la relació 
amb Com Ràdio i els termes d’aquest acord. 
 
 
 
 
Sabadell, 13 de febrer de 2012  
 
 
 


