
 
 

 
 
 
Els treballadors de Catalunya Ràdio som conscients que vivim un moment 
excepcional a la nostra empresa i al nostre país.  La crisi econòmica ha generat una 
sèrie de decisions contra les classes treballadores a nivell global i ens han fet perdre 
drets que havien costat molts esforços aconseguir. Les retallades salarials i socials 
afecten, avui en dia, molts sectors del nostre país i posen en perill el nostre estat del 
benestar. 
 
Els treballadors de Catalunya Ràdio no som aliens a  aquesta problemàtica.  Per 
això, VOLUNTÀRIAMENT, ens vam reduir un 5% el sou l’any 2011. No era una decisió 
fàcil, el nivell de vida havia pujat i acumulàvem una congelació salarial des del 2009. 
Però vam fer una aposta per garantir el manteniment de la plantilla i per garantir el 
model de servei públic que ens ha convertit en referents. Després d’aquesta decisió 
hem perdut tots els drets socials que havíem guanyat amb la negociació col·lectiva 
dels últims anys i, enguany, hem perdut la paga extra de Nadal. Tot i no ser 
funcionaris, hem rebut totes les retallades que afecten l’Administració Pública i, ara, 
acumulem una rebaixa de més d’un 20% de poder adquisitiu. 
 
Però no ens hem enfonsat. Ningú ens ha arronsat.  I el producte final, allò que ens 
ha fet triomfar, ha continuat. Ara per ara, no s’ha reduït la qualitat de Catalunya 
Ràdio.  Els treballadors no hem parat de lluitar per continuar sent un referent en la 
ràdio catalana. La nostra lluita pel lideratge i la nostra vocació de servei públic s’han 
mantingut intactes i una prova d’això són les informacions d’aquest estiu durant els 
incendis de l’Empordà, la il·lusió per engegar un nou projecte a iCat.cat al costat de la 
música i la cultura del país, la programació especial durant l’última Diada o l’esforç per 
mantenir la pluralitat en els últims mesos, entre d’altres. Fent més hores de les 
marcades i posant-hi l’ànima per arribar a tot arreu. 
 

Perquè aquest projecte ens el creiem i ens l’estime m. 
 
I ara ens toca conviure amb programes electorals qu e demanen més retallades 
laborals i que volen posar en perill el model actua l de la CCMA.  Que volen que es 
faci el mateix amb menys diners o, millor, que volen que es faci el mateix amb més 
precarietat laboral. Però els programes electorals no parlen de transparència 
econòmica. No parlen de convertir Catalunya Ràdio, i alhora la CCMA, en una 
estructura d’estat transparent i oberta a la societat. No aposten per acabar amb la 
foscor que ens envolta. No s’atreveixen a ensenyar totes les cartes i volen que 
continuem jugant amb les que ells ja han marcat. 
 
Per això, volen continuar mantenint quotes de poder en les es tructures 
directives. Per això, no volen publicar els sous de  totes les persones que 
treballen a la CCMA. Per això, no es vol renunciar a privilegis propis d’una altra 



època. Per això, no es vol fer l’esforç que han fet  els treballadors i adoptar 
mesures adequades al moment que ens toca viure. 
 
Ja n’hi ha prou d’amagar salaris i complements. 
Ja n’hi ha prou de parlar de sobredimensionament i d’excés de 
treballadors. 
Ja n’hi ha prou d’atorgar càrrecs sense justificaci ó. 
Ja n’hi ha prou d’ocultar informació econòmica. 
Ja n’hi ha prou de viure al marge del problema. 
Ja n’hi ha prou d’aixoplugar-se en les decisions de ls Governs 
de Madrid i de la Generalitat, i no prendre decisio ns importants 
per salvar la CCMA. 
Ja n’hi ha prou d’encarregar projectes a empreses e xternes 
perquè parlin de la nostra viabilitat. 
Ja n’hi ha prou de no defensar, des de dins, el nos tre projecte i 
la nostra plantilla. 
Ja n’hi ha prou de discursos sense accions. 
 
Exigim a la direcció de la CCMA i als partits polít ics un compromís ferm 
amb el model actual, com ho han fet els treballador s de Catalunya Ràdio.  
 

Som treballadors i de servei públic, dos conceptes que 
cal reivindicar. Ara, que alguns se’ls volen carreg ar. 
 
 

Comitè d’empresa de Catalunya Ràdio 
 

 
 


