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1. Les regions en l'estructura econbmica i institucional d'Italia 

Italia té 56 milions d'habitants, i s'organitza adrninistrativament en 8.000 muni- 
cipis, 94 províncies i 20 regions. Habitualment hom agrupa les regions italianes en 
tres grans hees  geografiques: 

- El nord, constituit per Ligúna, Piemont, Vall d'Aosta, Llombardia, Veneto, 
Trentino-Alto Adige, Friül-Venecia Júlia i Emília-Romanya. 

- El centre, constituit per Toscana, Marques, Úmbna, Laci, els Abrucos i Molise. 
- El sud, constituit per Campania, Pulla, Basilicata, Calabria, Sicíiia i Sardenya. 

El nord és la part més rica del país, on va iniciar-se la industrialització (Ligúria, 
Piemont i Llombardia) i on després de la Segona Guerra Mundial s'ha desenvolupat 
un important teixit de petites i mitjanes indústnes i de cooperatives (Veneto i Emí- 
lia-Romanya). La capital de Llombardia, Mila, és considerada la capital econbmica 
d'Italia, i és la capital financera, seu dels grans bancs i de la borsa. El centre d'italia 
ha experimentat una industrialització més recent, constituida especialment de petites 
i mitjanes empreses (Marques, Toscana, Laci), pero l'agricultura encara hi té una cer- 
ta presencia. El sud és la zona menys desenvolupada del país, amb una predomini de 
l'agncultura, una activitat industrial poc desenvolupada i concentrada en poques zo- 
nes i una forta presencia d'aturats i de persones obligades a emigrar al nord del país 
o a I'estranger per treballa. En general totes les regions italianes es caracteritzen per 
la riquesa de la propia historia i la cultura local, com també de la llengua: la majo- 
rithriament parlada és l'italia, que assumeix diverses formes dialectals específiques, 
pero en algunes regions també es parlen altres llengües, com és el cas de l'alemany a 
1'Alto-Adige, el francks a la Vall d'Aosta, l'eslove a Tneste i Gonzia, el sard a Sar- 
denya -a on també es parla catala, a la ciutat de llAlguer- i l'occita («provencal») 
en algunes hrees del Piemont. També hi ha escampades pel temtori italia diverses co- 
munitats autoctones de parla albanesa, grega i serbo-croata, i arees on es parlen dia- 
lectes del retoromanic, com ara el furla a Friül i el ladí a 1'Alto Adige. 



Segons la constitució italiana, «la República, una i indivisible, reconeix i promou 
les autonomies locals; aplica en els serveis que depenen de 1'Estat la més amplia des- 
centralització administrativa; adapta els principis i els metodes de la seva legislació 
a les exigkncies de l'autonornia i de la descentralització» (art. 5). «La República es 
divideix en regions, províncies i municipis» (art. 114); « Les regions es constituiran 
com a ens autbnoms amb propis poders i funcions)) (art. 115). Malgrat que la cons- 
titució italiana data del 1948, la posada en marxa de l'ordenament regional italii no 
tingué lloc fins el 197 1. 

De les vint regions en que que es divideix administrativament 1'Estat italih, cinc 
tenen un estatut especial, segons estableix la mateixa constitució, en atenció al seu 
major grau de diferenciació: Val1 d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Sicília, Sardenya i 
Friül-Venecia Júlia. La resta tenen estatuts ordinaris. La diferencia entre ambdós ti- 
pus de regions rau en el fet que el repartiment de competencies es fa rnitjancant l'es- 
tatut d'autonomia a les regions especials, i per via directarnent constitucional (arnb una 
llista tancada i taxativa) a la resta d'autonomies, de tal manera que les possibilitats 
d'autonomia de les primeres són forca més implies (Fossas, 1990). Les competencies 
regionals inclouen arees com la sanitat i els serveis socials, l'agricultura, la formació 
professional, el medi ambient, etc. A més les regions tenen la facultat d'intervenir en 
molts altres sectors, com la cultura, l'esport i l'oci, la indústria i els transports. Els br- 
gans regionals són el Consell regional, triat per sufragi universal, la Junta regional, 
triada pel Consell i el President de la Regió, triat per la Junta. 

En materia cultural, concretament, la constitució italiana no realitza un reparti- 
ment competencia1 explícit, de tal manera que cap ens públic es i exclbs a priori de 
la promoció i tutela de la cultura. L'única menció explícita de delegació de com- 
petencies culturals a les regions la realitza l'article 117, que atorga a les regions d'es- 
tatut ordinari capacitat legislativa en materia de ((museus i biblioteques dels ens 
locals». No obstant aquest marc constitucional indefinit i forca limitat, totes les re- 
gions italianes han adoptat en els seus estatuts normes programitiques que preveuen, 
entre d'altres, una intervenció promocional de la regió en el sector de la cultura. Cal 
assenyalar que l'ordenament jundic italia no preveu cap mena de competencia re- 
gional en materia de mitjans de comunicació. 

L'evolució de l'estructura territorial italiana és incerta, especialment tenint en 
compte la creixent influencia dels federalistes de la Lliga Nord, un dels socis del go- 
vern italii sorgit de les urnes la primavera de 1994. La Lliga proposa una Italia fe- 
deral dividida en nou estats amb amplis poders propis, pero les seves propostes 
xoquen amb l'unitarisme gairebé unanim de les altres forces polítiques. 

2. Estructura televisiva 

Al principi de 1994 les emissores de televisió italianes es troben organitzades entom 
de diversos subjectes que responen a normes diferents segons el tipus de propietat (pú- 
blica o privada) i segons el nivell territorial en el qual desenvolupen la seva activitat: 

a) La televisió pública la gestiona en concessió la RAI, una societat de dret privat i 
de capital públic en la seva totalitat, que compta amb 13.000 treballadors i amb 



ingresos anuals de 3.600.000 milions de liresl; la RAI emet a través de tres ca- 
n a l ~  de cobertura nacional, un dels quals (la Terza Rete o RAI 3) té finestres dia- 
ries de p rogramad  destinades a emissions regionals específiques per a cada 
regió; l'activitat de la RAI esta regulada per la Llei 103 de 1975, en part modifi- 
cada per lleis postenors. 

