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MOCIÓ DEL BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS PER UNA RÀDIO PÚBLICA 
MUNICIPAL 
 

Vicent Forment Legua, portaveu del Grup Polític Municipal del Bloc - Els Verds d’Alaquàs 
a l’empar del que disposa la Llei 8/2010, de 23 de juny de Règim Local de la Comunitat 
Valenciana així com el RD 2568/ 1986 de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenten per al seu 
debat i votació en el Ple la següent: 
 
 

MOCIÓ 
 

És obligació de les diferents administracions augmentar la proximitat de les mateixes amb 
els ciutadans. Per açò es fa imprescindible començar a confeccionar models de gestió 
basats en la democràcia participativa que, entre altres bondats, garantirà la lliure 
expressió i l'accés a la cultura com a part dels drets fonamentals. 
 
Entre les possibles iniciatives a prendre per a aconseguir tal fi, considerem que està la 
recuperació de Ràdio Alaquàs i la seua posada en funcionament per a la programació en 
obert de veïns aficionats al mitjà i l'expressió d'associacions i organitzacions d'Alaquàs. 
 
Ràdio Alaquàs abans del seu tancament, va constituir en determinats moments de la seua 
història un punt de trobada i d'informació per a tots els veïns d'Alaquàs, i en molts 
moments es va mostrar com a mitjà de comunicació obert a totes les demandes veïnals. 
 
Una nova Ràdio Alaquàs es pot convertir en un espai de participació ciutadana en el qual 
es realitzen programes de col·laboradors (associacions, moviments veïnals, col·legis i 
instituts públics…) sent el marc jurídic referencial dels drets i deures dels col·laboradors 
de la Ràdio l'especificat en la Llei 4/2001, de 19 de juny del Voluntariat. 
 
Però també Ràdio Alaquàs pot fomentar el coneixement de les ciències de la informació a 
través de tallers de Ràdio, amb programes fets pels joves d’Alaquàs en col·laboració amb 
els centres educatius del municipi. 
 
A més Ràdio Alaquàs seria una font d'informació per a la ciutadania en existir la 
possibilitat de publicitar les activitats que es realitzen des de l'Ajuntament i els diferents 
col·lectius d'Alaquàs o per a la retransmissió en directe dels Plens Municipals. 
 
En la nostra comarca hem tingut i tenim experiències molt positives en aquest sentit, 
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aconseguint una ràdio pública, plural, participativa com a mitjà de convivència, propera i 
en valencià, sent la inversió al nostre entendre completament assumible per 
l'administració pública. 
 
En atenció a aquestes consideracions, i a proposta del Grup Municipal del BLOC-
Els Verds d’Alaquàs, el Ple de l’Ajuntament d’Alaquàs acorda: 

 
 
1) Amb la intenció d'avaluar la possibilitat de la reobertura de Ràdio Alaquàs, l'equip de 
govern municipal presentarà en el termini màxim de tres mesos un informe tècnic i 
econòmic sobre la viabilitat de la reobertura de la ràdio municipal, incloent la possibilitat 
d’establir un servei mancomunat amb altres pobles veïns com el d’Aldaia.  
 
 

 
 

Alaquàs,16 de desembre  de  2013 
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