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CARTES I MISSATGES

Les cartes enviades pels lectors han de tenir  
un màxim de 1.000 caràcters. El diari es reserva el 

dret de resumir-les. Els seus autors hi han de fer 
constar nom i cognoms, adreça postal i electrònica, 

número de carnet d’identitat  
i un telèfon de contacte.  

Les cartes no es respondran.

La Cati, 25 anys després

Ales nou del matí de l’11 
de setembre del 1992 va 
començar a emetre Ca-
talunya Informació, la 
Cati per als de la casa. 

Feia poc més d’un mes que s’havi-
en clausurat els Jocs Olímpics de 
Barcelona amb un gran èxit de pú-
blic i d’organització. L’onada inno-
vadora, doncs, persistia amb la in-
auguració d’un nou servei informa-
tiu, gestionat a través de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (CCMA) i integrat al 
grup d’emissores de Catalunya Rà-
dio, que oferia notícies 24 hores 
sense interrupció i en català. Aquest 
va ser el primer intent d’una progra-
mació d’aquestes característiques 
no tan sols a Catalunya sinó a tot 
l’Estat. Es va avançar en el temps, 
fins i tot a la prestigiosa BBC. 

La creació d’un canal català de 24 
hores de notícies va ser idea del di-
rector d’aleshores de Catalunya Rà-
dio, Lluís Oliva. La posada en mar-
xa de la nova emissora va ser una fi-
ta molt important. Catalunya Infor-
mació prenia el model d’emissores 
d’aquesta mena com ara France In-
fo, de Radio France, a Europa, i 
Bloomberg i la CNN als Estats 
Units. A diferència d’aquests casos, 
Catalunya Informació depenia d’un 
govern autonòmic i no disposava, 
per tant, dels mitjans d’un estat. 
Oliva i el cap de programes, Albert 
Rubio, van viatjar a França i als Es-
tats Units per observar com funcio-
naven dos models de ràdio informa-
tiva oposats. La fórmula francesa 
tenia un format molt dens i distri-
buït en seccions estanques. El siste-
ma all news nord-americà era, en 
canvi, molt més obert. Per al projec-
te català es va optar per un model 
mixt entre France Info i la CNN, 

amb una estructura de 
blocs informatius de 
trenta minuts de dura-
da, que en argot de 
l’emissora es coneix com 
a formatges per la repre-
sentació gràfica dels sei-
xanta minuts dividits en 
porcions, que són els es-
pais informatius. 

Ningú pot negar la im-
portància de Catalunya 
Informació com a emis-
sora que serveix notícies 
cada 30 minuts, en for-
mats diferents segons si 
és a l’hora en punt o a dos quarts, i 
que també ofereix serveis, com ara 
la informació del trànsit o bé la pre-
visió meteorològica, seguint el mo-
del nord-americà de la CNN. Aques-
ta és la fórmula, senzilla però efici-
ent, d’una emissora de la qual s’en-
carreguen un grup de professionals 
que tant poden informar del que 
passa al món com demanar als veïns 
pròxims a les rondes que ofereixin 
aigua als ocupants dels vehicles atu-
rats durant hores, com va passar en 
el recent atemptat terrorista de 
Barcelona. La immediatesa ha estat 

contrasta i ordena el soroll, que a 
les xarxes pot arribar a ser només 
desinformació.  

Catalunya Informació és una rà-
dio integral, que ha abandonat el 
model aplicat el 1996 de desconne-
xions territorials per retornar al hot 
clock i oferir una informació terri-
torial dirigida a tot el país, sense 
parcel·lacions i que connecta el ter-
ritori. A més, gràcies a la web de la 
CCMA, Catalunya Informació es 
pot sentir des de qualsevol lloc del 
món en directe per internet o via 
TDT o bé sota demanda, mitjançant 
descàrregues i podcasts. La digita-
lització va arribar a la Cati el 1994, 
quan tan sols Finlàndia l’havia apli-
cat. Es va guanyar en rapidesa i efi-
ciència. Es va innovar novament.  

Escoltar ràdio en català ha esde-
vingut un fet absolutament normal 
entre la societat catalana, i Catalu-
nya Informació hi ha contribuït. 
Allò que demanava el Congrés de 
Cultura Catalana el 1977, ara fa 40 
anys, quan la ràdio en català només 
disposava d’una emissora generalis-
ta, Ràdio 4, s’ha aconseguit amb es-
creix. Llavors la normalització radi-
ofònica del català es veia absoluta-
ment llunyana; avui dia és una rea-
litat que no crec que estigui 
amenaçada per les noves xarxes so-
cials. Al contrari, les xarxes socials 
poden esdevenir un bon aliat si, com 
també s’ha pogut constatar darrera-
ment, se saben utilitzar bé. Catalu-
nya Informació és la història d’un 
gran èxit. Al cap de 25 anys, Catalu-
nya Informació és avui un referent 
al continent europeu, que supera 
fins i tot el precedent en el qual s’ha-
via emmirallat i que té un prestigi 
que no ha parat de créixer en aquest 
primer quart de segle d’existència. 
La Cati és avui una emissora adulta.

la norma de Catalunya 
Informació des del seu 
naixement. Els redac-
tors han interioritzat 
que quan es va a cobrir 
una notícia no és neces-
sari esperar a emetre la 
peça al pròxim butlletí 
horari o a l’informatiu 
corresponent, sinó que 
es pot difondre al cap de 
pocs minuts a la finestra 
de la Cati. Aquesta vo-
luntat de servei i d’infor-
mar ens va ser reconegu-
da el 2002 quan vam re-

bre el premi Ondas i el 2009 el Pre-
mi Nacional de radiodifusió.  

