
Manifest a favor d'una Ràdio Sabadell pública, lliure, 
plural i rigorosa

Amb motiu  de  tots  els  esdeveniments  que  s'han  succeït  des  del  passat  mes  de 
desembre, amb la majoria de treballadors de Ràdio Sabadell denunciant precarietat, 
amenaces,  politització  i  revengisme per part  dels  gestors  de l'emissora,  diferents 
personalitats i entitats de la ciutat s'adhereixen a les següents demandes:

• LLIBERTAT D'INGERÈNCIES POLÍTIQUES
Volem blindar l'emissora municipal d'ingerències polítiques per tal que els canvis polítics a la ciutat 
no afectin el dia a dia de Ràdio Sabadell. Aquesta no és una eina del govern municipal de torn, sinó 
de la ciutadania, i com a tal ha de fer el seu servei per donar-li veu a les persones i entitats de la  
ciutat independentment del color polític del moment. Una ràdio municipal mai s'hauria de veure 
afectada pels interessos personals o partidistes de ningú, i molt menys moguda per revengismes.

• PROU ACOMIADAMENTS INJUSTIFICATS
Ràdio Sabadell cada vegada compta amb menys recursos humans, tant a la redacció com en el seu 
departament tècnic, per poder fer la seva feina, el que afecta de manera directa a la programació. 
La plataforma  Ràdio Sabadell Diu Prou ha denunciat la falsedat dels arguments utilitzats per fer 
fora el cap tècnic de l'emissora. La millor manera de gestionar recursos públics no és acomiadar  
persones que han demostrat durant anys la seva vàlua amb el cost que això suposa, tant econòmic  
per a tota la ciutat i com l'empobriment de la qualitat del producte final.

• CONDICIONS DIGNES PER ALS TREBALLADORS
Una  empresa  pública  no  es  pot  permetre  tenir  treballadors  amb  condicions  precàries  (sous 
mileuristes,  jornades  clarament  superiors  a  les  vuit  hores  al  dia...)  com denuncia  en  els  seus 
comunicats  Ràdio Sabadell  Diu Prou,  ni  tampoc actuar amb coaccions  o amenaces.  L'emissora 
pública  de  la  ciutat  no  es  pot  gestionar  amb  maneres  de  fer  salvatges  -com  ara  la  manera 
d'acomiadar els seus treballadors- més pròpies de segons quines empreses privades que no pas de 
treballadors que han de donar un servei a la ciutadania.

Per tot plegat, mostrem en públic la nostra preocupació amb tot el que està passant 
i demanem solucions que passin, aquest cop sí, pel diàleg i tenint en compte l'opinió 
dels professionals de l'emissora.


