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Entenem la ciutadania com el conjunt de ciutadans, i tractarem de saber el paper que els mit-
jans de comunicació juguen en la seva construcció.
Hem d’entendre, llavors, que sens dubte els també coneguts com a medias tenen una rellevàn-
cia en la societat i en la seva evolució (tot i que de vegades també involució!).
A Andorra l’anàlisi és ben diferent del que podríem fer a qualsevol altre país, per la nostra par-
ticular història i idiosincràsia.
Mai no hem hagut de patir una guerra que hagi tingut dos bàndols oposats necessitats d’un
altaveu per fer passar els seus missatges, les seves proclames o directament, potser, fer prose-
litisme.
Tot i que pugui semblar el contrari, Andorra no està en disposició de tenir uns mitjans tan polí-
ticament definits com existeix al nostre voltant.
Els diaris i les ràdios no estan decantats a la que és podria visualitzar com a esquerra política uns
i a la dreta altres.
Més fàcil d’ubicar-los és als nostres països veïns, on més palès queda l’ideari del Libération, El
País, Le Monde o l’ABC, o la COPE i la Ser pel que fa les ràdios.
Amb l’arribada de la televisió andorrana, però, és quan més clar s’ha vist com pot ser un mitjà
oficialista i altaveu de l’acció de govern, independentment del partit polític que estigui al
poder.
Pel que fa merament a les necessitats informatives, possiblement pel fet d’haver estat una
societat petita i de pocs habitants no ha calgut tenir cap mitjà de comunicació oficial o privat
que difongués o expliqués el que passava a les Valls.
Tot i això, sí que hi va haver a mitjan del segle passat un grup d’andorrans residents a Barcelo-
na que van crear l’anomenat Poble Andorrà, que proclamava i demanava canvis al país.
Anys més tard, curiosament, a principi dels 70, aquesta mateixa capçalera va renèixer de la mà
de joves inquiets, ara alguns destacats polítics, que també va tenir una intenció clara de dema-
nar canvis substancials perquè la societat andorrana és modernitzés i deixés enrere un feudalis-
me que ja és manifestava feixuc per seguir avançant com a societat.
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Així doncs Andorra i els seus habitants van començar a sentir veus de canvi a través d’un mitjà
de comunicació.
Els mitjans, a dia d’avui, tenen diverses funcions.
La primera és, com així s’ha d’entendre el periodisme, explicar el que passa.
Però també a través dels mitjans de comunicació s’ajuda que la societat en general conegui el
lloc on viu i treballa, la llengua que s’hi parla, els costums, les tradicions i la seva cultura, i que
aquesta creixi i es desenvolupi, es cohesioni, s’uneixi.
Quan un immigrant arriba a Andorra, com pot notar que viu en un lloc diferent respecte del seu
de procedència?
Possiblement en aquesta qüestió juga un paper primordial la ràdio feta en català i que parli
d’Andorra, el diari que explica dia rere dia què succeeix als carrers que trepitja el nouvingut, la
televisió que posa cara i dóna veu als andorrans.
Per mi, tot i que no va néixer amb aquest primer ànim, la creació d’Andorra Televisió va ser un
gran encert des d’aquest punt de vista.
I dic que no va ser el seu primer ànim, ja que Andorra Televisió es va fundar primer per fer guanyar
unes eleccions a Marc Forné, que va ser molt hábil i visionari: va tenir molt clar que el que no és
veu a la tele no existeix, i va ser astut i va fer-se popular arribant al votant i al que no ho era.
I a més va crear un ens que, de retruc, és cabdal per fer país segons la meva opinió.
Però col·lateralment a aquest desig primerenc, com dèiem, Andorra Televisió ha tingut un
paper destacat en la construcció de la nostra societat els darrers anys.
Tenir una televisió estatal en què l’única voluntat era explicar les notícies d’Andorra, elaborar
uns programes amb gent d’Andorra i que tractessin de temes d’Andorra sense caure en l’en-
dogàmia donant veu també a totes les comunitats que formen part de la societat andorrana va
ser cabdal per aconseguir que aquesta es conegués entre si.
