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AINA MAURI I LISA*
ANDORRA LA VELLA

AHIR ES VA POSAR FI A UN LITIGI HISTÒRIC

Ràdio Andorra, punt final
Els treballadors van recollir ahir els seus xecs
després de més d’un quart de segle d’espera

30 empleats i 50 creditors van ser representats
ahir a la Batllia per tal de poder tancar el procés

Tema del dia

Fi a una batalla de 28 anys

DIMECRES
18 DE MARÇ DEL 2009 3

Pàgina 3

el Periòdic d’AndorraConnexió a internet: http://www.elperiodicdandorra.net

E
l dia 17 de març del 2009
serà recordat per molts com
el dia en què per fi es va po-
der posar punt final al llarg

conflicte de Ràdio Andorra. I és que
els creditors, entre ells una trentena
de treballadors i una cinquantena
de creditors ordinaris, han hagut
d’esperar 28 anys per rebre el xec
que eixugava definitivament el deu-
te que Ràdio Andorra havia contret
abans i després de declarar-se en fa-
llida. En total, uns 800.000 euros
que el Consell General ja va apartar
per poder pagar-los quan s’enllestis-
sin els acords de cessió del terreny
amb Espanya.

La Batllia va acollir ahir una vin-
tena de persones disposades a posar
fi al litigi que, des del 1981, tenien
amb Ràdio Andorra pel cobrament
d’entre tres i quatre salaris que van
quedar pendents des que es va decla-
rar la fallida de l’emissora. El procés
ha pogut veure la llum després de
l’acord signat entre el Principat i
l’Estat espanyol per la cessió del pa-
trimoni de Ràdio Andorra, mit-
jançant el qual el Govern es compro-
metia a fer-se càrrec del pagament
de les indemnitzacions als creditors
i renunciava a prendre cap altra ac-
tuació respecte al tema contra Es-
panya o contra els creditors.

L’advocat dels treballadors, Llo-
renç Ballester, es va mostrar satisfet
d’haver pogut viure la jornada
històrica d’ahir, indicant que alguns
dels creditors «per desgràcia no han
viscut prou per veure-ho» i han estat
els seus hereus els que van anar a
buscar els xecs ahir. De tota manera,
va mostrar-se satisfet pel «compli-
ment de les expectatives» després
d’haver fet «un camí llarguíssim de
desencisos». L’advocat va lamentar
que el procés s’hagi perllongat tant
apuntant que el Govern podria ha-
ver-se subrogat abans de tenir enlles-
tida la cessió del patrimoni, donant
resposta així a la massa de creditors
abans.

Ballester va assenyalar que el més
complicat de tot el procés de nego-
ciació va ser «perfilar els drets dels
treballadors», ja que han canviat
molt des del 1981 a l’actualitat. En
aquest sentit, va destacar la feina fe-

ta amb l’Administració judicial per
fixar les indemnitzacions.

ELS DEUTES / Tot i que cap advocat es
va atrevir a dir quines eren les quan-
titats exactes que havien percebut
els creditors, les indemnitzacions os-
cil.len entre els 10.000 i els 25.000
euros depenent del lloc que els tre-
balladors ocupaven en l’empresa.
L’advocat que representava l’Estat,
Joan Monegal, va especificar que
aquestes indemnitzacions inclouen
els salaris que se’ls devia abans de la
declaració de fallida, els salaris meri-
tats en posterioritat i els correspo-
nents interessos meritats des de
l’any 1981. A més, també es va liqui-
dar el crèdit privilegiat de la CASS,
així com els crèdits ordinaris d’al-
tres parapúbliques com ara Feda o
STA, que s’han satisfet amb el 10%
de les seves pretensions.

Ballester va valorar les quantitats
acordades com «acceptables, tot i
que haurien pogut ser superiors».
Encara més, va posar en dubte que
«un greuge d’aquest calibre i dura-
da» sigui resoluble simplement amb
el pagament dels salaris i interessos
i va explicar que es va plantejar als
treballadors demanar perjudicis per
aquest motiu, cosa que els empleats
van desestimar per tal de «cobrar i
oblidar-se del tema».

TRES PROBLEMES / Monegal va desta-
car que l’acord ha estat possible
gràcies als dos anys de negociacions
intenses del Govern de Pintat amb
Espanya i després per arrodonir el
concordat. L’advocat es va congratu-
lar que per fi s’han conclòs els tres
problemes causats per l’afer Ràdio
Andorra: el problema institucional
entre Espanya i Andorra, el proble-
ma patrimonial per la cessió dels
béns i el problema social derivat de
la fallida.

A banda del pagament de les in-
demnitzacions, Monegal va explicar
que el concordat inclou la garantia
que ni el Govern ni la massa de cre-
ditors pugui emprendre qualsevol
acció en contra de l’Estat espanyol.
A més, també s’hi garanteix la reha-
bilitació dels fallits supervivents i
l’acceptació de l’estat de crèdits defi-
nitiva. H
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«Hola, ¡quant de temps!
Et presento la meva filla»
Els treballadors, que feia anys que no es veien, lluïen un gran somriure
mentre anaven a recollir el xec que posava fi a una etapa de la seva vida

UN MOMENT PER RECORDAR
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33 El final 8 Els creditors, ahir, a la Sala 4 de la Batllia.

Visiblement emocionats, quasi sen-
se acabar-s’ho de creure, anaven
arribant ahir a la Batllia els treba-
lladors de Ràdio Andorra.

Molts d’ells feia anys i panys que
no es veien, però es recordaven els
uns als altres, recordaven els fulls
que regulaven els seus horaris, així
com el xofer anava a la Seu cada
dia, on hi havia el telègraf per po-
der emetre les notícies d’Espanya
des d’Andorra durant el franquis-
me, o documents que encara que-
den a les golfes dels més nostàl-

gics.
Tots s’adreçaven cap a un dels tre-

balladors, potser el més gran, que sa-
ludava efusivament, recordant el
nom de tots ells, i presentant-los la
seva filla, amb un marcat accent
francès. «Hola, ¡quant de temps! Et
presento la meva filla». 28 anys sen-
se veure’s és una vida, la d’aquesta
noia, per exemple.

Alguns, per desgràcia, no van
aparèixer ahir a la Batllia i ho van
haver de fer els seus fills, hereus o re-
presentants legals. Si bé d’uns deu
treballadors no se sap on paren, n’hi
ha d’altres que no han viscut prou

per rebre l’últim sou de Ràdio An-
dorra.

Ja ho diu la dita, millor tard que
mai, però l’espera s’ha fet llarga,
sobretot per als que no han pogut
passar pàgina de la seva etapa a les
ones radiofòniques que informa-
ven dels moviments dels nazis a
Europa o de l’estat dels exiliats es-
panyols quan passaven la frontera
cap al nord.

La batlle Canòlich Mingorance
cridava un a un els creditors, que
rebien el xec que posava el punt i
final a una etapa. El punt i final a
una vida. H