6) La televisió privada d'hmbit nacional s'organitza en nou canals diferents gestio- 
nats en concessió per societats pnvades2; l'activitat de les televisions privades esta 
regulada per la Llei 203 de 1990, parcialment modificada per lleis posteriors. 

c) La televisió privada local s'ha organitzat, durant el darrer decenni, mitjancant un 
nombre variable d'emissores, de les quals 898 presentaren entre 1993 i 1994 al  Mi- 
nisteri de Correus i Telecomunicacions una so1,licitud de concessió; el 8 de mar$ 
de 1994 la premsa publica una llista «provisional» de 463 televisions locals au- 
tontzades a emetre; sembla ser, no obstant, que d'altres televisions (de caracter co- 
mercial o de carhcter comunitari, és a dir, sense anim de lucre) s'afegiran a aquest 
pnmer grup. Algunes emissores tenen una cobertura regional o quasi-regional. 
L'activitat de les televisions privades es troba igualment regulada per la Llei 203 
de 1990. 

Pel que fa al tema que ens ocupa, hom observa que la RAI reprodueix a cada una 
de les vint regions italianes un model de televisió regional substancialment identic, 
arnb algunes excepcions per a les regions amb un estatut especial (Val1 dtAosta, 
Trentino-Alto Adige, Friül-Venecia Júlia, Sicília i Sardenya). Es tracta d'un model 
que, com veurem, presentava al pnncipi alguns aspectes originals, perb l'aplicació del 
qual ha estat reduida drasticament en el temps. A més, l'actual estructuració de la te- 
levisió pública sera revisada segons les línies indicades dins del «pla de reestructu- 
ración de la RAI fet públic la tardor de 1993. 

En el cas de les televisions pnvades, es tracta d'un sector que s'ha desenvolupat 
d'una manera espontinia i desordenada, ja que durant molt de temps s'ha vist lliure 
de tota reglamentació. El Govem es disposa, amb un notable retad,  a aplicar la 
Llei de 1990 que conté les normes per al sector televisiu privat, nacional i local. El 
Ministeri de Correus i Telecomunicacions ha atribuit fa poc les concessions provi- 
s ional~ a les televisions locals privades que han estat seleccionades sobre la base de 
la documentació aportada. El nombre de concessions atorgades ha estat formalment 
en funció de la disponibilitat de freqüencies derivada del pla nacional de freqüencies, 
perb diversos mitjans de comunicació sostenen que el nombre de concessions i la seva 
atnbució també han estat influenciats per pressions polítiques. Tendencialment els 
ambits d'emissió de cada emissora local coincideixen amb els hmbits regionals, pero 
aixb no significa que les televisions concessionhries assumiran necessiriament un 
caracter regional. Malgrat que tecnicament les emissions hauran de cobrir una gran 
part de l'hmbit d'emissió al qual la concessió es refereix, és probable que en molts ca- 
sos l'krea de referencia real de l'emissora es limiti a la capital de la regió i als muni- 

' Dades de 1992, les darreres disponibles. 
Cada entitat privada pot obtenir en concessió un mixim de tres xarxes nacionals. 



cipis limítrofs, o a províncies i, fins i tot, a bees  subregionals. D'aquesta manera ens 
trobarem davant d'una situació molt similar a l'actual, en que només una petita part 
de les televisions locals actualment existents opera amb una vocació realment regio- 
nal. La major part de les televisions locals que han funcionat durant els darrers anys 
han estat adrecades preferentment a hrees metropolitanes (Mila, Torí, Roma, Napols, 
Genova, etc.), a províncies o a parts de regions que presenten un cert grau d'homo- 
geneitat economica o cultural. 

Abans de tractar amb més detall les principals caractenstiques de les televisions 
regionals o quasi-regionals públiques i privades, és útil presentar alguns elements que 
permeten comprendre millor quins són els principals factors que han contribui't a con- 
figurar la situació actual. 

3. L'origen de les televisions regionals 

La idea de crear a Italia una televisió a escala regional sorgeix a partir d'una im- 
portant mutació institucional que el 1970 comporta la creació de les regions. 

Es tracta d'una modificació substancial de l'organització de 1'Estat italia, des del 
moment que les assemblees regionals, triades per sufragi universal, posseeixen un po- 
der d'organització econornica i de planificació territorial que comporta la gestió di- 
recta d'activitats administratives i legislatives que anterioment eren competencia de 
1'Estat central. 

Com ha estat indicat, el sector de la comunicació de masses. i particulannent la 
radio-televisió (en aquells moments un monopoli estatal), no fou c elegat a les regions. 
Pero l'estatut de la major part de les regions contenia un article que es referia, de for- 
ma diversa, al paper de la informació com a instrument fonamental per crear una 
«nova manera de governarn basada en la participació dels ciutadans i en una relació 
directa entre administradors i administrats. 

Molts governs regionals van demostrar rapidament una particular preocupació i 
sensibilitat pel tema de la informació i, específicament, pel de la radio-televisió, tot 
reivindicant poders, accés i, en general, una nova organització de la televisió públi- 
ca més descentralitzada i capa$ de crear espais de producció i de transmissió d'ambit 
regional. Des del punt de vista polític el raonament sobre el qual es basaven les rei- 
vindicacions de les regions es pot sintetitzar així: «les regions són part integrant de 
ltEstat, la radio-televisió és un monopoli de llEstat, per tant les regions tenen institu- 
cionalment el dret a participar en l'activitat de direcció i de vigilancia de la rhdio-te- 
levisió». 

La mobilització de les regions per reivindicar la creació d'una dimensió televisi- 
va regional coincideix, en aquell mateix penode, amb altres esdeveniments de diversa 
naturalesa que resumim aquí: 

- El primer fet que contribueix a crear un espai d'intervenció «públic» de les regions 
en aquest camp és ltexist&ncia d'una creixent contestació per part d'alguns partits 
polítics, dels principals sindicats i d'associacions culturals de masses, que criti- 
quen el servei públic radio-televisiu gestionat per la RAI de manera no indepen- 
dent del poder executiu central i, en particular, sota la influencia directa del partit 



amb majoria relativa. Les crítiques i les constatacions, juntament amb l'expiració 
de la concessió del servei públic a la RAI, contribueixen a crear una oportunitat 
favorable per discutir i reformar tot el sistema radio-televisiu. Els principals 
actors polítics, socials i institucionals, crítics en forma diversa amb la RAI, cons- 
titueixen el xfront reformador», que elabora una serie de línies directives per a la 
renovació del servei públic televisiu, formalitzades aviat en projectes de llei. En- 
tre els punts tractats es troba la descentralització de la televisió a escala regional, 
el dret d'accés a les emissions nacionals i locals i el trasllat del control i la direc- 
ció de la televisió del Govem al Parlament. 

- El segon element es troba lligat a la disponibilitat de nous recursos tecnoldgics 
( c h e r e s  de televisió, vídeo-enregistradores i aparells de transmissió) que fan més 
accesible, en termes economics i professionals, la producció i la difusió de pro- 
grames televisius en l'ambit local. 