Amb la tele, els habitants d’Andorra han sabut qui és qui, quina veu té, com parla, què diu i
quina cara i gestos fa.
I aquest efecte s’ha retroalimentat, ja que amb la tele hem sabut que el taxista que ens va dur
l’altre dia és un musulmà que dirigeix un centre de divulgació de la seva cultura, que fa trenta
anys que viu a Andorra, que parla català i que els seus fills són nascuts aquí.
La televisió, com a mitjà de masses, aconsegueix també a Andorra tenir un efecte divulgador
de la societat andorrana des de tots els seus vessants.
A l’immigrant li permet posar veu, nom i cara a l’andorrà, i passa exactament a la inversa, en
permetre a l’andorrà saber com és l’immigrant i què fa més enllà de treballar i ajudar en la cons-
trucció del país, amb la qual cosa s’aconsegueix al final que tots se sentin andorrans i part d’una
mateixa societat i col·lectiu.
Destaco el paper d’ATV perquè, com ja he dit, la tele és un mitjà de masses.
Tenir una tele pròpia va ser més útil per crear més comunitat de país i sentiment de pertanyença
que l’entrada a l’ONU, per exemple, que va tenir i té més importància institucional i de repre-
sentativitat internacional que no pas de cohesió frontera endins.
Vam sentir-nos orgullosos de poder saber què passa a Andorra a través de la nostra tele que no
pas amb la desconnexió de TV3 amb Lleida.
Els informatius sempre han tingut una audiencia respectable, i no és estrany.
No és casualitat, doncs, que les famoses telefira tinguessin tant d’èxit al seu moment o el
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mateix canal de televisió que es va posar en marxa per retransmetre els Jocs dels Petits Estats
d’Andorra l’any 91 i que va popularitzar alguns dels nostres millors esportistes. Per mediocres,
comparant-ho amb tot el món, que fossin els èxits aconseguits als Jocs a escala internacional,
la tele ens va apropar els nostres atletes més destacats en l’àmbit domèstic.
Pel que fa la premsa escrita, a banda de l’abans comentat Poble Andorrà, un punt d’inflexió el
va marcar el Diari d’Andorra al seu dia, que va sortir al carrer justament pels Jocs del 91 i sobre
el qual tothom va tenir el dubte a l’inici si es generava suficient informació a Andorra per omplir
cada dia el diari.
O El Periòdic d’Andorra, que anys més tard va acostar la realitat andorrana al lector d’El Perió-
dico de Catalunya, on estava encartat.
Capçaleres de pagament que han vist com a dia d’avui se’ls han sumat els gratuïts BonDia i Més
Andorra.
Són, tots ells, diaris dels anomenats generalistes, als quals es pot afegir un munt de revistes
especialitzades, totes parlant d’Andorra i la seva societat. Des de la moda fins als esports o els
esdeveniments socials.
Així doncs queda ben palès que Andorra i la seva gent no serien tal com els coneixem avui si no
hi haguessin jugat el seu paper els mitjans de comunicació.
Havent treballat a la tele i a la ràdio públiques i estant avui dia en el grup de comunicació privat
Premandsa, en concret a la seva ràdio, AD Ràdio, sí que tinc una opinió formada sobre la
demanda de premsa d’Andorra que hi pot haver en la nostra societat i la saturada oferta exis-
tent.
Pel que fa al meu mitjà, la ràdio, em permeto diferenciar les que ofereixen una programació
100% d’Andorra, amb una redacció de periodistes pròpia que elabora els seus propis informa-
tius, amb uns programes realitzats des d’Andorra i que parlen de la nostra actualitat. Unes
emissores que necesiten d’una infraestructura important, uns costos elevats i una logística més
àmplia que no pas una emissora que reemet programes elaborats a l’exterior i que dediquen
una petita part del seu temps, amb desconnexions, a temes d’Andorra.
Les dades de l’Observatori del Centre de Recerca Sociològica sobre el consum de mitjans de
comunicació en el primer semestre del 2009 són aclaparadores.
