
 

Moció per debatre i desenvolupar un estudi sobre el futur dels mitjans de comunicació municipal i per a 
l'aturament del trasllat de Ràdio Premià de Mar a Ca l'Escoda.  

 
Exposició  de motius 
 
Atès que en l'actual marc comunicatiu digital és absolutament necessari que la ràdio o els mitjans públics de 
qualsevol municipi hagin d'establir una estratègia intel·ligent i meditada i un model de servei adequats per a 
poder prosperar i perdurar com a mitjà de comunicació social i referència informativa per a la seva població. 
 
Atès que un mitjà públic ha de garantir el dret a estar informats, amb una informació veraç, objectiva i 
equilibrada.  Assegurant el pluralisme i la contribució al desenvolupament de la llengua i la cultura.  
 
Atès que no s’ha elaborat el reglament del mitjans de comunicació municipals, pendent de la passada 
legislatura i aprovat en sessió Plenaria, que inclogui el funcionament de la ràdio que garanteixi la 
independència i pluralitat dels mitjans de comunicació i l’accés a professionals qualificats i que s’esdevingui 
un servei públic adreçat a la comunitat. 
 
Atès que aquesta tardor està previst el trasllat i reagrupament a Ca l'Escoda, el nou edifici municipal, de tots 
els departaments, entitats municipals i serveis de l'Ajuntament de Premià de Mar que ara ocupen espais 
propis o llogats. 
 
Atès que els estudis radiofònics i l'oficina de Ràdio Premià de Mar han estat inclosos en aquest trasllat sense 
un debat polític previ i sense atendre la perspectiva professional de la ràdio. 
  
Atès que si una ubicació no s'ha previst físicament i arquitectònica d'acord amb les possibilitats del mitjà i el 
projecte estratègic abans esmentat, un espai o local determinat pot influir negativament, obstaculitzar i fins 
i tot impedir la prosperitat comunicativa d'un mitjà municipal al no deixar-li desenvolupar les extensions i 
tasques comunicatives necessàries per a la seva supervivència degut a les característiques limitadores de la 
cambra física.   
 
Atès que no ha existit un debat polític plural, ni un debat amb criteris professionals per establir aquest 
projecte estratègic i, per tant, l'espai atorgat a Ràdio Premià de Mar a Ca l'Escoda es basa únicament en la 
reagrupació de serveis i entitats municipals, però en cap cas en la prospecció de les necessitats de la ràdio 
com a tal. 
 
Atès que un mitjà públic ha de vetllar i lluir transparència i la seva visibilitat com a mitjà de comunicació i, 
per tant, ha de ser accessible físicament, comunicativa i també visual per tota la població de Premià de Mar 
i no amagar-se en soterranis opacs i restrictius. 
 
Atès que ara és més necessari que mai que Ràdio Premià de Mar adopti una vessant multimèdia, amb el 
disseny i previsió d'estudis, equipaments i oficines adients per a aquesta característica. 
 
Atès que seria convenient i ben rebut socialment que el mitjà públic de Premià de Mar es distancií, també 
físicament, del consistori municipal per créixer en credibilitat, objectivitat, pluralisme i prestigi per una 
perspectiva informativa independent amb criteris exclusivament periodístics. 
 
 
Per tots aquests arguments i fets exposats anteriorment, el Grup Municipal d’ERC – Junts x Premià a 



l'Ajuntament de Premià de Mar, sol·licita al Ple l'adopció dels següents acords:  
 
 
Acords 

PRIMER: Que s'aturi ara mateix, des de l'aprovació d'aquesta moció, el trasllat dels estudis, oficines 
i tota la infraestructura i equip humà de Ràdio Premià de Mar a Ca l'Escoda. 
 
SEGON: Que es crei una comissió política i social, amb proporcionalitat a la composició d'aquest 
consistori, per elaborar un projecte estratègic dels mitjans de comunicació públics a Premià de Mar, 
inclosa Ràdio Premià de Mar, on en aquest projecte s’estudiarà la ubicació i destinació més adequada 
de cada component, on s’inclourà la redacció de reglament del mitjans de comunicació  locals.  
 
TERCER: Que es reculli l'opinió dels treballadors i voluntaris de Ràdio Premià de Mar i amb la fórmula 
adequada se'ls faci participar de forma decisiva en el debat anteriorment exposat.  
 
QUART: Que es constitueixi aquesta comissió en el termini màxim de dos mesos i que pugui oferir el 
seu criteri i proposta en el termini màxim de sis mesos comptats aquests darrers a partir de la seva 
constitució. 

 
 
 
Premià de Mar, 3 de setembre de 2019 
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