
La història de la ràdio en Espanya està lligada de manera indissoluble a la 

Sociedad Española de Radiodifusión (Cadena SER). Des de les primeres 

emissions d’aquella pionera EAJ-1 Ràdio Barcelona fins al dia de hui, les veus 

de la ràdio han configurat la societat que hui som, han narrat l’esdevenir del 

país com només aquest mitjà és capaç de fer-ho, ens han format, informat i 

entretingut. A la nostra província, parlar de la ràdio també és fer-ho de Ràdio 

Castelló. 

Des que l’EAJ-14, Ràdio Castelló va començar les primeres emissions l’any 

1933 fins a hui, la realitat castellonenca ha canviat completament. Les ones 

d’aquesta emissora han sigut testimonis privilegiats d’aquesta transformació, 

però també han sigut protagonistes, perquè el paper dels mitjans de 

comunicació en les societats democràtiques va molt més enllà de la mera 

narració del que passa. Sense mitjans plurals i lliures seria impossible concebre 

les societats actuals. Sense Ràdio Castelló, doncs, la realitat de la nostra 

província no seria la que hui coneixem.  

Aquest 85é aniversari és, d’aquesta manera, un motiu de celebració per a tots i 

totes nosaltres. Una ocasió, també, per a fer la vista enrere i agrair la tasca feta 

per les desenes de professionals que, al llarg d’aquesta trajectòria, han fet 

possible la ràdio a Castelló i, en particular, Ràdio Castelló. Tècnics, locutors, 

periodistes, comercials, directius, personal d’administració... tots i totes són part 

de la història d’aquesta província. 

En moments particularment confusos per al camp de la informació i la 

comunicació, amb la irrupció de tecnologies que estan obligant a reconfigurar el 

sector, el 85é aniversari de Ràdio Castelló ens ha de servir per a reivindicar el 

paper cabdal de la ràdio per al progrés i la salut democràtica d’aquesta terra. 

Per tot això, i per a seguir narrant el futur de Castelló, felicitats i per molts anys 

més.  

 