Catalunya Informació és “a to-
ta hora i a tot arreu”, com diu el le-
ma de l’emissora. Fem ràdio totes 
les hores del dia sense parar. Set di-
es a la setmana, els 365 dies de 
l’any. Twitter respon al mateix 
principi. Per això durant els últims 
anys s’han alçat algunes veus que 
posen en dubte la viabilitat dels ca-
nals 24 hores de notícies. Però 
mentre que a Twitter hi cap tot, el 
treball periodístic honest dels pro-
fessionals del periodisme verifica, 

SAÜL GORDILLO
DIRECTOR DE CATALUNYA RÀDIO

La 
immediatesa 

ha estat  
la norma  

de Catalunya 
Informació 
des del seu 
naixement

PERE TORDERA

L’hora Xirinacs 
 
L’any 1997 a la Facultat de Filosofia al-
guns professors mostraven la seva admi-
ració pel Dr. Lluís Maria Xirinacs. Ell 
acabava de defensar la seva tesi docto-
ral amb 65 anys i tothom parlava del seu 
nivell intel·lectual i acadèmic. Recordo 
que la vaig anar a demanar per llegir-la 
amb un gran respecte i admiració tot re-
cordant les seves vagues de fam i les ve-
gades que va ser empresonat per haver 
defensat llibertats i amnisties. 

Pocs anys més tard, el 2000, el vaig 
anar a saludar quan feia una plantada a 
la plaça Sant Jaume a favor de la inde-
pendència i em va semblar que li faltava 
suport malgrat que era molt estimat per 
tothom. Però per ser activista i compro-
mès no necessitava que li donessin su-
port a ell. El que estava demanant era 
que els partits sobiranistes anessin units 
i defensant els interessos de Catalunya 
de manera unitària i que fossin ambicio-
sos a curt termini.  

Aquests dies he volgut revisar el que 
deia l’any 2005 quan escrivia el text Cri-
da al poble i als polítics en moments difí-

cils. Entre altres coses interessants hi 
deia: “La primera cosa que vol un poble 
sa és la seva llibertat. No es tracta 
d’obrir cap camí cap a la sobirania, ans 
de tenir la sobirania per encetar camí”. 
I seguia: “Els drets de la majoria d’edat 
no es demanen, es prenen. La indepen-
dència de cada nació és el bé més preuat 
per establir la pau a la Terra. Mai cap 
país no pot mercadejar la qualitat de la 
seva llibertat”. 

Ha arribat l’hora Xirinacs. El dia 1 
d’octubre em posaré les xiruques i vin-
dràs amb mi. 

MARIÀ MARTÍ  
BÓIXOLS 

Per sobre de la Constitució 
Un dels arguments que més fan servir 
els contraris al referèndum és que a la 
Constitució espanyola, i tampoc en cap 
altra Constitució europea, no hi està in-
clòs el dret a l’autodeterminació. Natu-
ralment que no hi està inclòs! No cal. 
Aquest dret està reconegut a La declara-
ció universal dels drets col·lectius dels po-
bles, basada en la declaració dels drets 

humans, que estan per sobre de qualse-
vol Constitució. Cito textualment: 

“El dret a l’autodeterminació és consi-
derat per l’Organització de les Nacions 
Unides com un principi fonamental dels 
drets humans, tal com recull l’article pri-
mer del seu document fundacional, la Car-
ta de les Nacions Unides (1945): «Fomen-
tar relacions d’amistat entre les nacions 
basant-se en el respecte del principi de la 
igualtat de drets i el d’autodeterminació 
dels pobles, i prenent les mesures adequa-
des per enfortir la pau internacional»”. 

Les persones que no són lliures per fer 
segons la pròpia voluntat perquè estan 
sotmeses a la voluntat d’un altre estan en 
situació d’esclavatge, els pobles que no 
som lliures per decidir el nostre futur es-
tem colonitzats. 

GEMMA CEREZO 
BARCELONA 

Construir sobre dunes 
De vegades anar d’excursió pot ser una 
caixa de sorpreses. Després de molts anys, 
aquest cap de setmana he tornat a recór-
rer el preciós camí que porta des de Sant 

Martí d’Empúries fins a l’Escala. D’una 
banda m’he preguntat per què no es re-
planten tots aquells pins que es devien ta-
lar durant l’última gran nevada. Allà que-
den les soques, arran de terra, i el bosc ben 
esclarissat. Tampoc entra dins el món de 
la coherència veure que aquest tram que 
voreja la platja és ple de cartells: “Zona de 
dunes”, “Respecteu les plantes”, “No tre-
pitgeu aquest espai”, “Zona protegida”... 
i, ves per on, l’altra banda de camí està sa-
turada de cases, la meitat buides, i fins i tot 
al costat de mar encara hi ha terrenys “en 
venda”. Interiorment he pensat: així tam-
bé acabaran les dunes de Pals, enterrades 
sota els dos mil apartaments, si algú no ho 
atura. O sobren els rètols o sobren les ca-
ses! Una bona manera de rentar-se la ma-
la consciència. 

LOLA ARPA 
PERATALLADA
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