Sobre la base d'aquests elements es configura la pressió política, i es posa a punt 
el projecte de descentralització televisiva que, després de difícils negociacions, sera 
integrat a la Llei núm. 103 de 1975 i donara lloc posteriorment als centres regionals 
de la televisió pública. 

Abans de considerar el model en el qual s'inspiren les noves estacions regionals 
que comencen a operar el 1979, cal recordar que contemporaniament a l'aprovació de 
la llei de reforma de la RAI es manifesta i pren cos a Italia el fenomen de les radios. 
i després el de les televisions privades locals. Aquestes, en un primer moment, ope- 
ren de manera il.lega1, pero seran legalitzades el 1976 amb la sentencia 202 de la Cort 
Costitucional. La legalització de l'activitat televisiva privada es refereix únicament a 
la dimensió local, ja que la Cort Constitucional va confirmar el monopoli televisiu pú- 
blic en l'ambit nacional. Pero a la liberalització de l'activitat televisiva privada no li 
segueix una llei que defineixi les seves regles. El resultat és que el sector es desen- 
volupa i opera de manera espontania durant molt de temps. Algunes empreses més 
fortes o més dinhmiques aconseguiran organitzar, per mitja de diversos mecanismes 
(propietat de més emissores locals, control de paquets de programes, control de la in- 
versió publicitaria, etc.), la mateixa programació sobre un nombre creixent d'emis- 
sores locals, que respecten les indicacions de la Cort Constitucional no superant 
l'ambit local, pero al mateix temps desenvolupen una activitat similar a la d'una xar- 
xa que va molt més enlla de les dimensions locals. Per aquesta via, el 1980 comen- 
ten a ocupar una posició dominant les primeres xarxes televisives nacionals o 
quasi-nacionals, basades en la coordinació d'emissores locals que, en no poder ser in- 
terconnectades «tecnicament», no estan en disposició de transmetre programes en di- 
recte com telenotícies o esdeveniments esportius. i deixen durant molt de temps 
encara aquest tipus de programes en exclusiva per a la RAI. Basant-se en aquest pro- 
cés l'activitat televisiva privada a Italia es divideix progressivament en dos sectors di- 
ferents: 

a) El primer opera a nivel1 nacional i esta en competencia directa amb les xarxes te- 
levisives públiques. Després de diverses transaccions de propietat, es concentrara 
en gran part, al llarg dels anys vuitanta, en mans d'un sol grup, la Fininvest, i dei- 
xara a les altres xarxes televisives nacionals un espai de mercat marginal. 



b) El segon esta constituit per alguns centenas d'emissores que operen a diversos 
h b i t s  temtorials de dimensió local (urbans, metropolitans, provincials, etc.) i que 
en alguns casos assoleixen una dimensió regional. 

Les emissions regionals públiques, concebudes en la fase monopolística de la 
RAI, comencen a operar d'aquesta manera en una situació de mercat imprevista i ca- 
racteritzada per la presencia de moltes emissores televisives privades locals. 

Aquesta repartició de facto entre televisions pnvades nacionals i locals no sera re- 
coneguda i ratificada formalment fins el 1990 amb la Llei 203 que, pel que fa a les 
concessions locals, com s'ha dit, ha estat aplicada, si bé de manera provisional, al prin- 
cipi de 1994. 

4. El model dels centres regionals de la televisió pública (RAI) 

La llei de reforma de la televisió pública (Llei 103 de 1975), a més de confimlar 
el monopoli radio-televisiu públic (rebutjat un any després per la Cort Constitucio- 
nal, com s'ha dit, pel que fa a l ' h b i t  local) es caracteritza per alguns elements nous, 
com el paper directiu i de vigilancia atribuit al Parlament (que nomena la major part 
del Consell dlAdministració de la RAI), la descentralització creativa i productiva, l'ac- 
cés públic, una nova organització del treball i un cert paper de les regions, malgrat 
que molt menys important del que aquestes esperaven. 

La descentralització es considera un dels aspectes més importants i innovadors de 
la nova llei, i fou ratificada en el conveni entre llEstat i la RAI que acompanyava la 
nova concessió a l'ens televisiu públic. En el conveni es demana a la RAI que cons- 
titueixi una tercera xarxa televisiva «de caracter nacional, pero apta igualment per a 
una utilització independent i contemporania per a emissions d'ambit regional» 
(art. 17). 

La llei de reforma es refereix a una dimensió televisiva pública a escala regional 
en dos punts específics. El primer es refereix al paper de les regions: «Cada Consell 
regional tria [ .  . . ]  un comite regional per al servei televisiu respectiu [ .  . . ]  El comite re- 
gional és l'organ consultiu de les regions en materia radio-televisiva, formula indica- 
cions sobre els programes televisius destinats a la difusió regional. També fom~ula 
propostes al Consell dtAdministració de la societat concessioniiria (la RAI) en relació 
amb programes regionals que puguin ser transmesos per les xarxes nacionals. El co- 
mite regional regula l'accés a les emissions regionals, segons les normes de la Comissió 
Parlamenthia» (art. 5 de la Llei 10311975). El segon es refereix a la descentralització: 
« L'acte de concessió ha de vincular la societat concessioniiria a organitzar-se de ma- 
nera idbnia per [. . .] afavorir un desenvolupament del servei que respecti la importan- 
cia i la multiplicitat de les opinions, fins i tot per mitja de la descentralització creativa 
i productiva de l'empresa, i ha d'establir una relació eficac amb la realitat del país» 
(art. 13 de la Llei 10311975). 

Dels documents que acompanyen la redacció de la llei sorgeix amb evidencia que 
la creació de les emissions regionals és només un aspecte de la descentralització 
que es pretén aplicar a la RAI: «amb la finalitat d'aconseguir una proporció adequa- 
da de contribucions regionals i interregionals a la programació hom posa en funcio- 



nament una descentralització creativa i productiva que potencii i desenvolupi l'es- 
tructura periferica de la concessionhia, per mitjh d'un pla de reestructuració organit- 
zativa i tkcnica i una redistnbució del personal i els mitjans de la descentralització de 
la televisió pública» (Fabiani, 1977). 

En altres paraules, la creació de la televisió regional forma part d'una operació am- 
biciosa i complexa que pretén reorganitzar completament l'activitat televisiva públi- 
ca sobre bases descentralitzades, tot donant lloc a una capacitat creativa i productiva 
a l'hmbit regional dotada d'homes i mitjans, i capa$ tant d'alimentar les transmissions 
locals com de contribuir a la programació d'ambit nacional de les tres xarxes televi- 
sives públiques. 