ATV és el sisè canal més vist a Andorra. 
Només un 4,6 % dels enquestats el té com a primera opció. 
Curiosament, però, ATV és el primer canal triat quan és tracta de mirar les notícies. De fet el
96% dels teleespectadors d’ATV ho són dels informatius.
Pel que fa les ràdios, un 52% dels enquestats afirma escoltar la ràdio diàriament.
Per contra, la primera ràdio que apareix en la llista és una estrangera (Los 40 Principales) amb
un 27,1 %, i Ràdio Andorra és la primera generalista local: ocupa el cinquè lloc amb un molt
minso 6,2%.
La sorpresa es troba en la premsa escrita. 
Segons l’observatori, el Diari d’Andorra és el primer, amb un 68,2 %.
Pel que fa als mitjans d’informació utilitzats per assabentar-se del que passa a Andorra, la
premsa escrita és la primera tria per al 61,4% dels enquestats, la televisió per un 37,4% i la ràdio
per un 6,2%.
Saben d’aquests canals de comunicació quin és el que més prolifera a casa nostra? La ràdio.
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N’hi ha 3 de generalistes i 12 emissores que tenen reemissió a Andorra. El dial andorrà el com-
pleten 14 ràdios més.
Tenim una tele i quatre diaris, dos dels quals gratuïts i que no surten el cap de setmana.
Amb les dades a la mà són molts, i dic molts perquè no hi ha tanta demanda al carrer.
I sí amb més oferta, més possibilitats d’estar més informat, de tenir més elements de judici per
elaborar-se un propi criteri i tenir opinió, a Andorra crec que som massa mitjans per tan poc
consumidor. El panorama està absolutament atomitzat i gens regulat.
Mai no s’ha tingut en compte els mitjans de comunicació com un element cohesionador, com
una via per refermar la personalitat de país, per accentuar el sentiment d’Andorra i l’estima a
uns valors, unes tradicions i una cultura.
De fet, no se’ns ha tingut mai en compte, tret de la posada en funcionament d’ATV, com abans
esmentàvem.
No s’entèn que a Andorra, com passa a Catalunya, no se subvencioni i ajudi qui escriu o pro-
grama en català, no s’obligui a tenir un percentatge de la programació en la nostra llengua o es
demani una quota mínima d’antena per a les cançons en català.
Mentre que per a la majoria de professions liberals el mercat és limitat i prou es dificulta l’arri-
bada de qualsevol estranger en aquestes professions, per posar un exemple, no hi ha hagut
mai cap problema per donar llicències de ràdio sense demanar una contraprestació que l’obli-
gués a andorranitzar la seva antena o autoritzacions per editar noves publicacions.
El que sí que va vetar-se ara deu fer uns deu anys és una nova llicència per a una televisió priva-
da, curiosament.
Quina diferència, pel que fa el nostre dial, hi ha entre Barcelona i Andorra? Que aquí tením tres
ràdios que parlen d’aquí, en la nostra llengua i del que passa aquí, mentre que la resta són les
mateixes tret dels punts horaris amb els butlletins informatius, segurament.
Ara bé, el pastís publicitari, del qual tot privat subsisteix únicament, és el mateix per a totes les
emissores amb llicència.
Però sent més cares de mantenir, les generalistes que tenen redacció pròpia són les que més
pateixen en temps de crisi com passa actualment.
Cosa que demostra, doncs, que el Govern no ha tingut ni té encara avui una política clara sobre
els mitjans de comunicació, ni sobre el paper que poden jugar en la construcció de la nostra
societat.
Com sempre, la societat civil ha anat un pas o més endavant.
I si ara la meitat dels mitjans tanquéssim, poques veus s’alçarien al carrer per demanar-ne l’o-
bertura, com quan a meitat dels 80 hi va haver un grup d’andorrans que reclamava una ràdio
andorrana.
En definitiva, els mitjans de comunicació són necessaris en la construcció i el desenvolupament
de la societat, així que preservem-los amb unes polítiques adequades i, sobretot, consumint-ne
i utilitzant-los.
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