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Fèlix Martí d’Unescocat proposa a la Federació 
de Ràdios Locals de Catalunya que organitzi un 

Congrés Mundial de ràdios locals 
 
La Federació de Ràdios Locals de Catalunya reuneix en la mateixa taula al 
president d’Òmnium Cultural, Jordi Porta, el president honorari d’Unescocat, 
Fèlix Martí i l’advocada de ACPV i especialista en telecomunicacions i drets 
lingüístics, Mercè Teodoro per posar sobre la taula de quina manera la llengua 
pot ser creadora de comunitats.   
 
Des d’Unescocat, Fèlix Martí s’ha referit al caràcter essencial que té l’oralitat en 
la nostra cultura. Per Martí, la llengua no ha de ser només una forma de 
comunicació sinó un codi que ens permet interpretar el món i en concret la 
nostra realitat. Per això proposa que la Federació de Ràdios Locals es 
converteixi en la primera xarxa de comunicació del territori, sempre atenent a la 
diversitat i la multiculturalitat. Martí ha volgut constatar la importància que té el 
model comunicatiu català de proximitat, com a model de referència, i ha 
aprofitat per proposar l’organització d’un Congrés Mundial de Ràdios Locals per 
tal que emissores d’arreu del planeta puguin conèixer i valorar la feina que es 
realitza en els PaÏsos Catalans.  
 
La defensa del coneixement del català, del seu ús, de la unitat de la llengua i 
del reconeixement internacional han estat els eixos de la intervenció del 
president d’Òmnium Cultural, Jordi Porta, per a qui és fonamental la integració 
dels nouvinguts utilitzant també les emissores de proximitat, Una cohesió social 
que ha de partir del coneixement entre nouvinguts i autòctons aprofitant un 
fòrum com és la ràdio, però sempre utilitzant el català com a llengua vehicular.  
 
La lluita diària que tenen Acció Cultural del País Valencià per tal que el català 
no sigui discriminat i per evitar el tancament de repetidors que permetien veure 
la programació de TV3 en la Comunitat Valenciana ha centrat l’exposició de 
l’advocada Mercè Teodoro qui ha estat molt crítica amb l’actuació de 
l’administració valenciana tot assegurant que discrimina la llengua. Teodoro 
també s’ha referit a les accions que s’estan impulsant des de Televisió i Ràdio 
Sense Fronteres que necessiten mig milió de signatures per salvar els 
repetidors de TV3, segons els ha fet saber la Junta Electoral Central.  
 
Federació de Ràdios Locals de Catalunya 
info@radiolocal.cat 
687 83 87 94 