Es tracta d'un plantejament nou que atribueix a la dimensió televisiva regional un 
paper no lirnitat al <<localisme», sinó destinat a projectar les principals contribucions 
informatives i culturals regionals a escala nacional. És interessant d'analitzar aquí en 
síntesi el projecte original de programació de la nova xarxa (Terza Rete), de la qual 
les emissions regionals formen part integrant. 

4.1. La programació de la Terza Rete (RAI 3) 

Els programes de la Terza Rete poden tenir un origen i una destinació regional, 
interregional o nacional. En particular es tracta de: 

a) Programes de producció regional emesos en una regió, en un hmbit interregional 
(quan s'emeten també a altres regions) o en cadena per a tota la nació (quan el pro- 
grama s'emet per tota la xarxa). 

b) Programes de producció (o d'adquisició) central difosos sobre la xarxa nacional 
o en una sola regió. 

En el moment del llanqament de la Terza Rete es preveia que com a mínim un 
60% de les emissions a escala nacional estiguessin constituides per programes rea- 
litzats a les seus regionals. 

El projecte de la Terza Rete, que no estava encara en disposició de preveure els 
efectes de la competencia televisiva privada sobre la duració de les emissions, es re- 
fereix a una programació estructurada en dues hores i mitja dihies de programació 
regional, insenda per les seus regionals al principi, al final o en qualsevol banda hora- 
ria del dia, i realitzada eventualment amb la contribució o demanda previa de les ins- 
titucions regionals i locals (en general es pensava en emissions de servei). 

El model de programació comuna a totes les regions estava constituit per una 
obertura de les emissions a les 19 h amb un programa de caracter cultural difós per 
la xarxa nacional, seguit per un n o t i c i e  de cinc minuts amb la síntesi dels fets na- 
c ional~ i internacionals i vint-i-cinc minuts més d'informacions d'interks regional. 
Després d'aixo seguiria un programa sempre de carhcter cultural que duraria almenys 
una hora, pero en el cas que contingués esdeveniments en directe podria allargar-se 
segons la durada d'aquests esdeveniments. 

Aquest projecte de programació comptava amb el suport de les institucions re- 
gional~,  que s'havien batut a favor de la descentralització de la RAI, satisfetes amb 
la creació d'un canal dotat amb amplis espais de programació no ocupats per una gra- 



ella predefinida i que per aixo podria acollir les exigencies i les necessitats regionals 
i locals. 

4.2. Del projecte a la realització: d$cultats i redimeizsionar?~ent 

La integració de les estructures i de les emisions regionals dins de la xarxa na- 
cional constitueix l'originalitat del model italii de televisió regional pública, pero en 
la fase de realització resulta també un factor de marginació de la dimensió regional 
respecte a la nacional. A aquest factor s'afegeixen després d'altres que expliquen con1 
d'un projecte original i ambiciós s'ha passat a una televisió regional pública que ha 
perdut progressivament el seu paper i el seu espai. Aquests elements poden ser sin- 
tetitzats així: 

u )  Devaluució de les ernissions regionals: la utilització dels recursos (homes i mit- 
jans) a escala regional tendeix a privilegiar els programes i els serveis periodís- 
tics concebuts i realitzats per a les programacions nacionals, ja que són les més 
prestigioses. 

b) Cor7zpetencia de les ernissores privades: les emissions d'ambit regional, en el 
moment del seu inici, s'adrecen a un públic queja ha descobert i s'ha acostumat 
a les ernissores privades locals, que ofereixen una programació en part més loca- 
litzada (la ciutat o la província) i en part més orientada a l'entreteniment i a la fic- 
ció, mentre que la programació nacional en que s'insereixen els espais regionals 
té, des del principi, una vocació més «cultural». 

c )  Crisifinancera de la RAI: els comencaments de la Terza Rete i de la programa- 
ció regional coincideixen amb l'inici d'una greu crisi financera de la RAI, degu- 
da a l'efecte conjunt de l'erosió dels recursos reals, que creixen en proporció molt 
inferior a la inflació, i del creixement dels costos a causa també dels efectes de la 
concurrencia privada sobre la quantitat i la qualitat de la seva programació na- 
cional. 

6) Desiilteres a lzivell central: aviat les emissions regionals seran considerades com 
un llast que penalitza la programació de la RAI i la seva capacitat competitiva da- 
vant de les televisions privades, que erosionen progressivarnent els seus índexs 
d'audiencia. 

e) Desinteres a nivel1 regional: les regions es declaren desil.lusionades pels resul- 
tats de la nova llei que els atribueix un paper marginal, i no exerciten la pressió 
exterior necessana perque almenys la descentralització prevista per la RAI es por- 
ti a t eme .  

Aquest conjunt de factors creen des del comencament nombroses dificultats a la 
Terza Rete, especialment a les seves ernissions regionals, que patiran en el transcurs 
dels anys vuitanta diverses modificacions abans d'arribar a la situació actual. En el 
context d'un increment constant de les hores d'emissió del tercer canal, en sintonia 
amb el que passava, sota l'empenta d'una concurrencia creixent, a totes les altres xar- 
xes públiques i privades, nacionals i locals, les emissions regionals van ser reorga- 
nitzades en alguns espais fixos dels quals foren progressivament excloses les 
iniciatives regionals autonomes. Aquests espais estaven constitui'ts per un telenotícies 



Taula 1. Les vint-i-una seus regionals de la RAI. 

Regió Seu 

Piemont Torí 
Val1 d'Aosta Aosta 
Llombardia Mili3 
Vineto Venicia 
Trentino-Alto Adige (província de Bozen) Bozen 
Trentino Alto-Adige (província de Trento) Trento 
Friül-Venicia Júlia Tneste 
Ligúria Genova 
Emilia-Romanya Bolonya 
Toscana Florincia 
Umbria Perusa 
Marques Ancona 
Laci Roma 
Els Abrucos Pescara 
Molise Campobasso 
Campinia Nipols 
Pulla Bari 
Basilicata Potenza 
Calibna Cosenza 
Sicília Palerm 
Sardenva Caller 

Font: RAI. 

diari de prop de vint-i-cinc minuts i tres franges d'emissions setmanals de trenta mi- 
nuts aproximadament cada una, reservades a programes d'interes regional (docu- 
men ta l~ ,  enquestes, debats etc.) Pero a la segona meitat dels anys vuitanta les 
emissions regionals foren ultenorment reduides, i l'únic espai que ha romas és el te- 
lenotícies regional, que al mateix temps ha esdevingut un apkndix del telenotícies na- 
cional de la Terza Rete. El telenotícies regional, que en els darrers anys ha passat d'una 
a tres edicions dihries, ha esdevingut darrerament un punt de referencia fix per a molts 
espectadors, i obté un bon exit d'audiencia. 

