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Federació Digital EA
la primera federació de radioaficionats d’Espanya

Sabadell, 26/9/2008

Objectiu d’aquest document

A fi i efecte de poder arribar, més fàcilment, a acords amb d’altres associacions de
radioaficionats, principalment en matèries d’interès comú que calgui exposar davant la

Generalitat de Catalunya

, i tenint en compte la proposta de la reunió del 6/9/2008 en

el sentit de “treballar els punts en que estiguem d’acord i aparcar les diferències”, hem
el·laborat aquest document per sintetitzar i donar a conèixer quina és la posició de les
associacions membre de la

Federació Digital EA

a Catalunya en alguns dels temes

plantejats. Tot això amb l’intenció d’abreujar els temps de debat i les discusions estèrils.

Presentació

La Federació és un instrument al servei de les seves associacions membre

. Per això,

ja des de l’any 1994 té un grup de treball format per totes les associacions membre
catalanes (9), el qual pot pendre les decisions que cregui més adients i recórrer a la
representativitat de la Federació de la qual en formen part, que, en definitiva, és l’eina
que han creat per aquesta finalitat. No oblidem que es tracta d’associacions amb
personalitat jurídica pròpia dins d’una altra entitat, també amb personalitat jurídica
pròpia, que les engloba, les representa i en depèn.

Evidentment, decisions contraries als interessos dels altres membres no prosperarien en
el sí de la Federació, que en absolut és el cas que ens ocupa.

Resumint,

FEDI-EA

és: una federació d’associacions de radioaficionats, amb seu a

Catalunya, d’àmbit estatal i amb vocació internacional.

Representació associativa

No estem d’acord en promoure cap macrorreunió convocant a TOTS els radioaficionats
de Catalunya (4.822) per debatre cap on hem d’anar. Creiem que seria una pèrdua de
temps i molt poc operativa, a banda del dubtós èxit d’assistència que pogués tenir. Això
no treu que calgui donar la màxima difusió i transparència a les accions que es facin.

Si, en canvi, creiem que cal reforçar el paper de les associacions i els seus propis
mecanismes d’informació i decisió, que, a la vegada, hauriem de ser capaços de recollir
i consensuar per tal de concretar els objectius comuns.
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Des de la Federació varem fer l’esforç de convocar a totes les associacions de les quals
n’hem pogut obtenir dades de contacte (35).

La nostra voluntad és de sumar i no de restar.
Per aquest motiu, creiem tenir el deure de seguir informant a aquestes associacions,
sense excloure-les en cas de no assistència, com algú va proposar.

Evidentment, el dret de ser esborrat de la llista de distribució hi és (LOPD), com algú
també ha exercit.

Dins d’aquesta voluntat de FEDI-EA d’incloure a tothom també hi entra el col·lectiu de
CB-27, no només per que des d’un punt de vista legal estem dins de la mateixa
classificació (uso especial del dominio público radioeléctrico), sino també per que
algunes

associacions

estàn actives

en

ambdues

modalitats:

radioaficionats

i banda

ciutadana. De totes maneres, entenem que, per raons operatives, cadescú hagi de
treballar separadament en els seus temes específics per un millor aprofondiment.

Compromís ferm

Pel que fa l’ens que aglutini i treballi coordinadament les propostes de les associacions
i, si es dóna el cas, les representi de manera oficial i unificada, PREFERIRIEM que
tingués entitat jurídica pròpia, per tal de reforçar el compromís dels seus integrants.

Tantmateix, som flexibles i receptius a propostes possibilistes, tenint en compte el
funcionament intern d’altres associacions.

IARU

Encara que aquest no és un tema rellevant en la relació amb la Generalitat, voldriem
aprofitar per deixar clara la nostra posició també en aquest assumpte.

Com que la IARU només contempla l’entrada d’una associació per pais i n’exclou la
resta, la gran majoria de radioaficionats (n’hi ha més a fora que dins: 75%) no hi són
representats, com és el nostre cas.

Sense discutir l’encert o desencert de les seves

recomanacions

, creiem que cap text

legal pot fer menció explícita d’aquest organisme per tal d’evitar concedir privilegis a
determinats col·lectius particulars i privats, marginant-ne d’altres.

Per tant, la IARU per a FEDI-EA no té cap representativitat.

Conclusions

FEDI-EA

seguirà treballant en el Grup de Treball Radioaficionats que li va encarregar

formar la Generalitat al

mes d’abril, mentre s’acaba de decidir de quina forma s’hi

afegeixen més associacions a aquesta oportunitat.
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