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ECOMUNICACIÓAEL PUNT FINAL A UNA ADMINISTRACIÓ JUDICIAL QUE HA DURAT 27 ANYS

6F Diari d’Andorra
Dimecres, 18 de març del 2009

S’ha acabat la història. És el punt
final a més de 27 anys d’una ad-
ministració judicial que sembla-
va no acabar mai. Com la cançó
de l’enfadós. La històrica fallida
de Radio Andorra és a un pas for-
mal de tancar-se. El 85% dels cre-
ditors que, presencialment o per
representació, van acudir ahir a
l’assemblea de creditors celebra-
da a les instal·lacions de la seu de
la justícia van aprovar per unani-
mitat la proposta formulada pel
Govern. El concordat que l’exe-
cutiu va poder posar sobre la tau-
la després del conveni interna-
cional signat amb l’Estat
espanyol, titular d’un bé, l’emble-
màtic edifici de la no menys em-
blemàtica emissora, que ara pas-
sa a mans del Principat. Els antics
treballadors cobraran la totalitat
del que se’ls devia més els inte-
ressos legals acordats. També la
seguretat social. La resta de credi-
tors rebran un 10% gairebé testi-
monial del deute. Testimonial o
no tant. Perquè ahir totes les
parts implicades es felicitaven de
la solució finalment adoptada. El
Govern, vist l’acord assolit, va di-
positar ahir mateix els 854.988,73
euros que ha costat l’operació.
Ara, el que queden són serrells
burocràtics. Bufar i fer ampolles
al costat de tot plegat.

LES PARTS
Recordaven ahir la dificultat del
procés l’administrador judicial
durant la major part del temps,
l’economista Josep Delgado, pel
qual la fallida de Radio Andorra
era gairebé la primera feina; el ju-
rista que ha negociat en nom del
Govern, Joan Monegal, i l’advocat
que ha fet possible que tots els
antics empleats hagin acabat re-
bent –amb sentència ferma sota
el braç o sense tenir-la– el mateix
tracte, Llorenç Ballester. Delgado
es va mostrar satisfet que “tot -
hom ha votat a favor” del concor-
dat proposat per l’executiu, que
en virtut del conveni amb l’Estat
espanyol subrogava a aquest –és
a dir, passava a ocupar el seu lloc–
i a l’empresa que al seu dia va

gestionar la ràdio. L’administra-
dor, que ha hagut de fer no po-
ques gestions durant una bona
pila d’anys, va explicar que hi ha-
via qui no havia pogut cobrar ahir
el deute perquè no s’havia perso-
nat a la Batllia. “Quedarà en dipò-
sit judicial perquè passin quan
vulguin.”

En nom dels interessos del tre-
balladors, Ballester recordava
ahir “l’embolic” que havien supo-
sat els dos tipus de crèdit contrets
vers els empleats. Això és, les
mensualitats que es devien abans
de la suspensió de pagaments i
les que es van deixar de pagar un
cop la fallida ja estava en marxa.

Per aquest motiu, recordava ahir
l’advocat, hi havia persones que
havien de cobrar tres mensuali-
tats però n’hi havia d’altres que
n’havien de percebre més. Qua-
tre, cinc... En total, 38 persones
tenien dret a rebre uns diners que
podien anar des dels 6.000 euros
en xifres rodones fins a justament

el doble. Llorenç Ballester va des-
tacar, també, el fet que el tracte
establert judicialment a favor
d’alguns treballadors “s’ha assi-
milat per a tothom”.

De la seva banda, el represen-
tant legal del Govern, l’advocat
Joan Monegal, que ha estat treba-
llant els dos últims anys per pro-
jectar el que finalment ha estat
un conveni internacional amb
Espanya, va ressaltar els tres ves-
sants de l’acord. D’entrada “solu-
cionar un aspecte institucional”
com era la discussió oberta entre
el Principat i l’Estat veí del sud.
Seguidament, “l’interès patrimo-
nial”. O sigui, salvar “uns béns im-
mobles, en estat d’abandona-
ment”, d’un interès arquitectònic
evident i de “simbolisme”. Final-
ment quedava la part humana, el
“vessant social”, que representava
el deute contret, especialment,
amb els treballadors. I, en segon
terme, vers els creditors ordina-
ris. Tot plegat, es va assolir “un
arranjament ponderat i just”.

TONI SOLANELLES
Andorra la Vella

El Govern abona 850.000 euros per
tancar del tot el ‘cas Radio Andorra’
La proposta d’acord formulada per l’executiu a l’assemblea on hi havia representats el 85% dels creditors va
ser avalada per unanimitatSEls treballadors i la CASS cobren la totalitat del deute més els interessos legals

COL·LECTIUS
El SAT afirma que
la protesta del
14-M va anar a
més perquè hi va
haver provocació 

FERNANDO GALINDOLes instal·lacions de Radio Andorra i tot el que hi ha a l’interior passa a mans de l’Estat andorrà.

Han passat tants anys des que es
va decretar la fallida –novembre de
1981– de Radio Andorra que hi
haurà antics treballadors que mai
podran saber que aquells mesos
que els van quedar a deure van
acabar sent pagats. I amb els cor -
responents interessos. I no ho sa-
bran mai perquè hi ha alguns dels
antics empleats que amb aquestes
gairebé tres dècades d’espera han
mort. El representant legal dels tre-

balladors, l’advocat Llorenç Balles-
ter, explicava ahir el cas dels he-
reus d’un d’aquests antics treballa-
dors finats. Es van haver de
presentar amb el testament i tot
de documentació concreta per de-
mostrar que eren els que havien
de percebre el deute. De fet, al-
guns dels exempleats ja no són a
Andorra. N’hi ha força, d’aquests. I
“ni hi són ni se’ls espera”, segons
va explicar, ahir, sorneguer, algun

dels implicats en l’afer. Qui tampoc
no s’esperava rebre les trucades
que va rebre era la ministra d’Afers
Exteriors, Meritxell Mateu, que fi-
nalment ha conduït la negociació a
bon port. Mateu es va mostrar “es-
pecialment satisfeta” per la resolu-
ció del cas. I va explicar que havia
“rebut diverses trucades d’alguns
treballadors, emocionats, que ja
havien perdut l’esperança de co-
brar. És un gran èxit per a tothom”.

Quan aquell que cobra és l’hereu testamentari