Les regions amb estatut especial, que en diversos casos inclouen comunitats lin- 
güístiques diverses (francbfones, germanbfones, eslovenes, ladines), constitueixen 
una excepció a aquesta situació general. La RAI, d'acord arnb un pacte específic amb 
l'Estat, dedica espais concrets a aquestes llengües. 

Hom observa que l'abast de les emissions d ' h b i t  regional no s'estableix per llei, 
sinó que depen de tries de caracter economic. Ateses les recents dificultats financeres 
de la RAi, i ates que la descentralització televisiva representa un 35% del pressupost de 
l'ens televisiu públic, la tendencia, com veurem, és de modificar la situació actual. 

5. L'evolució de les televisions locals privades 

Com hem dit, les televisions regionals pnvades a Italia pertanyen a aquella cate- 
gona indefinida de televisions locals que pot implicar diversos ambits territorials de 
difusió. Es tracta d'un fenomen que: 



S'ha manifestat per primer cop de forma continuada el 1974, malgrat que la llei 
no el preveu. 
Ha estat legalitzat el 1976, amb la intervenció de la Cort Constitucional, que l'ha 
jutjat legítim basant-se en alguns articles de la Constitució entre els quals els pnn- 
cipals són l'article 21 (llibertat d'expressió i d'informació) i l'article 41 (llibertat 
d'empresa). 
S'ha desenvolupat, atesa l'absencia d'una llei de regulació, segons les normes de la 
Uiure competencia, a les quals s'han afegit les dictades pels interessos dels més forts. 

El resultat «natural» d'aquesta situació ha estat el creixement progressiu de for- 
mes de concentració que s'han manifestat en etapes successives: 

Al comenqament han afectat el control dels drets dels programes (films, telefilms, 
series, etc.) i de les inversions publicithries. 
Posteriorment s'han estks al control de la propietat o de la gestió d'un nombre 
creixent d'emissores fins al punt de coordinar la seva programació per formar de 
facto xarxes televisives en condicions de cobnr moltes de les pnncipals hees  del 
país i d'actuar així sobre el mercat dels programes i de la publicitat com a verita- 
bles xarxes televisives nacionals en competencia amb les xarxes públiques. 
El grau de concentració final és el d'una sola empresa que controla tres xarxes te- 
levisives nacionals i la majoria absoluta dels recursos que s'inverteixen conjun- 
tament a les televisions pnvades. 

Aquesta dinimica ha comportat una proliferació, que actual ment totes les parts 
qualifiquen d'excessiva, d'emissores locals que en la major part dels casos han ope- 
rat en situació de feblesa estructural pel que fa als recursos econbmics, als programes 
disponibles, als mitjans de producció i al personal. 

L'hmbit publicitari local, poc desenvolupat per se, s'ha fraccionat entre un gran 
nombre d'emissores empeses fins i tot a practiques de dumping. L1escassa disponibi- 
litat de recursos ha anu1,lat en la major part dels casos la possibilitat d'accedir al mer- 
cat dels productes «de qualitat)), de disposar de mitjans de producció actualitzats, de 
treballar amb col~laboradors professionals, etc. 

En aquesta situació, moltes emissores han patit un procés de progressi\~a margi- 
nació i han sobreviscut en una precarietat constant; moltes altres han hagut de recór- 
rer a formes cada cop més passives de teleproducció, de subhastes i d'activitats 
comercials, i han arribat fins i tot a identificar l'activitat televisiva local amb una con- 
tínua incitació a la compra de tot tipus de productes, en absencia de qualsevol altre 
tipus de genere televisiu. 

El resultat és que només un nombre limitat d'emissores ha aconseguit assolir una 
dimensió d'empresa consolidada que proporcioni un servei d'interes local per als 
anunciants i per al públic. Atesa la mobilitat amb que el fenomen s'ha desenvolupat, 
no existeixen les dades necesshies per quantificar amb precisió el nombre d'emisso- 
res pertanyents a les diverses categories, pero les opinions més acreditades situaven 
entre cent i cent cinquanta les televisions locals organitzades de manera empresarial, 
amb capacitat de proporcionar un servei de qualitat fins i tot en l'ambit de les emis- 
sions dlinteres local i d'assolir un equilibn econbmic sblid. 



Algunes d'aquestes han constitui't circuits a partir del model de la sindicació dels 
Estats Units; d'altres han prefent mantenir una independencia completa. En les formes 
més evolucionades, les televisions privades locals tenen la capacitat de proporcionar 
un bon nivell de programes informatius d'interes local (informació, reportatges, de- 
bats, etc.), de programes d'entreteniment en plató (música, humor, talk-show, etc.), 
d'espectacles esportius locals (futbol, basquet, etc.), de serveis d'informació política 
(emissions en directe de les reunions de les assemblees), al costat d'una programació 
cinematografica que tot i així no es troba en situació de competir amb la de les xar- 
xes nacionals. D'altra banda és evident que a escala local manquen les condicions per 
produir programes de ficció de carhcer local. 

Les normes per  a les emissores privades locals definides a la Llei de 1990 

No ha estat fins el 1990 quan el Parlament ha aprovat una llei organica per al sec- 
tor televisiu pnvat, en la qual s'inclouen algunes normes específiques per a les tele- 
visions locals que han obtingut les concessions. Les més rellevants són: 

a) El pla d'assignació de les freqüencies ha de reservar a la radiodifusió televisiva lo- 
cal, en cada irea d'ernissió, el 30% dels canals en condicions de recepció sense in- 
terferencies (art. 3). 

b) La transmissió dels missatges publicitaris locals es reserva a les televisions locals, 
mentre que les xarxes nacionals només poden emetre publicitat per a tot el temton 
nacional (art. 8). 

c) Els anuncis publicitaris a les televisions locals no poden excedir el 20% de cada 
hora de programació i el 15% de l'horari de programació diaria (art. 8), mentre que 
les xarxes nacionals han de respectar límits horaris més estrictes. 

4 L'administració estatal i els ens públics no territorials han de destinar a les emis- 
sores radio-televisives locals almenys el 25% del seu pressupost per a publicitat 
en mitjans de comunicació. 

La situació actual 

Al pnncipi de mar$ de 1994 el Ministeri de Correus i Telecomunicacions, un cop 
analitzades les sol.licituds de concessió, informa que un gran nombre d'aquestes ha- 
vien estat desestimades per irregularitats de la documentació o per manca dels ele- 
ments idonis, i va fer pública una llista provisional de 462 emissores autoritzades a 
transmetre. 

