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L’assemblea de creditors de Radio Andorra es va convertir en informativa perquè el consell de ministres espanyol no ha signat
encara el traspàs de drets a l’Estat andorrà. La nova assemblea ha quedat pendent fins al gener, quan es preveu que tot es resolgui.

El conflicte de Radio Andorra es tancarà
al gener i l’Estat pagarà 850.000 euros
L’assemblea de creditors no va tancar l’afer perquè Espanya encara no ha cedit al Principat els drets de l’emissora
Ricard Poy
Andorra la Vella

Lassemblea de creditors de
lantiga Radio Andorra que va
tenir lloc ahir a la Batllia shavia
convocat davant la previsió que
en aquestes dates Espanya ja hagués traspassat a Andorra tant la
propietat de ledifici i els terrenys com el deute contret amb
els treballadors i proveïdors.
Sense aquest canvi la reunió només va servir per explicar als
creditors com es troba lafer. Tot
fa suposar que al gener, quan es
convoqui una nova assemblea, el
consell de ministres espanyol ja
haurà aprovat la cessió i lafer es
podrà tancar.
LEstat andorrà haurà de
pagar uns 850.000 euros a lassemblea de creditors i a canvi
daquesta xifra passarà a ser propietari dels terrenys i ledifici de
lantiga Radio Andorra situats a
lentrada dEncamp. Daquesta
xifra, uns 600.000 euros corresponen al deute que es manté amb
els extreballadors de lemissora.
Aproximadament hi ha uns 25
assalariats de lantiga emissora
amb sous pendents. La xifra és
tan alta perquè els salaris shan
anat actualitzant amb líndex de
preus al consum des de fa més
dun quart de segle, ja que lemissora va ser declarada en fallida el setembre del 1981 pel batlle episcopal de lèpoca.
Els 250.000 euros restants
serviran per fer front a daltres
deutes, com ara un préstec demanat per ladministració judicial, i per compensar mínimament daltres creditors. Tant els
treballadors com el crèdit demanat per ladministració judicial
tenen estatus de preferents i per
tant cobraran íntegrament les xifres que reclamen. La resta de
creditors shauran de conformar
a rebre només entre el 5% i el
6% dels diners pendents.

Pendents d’Eirasa

El control de Radio Andorra
per part dEspanya arriba a través de la societat paraestatal Eirasa (Explotaciones e Inversiones Radiofónicas S. A.). Aquesta
societat, fundada el 1961 per
controlar lemissora, manté el
56% dels drets de lassemblea i
havia enviat una carta a ladministrador judicial, Josep Delgado, per anunciar-li que no serien
presents a la reunió dahir perquè resten pendents de loperació de traspàs dels drets a Andorra. Una vegada el Govern
disposi del 56% dels vots podrà
presentar el concordat als credi-

Els creditors
Treballadors
Uns 25 empleats tenen dret a
cobrar sous que
se’ls deuen des
del 1981. L’actualització dels
salaris amb l’increment de l’IPC
de més d’un quart de segle els
farà percebre entre tots uns
600.000 euros.

Administració
Un litigi tan llarg
ha comportat
que l’administració judicial,
que va ser portada inicialment
per Gualbert Osorio i ara per
Josep Delgado, hagi acumulat
pagaments pel procés que ara
s’hauran de tornar.

Proveïdors
Els proveïdors
de
l’antiga
emissora no
han estat catalogats com a creditors preferencials. Per aquest motiu, tan sols
podran cobrar entre un cinc i un
sis per cent del capital que
reclamen.

Els terrenys i l’edifici de Radio Andorra estan situats a Encamp.

Eirasa

Eirasa, una societat
franquista de control
Radio Andorra tenia una potència tan gran a lèpoca que és
un fenomen de masses a lEspanya franquista amb la fórmula
de música i entreteniment. El règim decideix controlar-la activament i el 1961 el propietari de la concessió, Jacques Tremoulet (mort el 1972), pacta amb Espanya, que passa a exercir
el control a través dEirasa, societat pantalla creada pel ministeri dInformació i Turisme, vinculat a Manuel Fraga. Luis Ezcurra (mort el 2005), una de les figures més destacades en la
direcció dels mitjans a lEspanya de lèpoca, dirigirà Eirasa i
es converteix en una mena de delegat a lemissora. Jacques
Tremoulet havia cedit a Eirasa la concessió de Radio Andorra
fins al 1981, quan també acabava la concessió del Consell a
Tremoulet, i es va obligar a tancar lemissora a labril i cinc
mesos després sentrava a la fallida.
tors i votar a favor de tancar el
litigi.
Es preveu que el consell de
ministres espanyol signarà lacord abans que finalitzi lany. El
motiu fonamental és la convocatòria deleccions generals a
lEstat veí per al març del 2008.
Si quan arribin els comicis no
sha acabat tot el procés de Radio Andorra podria donar-se la

situació que el PSOE no formés
el govern i lafer quedaria aturat
mentre no estigués operatiu el
nou gabinet. A més, res no garantiria que les condicions pactades actualment shaguessin de
respectar en cas, per exemple,
que el proper executiu espanyol
fos del Partit Popular. Fins i tot
amb una hipotètica victòria socialista a Espanya es podria en-

La societat paraestatal espanyola disposa
del 56% dels vots de l’assemblea i per tant controla la possibilitat d’acceptar un acord.
Aquests drets es traspassaran
al Govern quan el consell de ministres espanyol ho aprovi.

El Govern

Luis Ezcurra.
trar en una fase dalentiment de
la negociació si el titular dExteriors no fos Miguel Ángel Moratinos, artífex del tracte per part
espanyola. Un nou ministre
dExteriors podria demanar
temps per estudiar lafer.

Enllestit per part andorrana

Per part andorrana, la feina
burocràtica ja està enllestida per-

Un cop substitueixi Eirasa al
capdavant de
Radio Andorra
haurà de pagar 850.000 euros
per fer front al deute. A canvi
també passarà a disposar de la
propietat dels terrenys i de l’edifici de l’antiga emissora.
què el consell de ministres ja va
aprovar destinar una partida
pressupostària a ladquisició de
Radio Andorra i el 18 doctubre
denguany el Consell General va
votar a favor datorgar els diners
necessaris per tirar endavant loperació. Lexecutiu va accelerar
els terminis una vegada Moratinos i Meritxell Mateu van pactar
lacord.

