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Deplorable. Ruïnos. És la manera
com va descriure ahir el cònsol
major d’Encamp, Miquel Alís,
l’estat en què es troba l’edifici de
Radio Andorra, al qual va accedir
dimecres passat acompanyat dels
ministres de Cultura i Ordena-
ment Territorial. Que la històrica
instal·lació necessita una actua-
ció imminent i integral no és cap
novetat, però la qüestió rau ara a
saber quan es podrà tirar enda-
vant la reforma. El Govern va
veure com fa dos mesos el Con-
sell General denegava, davant el
vot en contra dels dos grups de
l’oposició, un crèdit extraordinari
de prop de 20.300 euros per fer
arranjaments puntuals a l’edifici i
refer aspectes com el de la cober-
ta. I el bloqueig del pressupost no
permet moltes vies més que la
d’acudir al parlament per trobar
finançament.

El mandatari comunal va ad-
metre’s “decebut, trist i enfadat”
després de comprovar l’estat de
deteriorament de l’edifici i va ins-
tar l’executiu i el Consell General
que “com més aviat millor” es
torni a demanar un nou crèdit ex-
traordinari. “És absolutament ne-
cessari que allò s’arregli”, va re-
marcar. Però no obstant això, no
sembla que ara per ara hi hagi
una sortida clara per a tot plegat.
Perquè en cas que la qüestió arri-
bés de nou al parlament, els con-
sellers de l’oposició tornen a tenir
clar sota quin únic supòsit dona-
rien suport a un crèdit extraordi-
nari: sempre que no suposés un
increment del deute. Tant Joan
Gabriel (Coalició Reformista)
com Eusebi Nomen (Andorra pel
Canvi) van reiterar ahir l’argu-
mentació que han usat en altres
ocasions. 

UN GABINET “SENSE IMAGINACIÓ”
“El Govern és incapaç de trobar
vies per a obtenir noves entrades;
no té imaginació. I no és un pro-
blema concret de Radio Andorra,
és un problema del país”, va inci-
dir Gabriel. “Entenem perfecta-
ment que hi ha moltes coses per
arreglar al país. El Govern el que
ha de fer és governar i mirar i
analitzar les prioritats. Nosaltres
no votarem a favor de res que ge-
neri nou endeutament”, hi va afe-
gir Nomen.

Mentrestant, el departament
de Cultura està fent mans i màni-
gues per aconseguir finançament
que permeti fer-hi, almenys, in-
tervencions d’urgència. Tal com
va avançar fa uns dies la ministra
Susanna Vela a aquest rotatiu
–ahir ho van reiterar a través d’un
comunicat de premsa– “s’està es-
tudiant un reajustament de parti-
des pressupostàries” per aconse-
guir els diners. 

L’actuació s’ha de fer “ràpid”, tal
com van manifestar des del Go-
vern, “per no incrementar més
els danys”. De fet, arran de l’esta-
da de dimecres es va tornar a
constatar que cal intervenir-hi
per contrarestar els efectes de les
entrades d’humitat i aigua que
causen un deteriorament de l’e-
difici i que “posen en perill” les
peces de la maquinària radiofò-
nica situades a la planta baixa de
l’edifici i que no es poden despla-
çar. Es preveu, per tant, imper-

meabilitzar la terrassa i les clara-
boies per aturar les infiltracions i
instal·lar un quadre elèctric. 

El cònsol Alís, amb tot, va ser
molt més gràfic en la descripció
del panorama en què es troba Ra-
dio Andorra: “quan plou o neva
ho fa de la mateixa manera al car -
rer que a dins de l’edifici. A més, a
dins hi ha tres emissores mig pro-
tegides amb plàstics. També hi ha
entrat gent i s’hi han fet actes
vandàlics”. És per això, que consi-
dera que els consellers generals
haurien de fer-hi una visita per
comprovar in situ com s’ha dete-
riorat la instal·lació d’una emis-
sora “que duia la veu d’Andorra a
gran part d’Europa”. 

De totes maneres, tota la docu-
mentació de valor que podia es-
tar en perill es va traslladar ara fa
un any a un dipòsit de l’arxiu. El
patrimoni està format per més de
35.000 discs de les dècades dels
anys 60, 70 i 80.

C. AUDÍ
Andorra la Vella

CULTURA SEGUEIX ESTUDIANT EL REAJUSTAMENT DE PARTIDES PER FER INTERVENCIONS D’URGÈNCIA 

Sense sortida per a Radio Andorra
Els dos grups de l’oposició al Consell General reiteren que no donaran suport a crèdits extraordinaris que
generin nou deuteSEl Govern i el comú d’Encamp evidencien en una visita l’estat “deplorable” de l’edifici

FERNANDO GALINDOEl mal estat de conservació de la instal!lació ja es pot albirar des de l’exterior.
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QUÈ HA DIT

Joan Gabriel

“El Govern és incapaç
de trobar vies per
obtenir noves entrades”

PRES. GRUP PARLAMENTARI REFORMISTA

Eusebi Nomen

“No votarem a favor de
res que generi nou
endeutament”

PRES. GRUP PARLAMENTARI APC

Miquel Alís

“És absolutament
necessari que l’edifici
s’arregli”

CÒNSOL MAJOR D’ENCAMP

Des d’Espanya, antiga propieta-
ria de l’edifici (el va cedir la le-
gislatura passada després d’un
llarg procés i a canvi que se li
donés un ús cultural) valoren de
manera positiva “la voluntat”
tant de l’executiu anterior com
l’actual per solucionar la qüestió
i recuperar l’edifici. “Hi ha hagut
molt d’interès a trobar una solu-
ció i una gran sensibilitat. La
nostra postura no és de crítica”,
va ressaltar ahir la consellera
de l’ambaixada d’Espanya, Ma-
ria Venegas. De la mateixa ma-
nera, també va ressaltar que
“no entrem en valoracions políti-
ques” sobre el fet que no s’hagi
aprovat el crèdit extraordinari.

Espanya valora
l’esforç del Govern