D'una primera anhlisi d'aquesta llista s'extreu que les concessions fins a aquest mo- 
ment han estat atorgades sense tenir gens en compte la relació entre el nombre d'e- 
missores autoritzades a transmetre en una regió i el nombre d'habitants d'aquesta, la 
seva extensió geografica, els seus recursos econ6mics o altres factors objectius que 
podnen ser rellevants per justificar el nombre d'emissores actives en un territori. El 
primer resultat és que a la <<rica>> Llombardia han estat autoritzades a transmetre 32 
televisions locals, mentre que a cada una de les pnncipals regions del sud, Campa- 
nia (Napols), Pulla (Ban) i Sicília (Palerm), on la renda mitjana per capita, el nivell 



Taula 2. Les televisions locals autoritzades el 1994 

Nombre de televisions 
Regions locals autoritzades - 
Sicília 
Sardenya 
Calhbria 
Basilicata 
Pulla 
Camphnia 
Molise 
Els Abrucos 
Laci 
Umbria 
Toscana 
Marques 
Emlia-Romany a 
Ligúria 
Vineto 
Friül-Venecia Júlia 
Trentino-Alto Adige 
Llombardia 
Piemont 
Val1 d'Aosta 2 

Font: Ministen de Comer$ i Telecomunicacions. 

d'ocupació i l'activitat economica són forqa més baixos, han estat autoritzades a 
transmetre, respectivament, 49, 58 i 77 televisions locals. Per ara (cap a la meitat de 
1994) la llista provisional de les televisions locals per regió que es pot avanpr  (de 
sud a nord) és la que figura a la taula 2. 

6. Situació de la televisió local: el cas de la província de Trento 

Per tal d'exemplificar la situació actual de les televisions locals hem pres en con- 
sideració el cas d'una regió, el Trentino-Alto Adige, i concretarnent les iniciatives que 
es localitzen a la província de Trento, tant pel que fa a les televisions privades coln 
a la RAI que, en aquest cas, té una seu a cada una de les dues províncies (Trento i Bo- 
zen) que conformen la regió. El bilingüisme de la província de Bozen fa necessari un 
desdoblament de les emissions regionals, que es fan en llengua italiana i en llengua 
alemanya, de manera limitada per al seu territori. Aquesta opció ofereix la possibili- 
tat d'observx una regió «petita» pel que fa al territori i al nombre d'habitants, amb un 
nombre lirnitat d'emissores de televisió i capa$ de permetre una visió de conjunt que 
no seria possible a les regions on operen diverses desenes d'emissores locals. 

Caracteristiques de l'ernissió televisiva privada al Trentino 

Les ernissores de televisió a la província de Trento tenen un hrea de recepció ba- 
sicament regional, cosa per la qual és difícil distingir entre els recursos generats al 



Trentino i els generats a 1'Alto Adige. Es pot estimar que aquestes emissores poden 
basar-se en un conjunt de recursos que assoleix, entre publicitat nacional i local, pa- 
trocinis i vendes de temps d'antena, a escala regional, els 10.000 milions de lires per 
any. Les emissores de televisió del Trentino que es reparteixen aquests recursos jun- 
tament amb una emissora de Bozen són quatre i entre totes presenten un venta11 de 
situacions forca variat. El fet que caractentza la situació actual de manera més evi- 
dent és l'escassedat dels recursos disponibles per al nombre de televisions en com- 
petició. Aixb es dedueix de la situació de cnsi financera i d'inestabilitat operativa en 
que viuen gairebé totes les emissores. D'altra banda, les estimacions disponibles ac- 
tualment per al nord d'Italia situen al voltant de cinc mil milions de lires el nivel1 d'in- 
gressos necessari per a una televisió local si vol garantir una qualitat tecnica i de 
programació acceptable. 

En síntesi aixb significa que la situació del Trentino es caractentza per una presen- 
cia de televisions privades locals excessiva (situació comuna a una gran part de les 
altres regions italianes) i que aquesta saturació genera un efecte negatiu sobre tot el 
sector. Un factor que contribuiex a fer encara més complex el panorama és que la vida 
de les emissores s'ha vist en general dificultada per algunes especificitats locals. Al 
Trentino-Alto Adige, regió essencialment alpina, per tal d'implantar i mantenir els di- 
fusors dels senyals televisius són necesshies inversions molt més elevades de les que 
les televisions «de plana)) han d'afrontar per assolir un públic potencial de la mateixa 
dimensió. A més, la dimensió de la població regional és forca més redui'da en rela- 
ció amb la mitjana d'altres regions italianes. Finalment, hi ha alguns fets afegits que 
han penalitzat el desenvolupament d'algunes emissores. El cas més greu és el d'una 
televisió trentina que en els darrers anys ha estat objecte de contínues compra-ven- 
des entre propietaris que tenien interessos pnncipals d'un altre ordre (polític) o en al- 
tres sectors d'activitat, amb l'efecte de debilitar la gestió i la imatge de l'emissora i 
d'acumular deutes que fan forca difícil l'acció de sanejament i de rellancament. 

En general la situació econbmica de les televisions trentines apareix particular- 
ment difícil: tal i com es despren de les declaracions dels respectius responsables, tres 
de les quatre televisions han tancat el darrer exercici amb un balanc en passiu. 

Probablement per aquesta raó no ha estat possible obtenir indicacions precises so- 
bre balances, facturació, costos i preus. 

L'estretor del mercat ha empes les emissores trentines a un cert grau de diferen- 
ciació de l'oferta, i, en tres casos, a l'associació amb xarxes nacionals que proporcio- 
nen una part de la programació diaria. Per tal de diferenciar-se, les emissores trentines 
han posat l'accent, en el sector de la informació. respectivament sobre: 

Una presencia extensa de la informació política, social i cultural local. 
Una informació local més aprofundida que la que ofereixen les altres emissores 
i adrecada a un públic xrnitja-alt». 

c) Una forta presencia d'informació esportiva. 
6) La informació institucional relativa a l'activitat de les assemblees electives dels 

principals ens locals. 

La recerca de trets diferencials no es limita a la informació, sinó que es refereix 
també a la resta de la programació, que en dos casos es lliga a les caractenstiques d'al- 



tres dues xarxes nacionals (Cinque Stelle i Junior TV) i en un altre es lliga a una for- 
ta presencia d'emissions comercials (televenda). 

Per donar algunes indicacions de dimensió podem agafar el cas de l'emissora 1í- 
der del mercat trentí, TVA (Televisione delle Alpi). Es tracta d'una emissora que ope- 
ra des de fa prop de quinze anys i que ha madurat un estil propi i una certa notorietat. 
Compta amb uns vint-i-cinc treballadors, amb una redacció «forta» formada per cinc 
penodistes a temps complet. 

