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«XARXA D'EMISSORES MUNICIPALS» PER A ENFORTIR LA 

INFORMACIÓ DE PROXIMITAT 

 

- Fòrum associatiu, que naix de la necessitat de coordinar-se per a enfortir els 

mitjans d'informació local. Un espai de debat i treball per a sumar esforços i 

propostes. 

 

- S'aprova el reglament i la comissió de treball de la Xarxa d'emissores municipals. 

Un espai de debat i coordinació de les emissores municipals com a servei públic 

 

21 d'abril 2017 

La Federació Valenciana de Municipis i Províncies ha constituït la Xarxa d'Emissores Municipals, 

una iniciativa de caràcter associatiu que té per objectiu coordinar les necessitats i demandes 

tant de professionals i tècnics d'aquests mitjans, com de polítiques i iniciatives que afavorisquen 

la informació a la ciutadania. 

En l'acte de constitució van participar, a més de tècnics i responsables de les emissores, el 

secretari autonòmic de Comunicació, Jose María Vidal, i el secretari general de l’FVMP, Vicent 

Gil. Ambdós van coincidir a destacar la importància que té per a la ciutadania la informació des 

de l’àmbit local i van agrair el treball que durant aquests anys han exercit molts professionals 

per a mantindre i permetre la supervivència de les emissores municipals. 

Vidal va assenyalar que «les expectatives que desperta aquesta iniciativa són moltes, ja que 

les emissores municipals són de gran atractiu per a la ciutadania. La Xarxa permetrà 

mantindre relacions amb altres administracions, així com obrir un espai per a coordinar més 

continguts, més mitjans i donar suport, en definitiva, a un servei de qualitat des dels 

municipis». Al mateix temps, el secretari autonòmic de Comunicació va assenyalar la necessitat 

de regularitzar la situació de les emissores municipals fent referència al Decret 4/2017, de 20 de 

gener, del Consell, pel qual es regulen els serveis i el Registre de Prestadors de Comunicació 

Audiovisual de la Comunitat Valenciana. 

D'altra banda, Vicent Gil com a secretari general de l’FVMP va destacar la il·lusió i el treball amb 

què s'ha comptat per part dels tècnics de les emissores municipals per a constituir un fòrum 

obert, participatiu i flexible. Respecte d'això ha destacat que «Aquesta Xarxa és un fòrum 

associatiu, que naix de la necessitat de coordinar-se per a enfortir els mitjans d'informació 

local. Que té com a objectiu prioritari abordar temes d'interés comú i sumar esforços per al 

reconeixement de les emissores municipals com a mitjans de servei públic des dels 

ajuntaments». 

En aquesta trobada s'ha constituït la comissió de treball de la qual formen part representants 

de les emissores de Picassent, Mislata, Pego, Bétera, Eliana, la Llosa, Albal, Manises i Tavernes 

de la Valldigna. 
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Finalment, cal destacar que el funcionament de la Xarxa s'emmarca dins de la Federació 

Valenciana de Municipis i Províncies, igual que altres comissions de treball o xarxes sobre temes 

específics com a Memòria històrica o Municipis d'interior. Des de l’FVMP es destaca que la Xarxa 

podrà disposar dels recursos i mitjans de l'entitat, és a dir suport tècnic i col·laboració en els 

treballs que marque la comissió de treball. En aquest sentit, Vicent Gil ha assenyalat que «som 

conscients que els recursos són mínims, però des de l’àmbit municipal estem acostumats a 

treballar des de la il·lusió i la inventiva. Aquesta Xarxa encara que no dispose de recursos 

econòmics és essencial per a coordinar-nos i per a elevar les inquietuds i necessitats que 

enfortisquen les emissores municipals com a entitats prestadores de servei públic». El secretari 

general de l’FVMP ha destacat que el paper de la Xarxa és treballar conjuntament per a enfortir 

des del municipal els llaços d'informació que ens uneixen amb els nostres veïns, acompanyant 

els responsables i tècnics tant en les qüestions legals i formals com en els reptes per a consolidar 

aquests mitjans locals d'informació. 

En els pròxims dies s'invitarà als ajuntaments a sumar-se a la Xarxa, sent una iniciativa oberta i 

flexible tant en el seu funcionament com en els temes a abordar. 

 

 


