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L’Assemblea General de les Nacions Unides, l’any 2012, en la seva 36a reunió i d'acord amb la
resolució aprovada per la Conferència General de l'Organització de les Nacions Unides per a
l'Educació, la Ciència i la Cultura el desembre de 2011, van acordar que el dia 13 de febrer es
convertiria en el Dia Mundial de la Ràdio. Aquesta va ser la data en que s’establí la ràdio de les
Nacions Unides l’any 1946. Així, amb aquesta celebració, l’UNESCO posa en valor la ràdio com
a mitjà poderós per celebrar la humanitat en tota la seua diversitat i com a plataforma per al
discurs democràtic. (…) La ràdio pot donar forma a l’experiència de la diversitat d’una societat i
erigir-se com l’escenari on totes les veus es poden expressar, poden estar representades i
poden ser escoltades.”1
El Consell Valencià de Cultura, com a institució encarregada de vetllar per la diversitat i la
riquesa cultural del nostre territori, ha tingut interès anteriorment en qüestions relacionades
amb la ràdio i, més concretament, en la situació de la ràdio pública valenciana en determinats
moments importants. Al març de 2012 emetia l’Informe sobre l’Avantprojecte de Llei de Ràdio
Televisió Valenciana2 en que prenia en consideració diverses qüestions i criteris al voltant de
com hauria de ser una nova Llei de RTVV i al novembre de 2014 organitzava la taula rodona
Una nova Ràdio Televisió Pública Valenciana3, en la qual es debatia sobre quina hauria de ser
la nova RTVV un any després del seu tancament al novembre de 2013.
Tal i com enuncia l’UNESCO, la ràdio segueix sent el mitjà de comunicació amb més consum i
difusió, és per això que ofereix la possibilitat de poder arribar a aquells racons on altres
mitjans no arriben, fet que ha permés en moments històrics determitats democratitzar la
informació, l’entreteniment i l’educació i ho continua fent en l’actualitat. És per tant un
instrument imprescindible per a la cultura i no podríem entendre la cultura contemporània
sense la seua participació.
La ràdio ens ha acompanyat des de fa més d’un segle i en moltes èpoques contra aquells
pronòstics que auguraven la seua desaparició. És font d’informació i entreteniment i ha
suposat, sovint, el millor acompanyament en moments de soledat. Ens deixa sentir diverses
veus i experiències i proposa, entre altres coses, un oci formatiu. A diferència d’altres mitjans
visuals, escrits o digitals, ens ofereix la possibilitat de completar les històries d’una manera
personal, és a dir, ens permet personalitzar les imatges que acompanyen cadascuna de les
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notícies, situacions, esdeveniments o vivències que podem escoltar i al mateix temps
configura, a través de la pluralitat dels relats, la nostra realitat com a poble.
Amb motiu del dia Mundial de la Ràdio, posem la nostra mirada i la nostra escolta en
l’oportunitat que ofereix aquest mitjà de comunicació com a canal creador i divulgador de
continguts culturals. Volem posar especial atenció en la responsabilitat que les diferents
plataformes de mitjans de comunicació tenen com a agents actius en la difusió de la cultura i
en la participació per a la construcció d’una societat crítica i plural.
Des del Consell Valencià de Cultura volem posar en valor el paper que À Punt Ràdio i la Xarxa
d'Emissores Municipals Valencianes han tingut en la difusió de la nostra llengua i la seua
normalització en l'espai radiofònic. Un bon paper que hem de fer extensible a l'esforç cada dia
més gran de les emissores i cadenes privades per introduir el valencià en la programació, fet
que contribueix també a normalitzar la presència del nostre idioma en les ones.
Celebrem, doncs, la gran oferta radiofònica de què gaudim en l’actualitat. Tot i això, i agafant
l’ocasió que aquest dia ens presta, convidem a una constant reflexió i a no deixar de repensar
la ràdio que volem perquè puguem tenir en la ràdio una companya inseparable que ompla
sovint els nostres silencis però que també contribuisca a conèixer i entendre el món que ens
envolta amb una mirada i una escolta crítica i reflexiva.
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