Els recursos es denven, en aquest ordre d'importhncia, de la publicitat, el patro- 
cini i la venda de temps d'antena per a transmissions comercials autogestionades. Els 
principals inversors són comercos: botigues de mobles, concessionaris d'automo- 
bils, etc. Els recursos publicitaris provenen en un 50% de la capital i l'altra meitat de 
la resta de la província. Per tal dtil.luminar el 80% del temton trentí amb un senyal 
de bona qualitat s'utilitzen 1 10 repetidors. La capil.laritat de la xarxa, la presencia tra- 
dicional i la qualitat de la programació han donat bons resultats que, segons un estu- 
di oficial realitzat per l'institut especialitzat Auditel, han assolit el nivell de 300.000 
espectadors de mitjana diaria. 

Des del punt de vista de la programació, l'objectiu és de garantir un bon nivell d'in- 
formació general, deixant de banda l'esport, i cercant de desenvolupar el mhxim pos- 
sible, a més de la propia informació, la manera i la tecnica de presentar-la, com 
també la historia i la cultura local. Un terreny privilegiat sobre el qual les xarxes pú- 
bliques i pnvades nacionals i les emissores que arriben d'altres regions no estan en 
disposició de competir. 

Caracteristiques de l'emissió televisiva pública al Trentino 

Al costat de les emissores televisives pnvades, a la província de Trento opera 
la RAI a través d'una seu provincial que realitza emissions televisives i radiofoniques. 
Es tracta d'una realitat important ja sigui en el pla tkcnic, per la qualitat de les seves 
instal,lacions, ja sigui en el pla de la programació, especialment la de tipus informa- 
tiu. No és possible individualitzar les dades econbmiques de la seu trentina de la RAI 
de les del conjunt de l'empresa, pero es poden analitzar alguns aspectes organitza- 
tius de la RAI, que normalment a nivell local són fins i tot considerats els estandards 
als quals les emissores privades haurien de tendir, evitant no obstant algunes «dese- 
conomies d4escala» atribuibles a la naturalesa pública de l'empresa. 

La seu trentina de la RAI utilitza per a les propies transmissions franges de la pro- 
gramació nacional del tercer canal de televisió que a aquesta zona ha comencat a eme- 
tre el 1979. Inicialment existia un únic director de la capcalera periodística regional 
amb seu a Roma, i les 21 seus regionals, entre les quals la de Trento, tenien cada una 
un redactor en cap. Més recentment els directors de capcalera han esdevingut dos: un 
responsable de la informació nacional de la Terza Rete i un responsable de la capca- 
lera periodística regional, sempre amb seu a Roma. 

La graella trentina de la RAI és la següent: 

- Telenotícies diari de les 14.00 a les14.30, que l'any 1994 s'ha redui't a un ter$ en 
previsió d'una nova finestra informativa cap a les 22.30. 



- Telenotícies diari a les 19.30. 
- Dos programes esportius que s'emeten després del telenotícies del diumenge i el 

dilluns. 
- Des d'aquest any, un programa local que s'emet de les 14.50 a les 15.15 del dijous. 

La programació de la rhdio és la següent: 

- Informatiu diari a les 7.20 pel segon canal. 
- Informatiu diari a les 12.10. 
- Informatiu diari a les 19.00, orientat sobretot a noticies <<molt locals>>, ja que 

s'emet paral.lelament al telenotícies nacional de la Terza Rete. 
- Recentment s'ha posat en marxa un informatiu experimental que s'emet a les 

15.30, durant cinc minuts, dins d'una franja de programació nacional. 
- Dos espais fixos: un de religiós i un sobre l'agricultura, emesos respectivament el 

dissabte i el diumenge. 

En els darrers temps han estat renovats els instruments de muntatge i les cheres .  
La redacció ha estat dotada amb un sistema informatitzat que permet una b p l i a  gam- 
ma de serveis, com l'accés a bancs de dades, la connexió en xarxa amb els diaris, etc. 

La introducció d'aquests mitjans té per objectiu la millora de les condicions i els 
resultats del treball, des del punt de vista del temps i de l'agilitat de les funcions. 

Les decisions que afecten la seu de la RAI al Trentino es prenen a Roma en el 
transcurs de reunions en les quals participen els responsables de totes les seus regio- 
nals. Es tracta de decisions preses a proposta dels responsables de la seu o a propos- 
ta de la seu central, i s'apliquen a totes les seus, malgrat que els temps d'aplicació 
tenen en compte les condicions i exigbncies individuals. 

Normalment les decisions preses a Roma són ben acollides a la seu de Trento, 
malgrat que no es deixa de puntualitzar que c<l'orientació de l'editor és sempre la d'es- 
talviar, i així els mitjans sempre ens són proporcionats en quantitat limitada,,, segons 
la direcció trentina. 

La producció dels programes i la gestió de les instal.lacions són activitats realit- 
zades directament a la seu trentina, mentre que la publicitat és gestionada per es- 
tructures externes. Ocasionalment també els rodatges són contractats quan els mitjans 
interns estan ocupats, o en el cas d'esdeveniments imprevistos que succeeixen a zo- 
nes de difícil accés i existeixen estructures privades de rodatge més properes al lloc 
en concret. Aquest és el cas del programa Bici & Bike, produi't a Trento per a l'ernissió 
nacional, que es realitza en part amb suport extern (muntatge). 

Pel que fa als periodistes, 1'USIGRAI (el sindicat dels periodistes de la RAI) ha 
acordat amb l'empresa que, de manera peribdica, es convoquin públicament llocs a 
concurs per a periodistes en practiques (en fase de formació). Per als periodistes pro- 
fessionals, en canvi, la crida és directa, malgrat que aixb només té lloc en el cas que 
sigui necessari cobrir llocs deixats per altres periodistes professionals (la plantilla es 
troba actualment congelada). Alguns periodistes són incorporats amb contractes tem- 
porals per a tasques específiques. 

No hi ha divisions de funcions entre empleats de la televisió i de la rhdio: tbcnics, 
programadors i periodistes són intercanviables. No es preveuen cursos de formació 



obligatons, pero els penodistes poden demanar fer estades a altres seus de la RAI. Es 
tracta, en tot cas, d'una possibilitat poc utilitzada. 

Com a totes les seus de la RAI, a Trento existeix un comitk de redacció en repre- 
sentació dels penodistes. El sindicat de la RAI és tradicionalment molt fort, pero a la 
seu de Trento no hi ha hagut mai oportunitat per a grans conflictes. 

Pel que fa als mitjans d'anhlisi i recerca sobre la realitat en la qual es treballa, la 
seu trentina recorre normalment a recerques preexistents, posades a disposició de 
l'empresa, si bé recentment s'han encarregat recerques sobre l'audikncia local a la Uni- 
versitat de Trento. 

Un dels problemes que afronta generalment la RAI és el públic que no distingeix 
entre els programes de l'emissora pública i els altres programes televisius de les 
emissores privades. Al Trentino la primera televisió local ha estat la TVA (Televi- 
sione delle Alpi), i sovint el públic identifica amb aquesta emissora les altres emis- 
sions televisives locals. L'objectiu dels responsables de la RAI és mantenir el lideratge 
tant a la rhdio com a la televisió. Pel que fa en particular a la televisió, «la RAI es pro- 
posa com quelcom diferent respecte a les altres televisions locals. Les televisions pri- 
vades poden fer moltes coses que ni tan sols no ens imaginem, pero el que nosaltres 
fem no és comparable, tant pels mitjans que tenim com per la professionalitat que 
l'empresa ens confereix», segons fonts de la RAI-Trento 

Els dos objectius principals de la RAI a Trento a curt terrnini són la introducció 
d'un telenotícies al vespre i la disponibilitat de les recerques sobre audikncies es- 
mentades abans. A rnig terrnini l'objectiu és obtenir més espai pera les emissions te- 
levisives regionals, cosa que en aquest cas seria possible des del moment que hi ha 
freqükncies de la RAI que de moment no s'utilitzen i que podrien destinar-se a po- 
tenciar la televisió regional. 

7. Prospectives de la televisió regional pública 

El 19 d'octubre de 1993 el president de la RAI va presentar el pla de reestructu- 
ració de l'ens televisiu públic, que conté algunes indicacions sobre les línies de trans- 
formació de la televisió pública que afecten directament la descentralització televisiva 
i les seus regionals de la RAI, i obren possibles espais d'intervenció de cada regió en 
el seu propi hmbit televisiu. 

El primer passatge que ens interesa es troba al paragraf sobre la descentralitza- 
ció (núm. 5.4.3.), i preveu la hipotesi de transformar un dels tres canals de televisió 
públics en un consorci d'emissores interregionals. Hom especifica que es tracta d'u- 
na orientació formulada per la Cornissió Parlamentaria de Vigilancia, i que la Con- 
ferencia dels Presidents de les Regions ha avancat demandes vehements en aquest 
sentit, «acompanyades fins i tot de disponibilitat de recursos». 

Al document hom especifica que «per descentralització s'entén tant una gradual 
pero programada expansió de la difusió a nivel1 local, com sobretot una deslocalit- 
zació dels centres de creació i de producció alla on existeixen les estructures i les con- 
dicions de l'entorn perquk es puguin produir programes que, tot reflectint la 
sensibilitat local, presentin un fort interks nacional». 

Un segon passatge interessant es troba al parhgraf relatiu a la reestructuració de les 



seus regionals (núm. 7.7.): «cal aconseguir, amb els recursos, produir més informació 
local, serveis a la comunitat i, amb la convenient gradualitat, aitres programes que es 
puguin col.locar de manera competitiva a les programacions de difusió local i nacional». 

La hipotesi de transformar un dels tres canais televisius públics en un consorci d'e- 
missores interregionals es repren aquí, tot especificant que: «caldria preveure la con- 
vergencia de subjectes jundics que representin diversos interessos locals entorn de 
la RAI, per tal de donar lloc a solides emissores regionals o interregionals. La presen- 
cia de socis locals, públics i privats, podna constituir el catalitzador per aportar a les 
seus descentralitzades objectius més ambiciosos». 

El pla de reestructuració de la RAI, amb l'esmentada transformació d'un dels tres 
canals públics en un consorci d'emissores regionals, sembla que vulgui fer coincidir 
dues exigencies: 

a) Alleugerir les despeses de la RAI tot reduint els costos de les seus regionals, que 
avui representen el 35% dels costos totals de l'empresa. 

b) Acollir les demandes «institucionals» adrecades a una major descentralització, i 
assumir així una funció atribuida tradicionalment al servei públic. 

El nou canal estaria organitzat com a consorci d'emissores regionals o interre- 
gionals gestionades per noves societats regionals en les quals haurien de participar, 
a més de la RAI, altres socis locals públics i privats. 

Les seus regionals de la RAI, que s'arrisquen ara a ser eliminades en algunes re- 
gions i fortament redimensionades en d'altres, senen atribuides com a contribució de 
la RAI a aquestes noves societats regionals, i se n'augmentana la producció tot am- 
pliant-ne l'activitat (informació local, serveis a la comunitat, produccions per als ca- 
n a l ~  nacionals); les seves plantilles serien congelades, si no reduides. 

A més, la presencia de socis privats locals podria aportar un major sentit de la ini- 
ciativa a l'empresa, i la dels socis públics una consecució del «servei» més directa i 
apropiada. El risc de les noves empreses televisives regionals es trobaria compartit 
amb altres socis locals. 

El nou panorama avancat per la RAI apel.la directament a les regions, aigunes de 
les quals ja han pres en consideració les possibilitats que aquest els ofereix. Les 
oportunitats d'intervenció de les regions depenen de la possibilitat d'utilitzar el mitjh 
televisiu d'abast local amb efectes positius en la relació costleficacia d'aguns serveis 
(p. e. informació especialitzada al sector de l'agricultura, del turisme, de la preven- 
ció sanithria, de l'educació i la formació a distancia, del dret a estudiar, de la promoció 
i la difusió cultural, etc.). A més, cal considerar la possibilitat d'una intervenció re- 
gional directa a la nova societat televisiva regional per tal de garantir una participa- 
ció política i cultural equilibrada. D'una banda, totes les regions tenen la necessitat 
de constituir un espai accesible i «visible» per a la comunicació política local en el 
qual les diverses institucions públiques, les organitzacions polítiques, les forces 
econorniques i socials i les expressions culturals puguin confrontar-se lliurement i 
amb una certa sistematicitat. De l'altra, cal remarcar que el nou sistema electoral ma- 
joritari, ja aplicat a les darreres eleccions polítiques nacionals (1994), probablement 
sera adoptat en un futur també per a les eleccions regionals i locals. En aquesta hipo- 
tesi el rol dels mitjans de comunicació sera forca més important que no pas abans, i 



una presencia institucional directa podria garantir l'equilibri i la imparcialitat de la te- 
levisió pública regional, més que no pas eventuals aliances accionarials entre la RAI 
i els inversors privats locals. 

(Traducció: Benzat López) 
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