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El procés de regionalització de la televisió s'inicih a molts estats europeus al final 
de la decada dels seixanta i principi dels setanta, amb l'excepció d'alguns pai'sos on la 
descentralització fou més pnmerenca i, fins i tot, fundacional, com és el cas de la Re- 
pública Federal Alemanya. A les reformes descentralitzadores en l'estructura político- 
territorial dels estats va seguir, en general, un procés similar de descentralització dels 
ens estatals de rhdio-televisió iio de creació de canals propiament regionals. El procés 
es consolida i es generalitza a la decada dels vuitanta, de tal manera que en l'actuali- 
tat CIRCOM Regional, la cooperativa europea de les televisions regionals, agrupa gai- 
rebé tres-centes estacions. No obstant, el panorama europeu és forca diversificat, ja que 
cada estat ha seguit les seves propies pautes de descentralització televisiva. Per tal de 
donar una visió general i sintetica de la situació actual de la televisió a les regions dels 
estats comunitaris, hom adjunta a continuació els resums dels informes monogrhfics 
elaborats pels corresponsals d'EURORETV per a cada un dels pai'sos en qüestió. 

La televisió pública a Alemanya s'estructura a partir d'onze organismes regionals 
de radio-televisió dels 1arzder2 (estats federats) agrupats a 1'ARD (Arbeitsgemeins- 

' Resuin de l'informe sobre televisió i regions a Alemanya, realitzat per Hans Kleinsteuber i Barba- 
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chaft der offentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands), que s'encarrega del 
primer canal de televisió i d'un canal via satkl.lit (Eins Plus), i un organisme televi- 
siu de dret públic de caracter federal, la ZDF (Zweites Deutsches F e m ~ e h e n ) ~ ,  que 
s'encarrega de la producció del segon canal de televisió. 

Amb anterioritat a la unificació alemanya funcionaven a l'ex RFA nou estacions 
de radio-televisió regionals, corresponents als onze lander de l'antiga República Fe- 
deral. En alguns casos diversos lander van acordar formar una sola corporació (com 
és el cas de la NDR, que cobreix els lander dlHamburg, Schleswig-Holstein i Baixa 
Saxonia, als quals s'afegí, després de la unificació, Mecklenburg-Pomerhnia). Amb 
la integració de l'ex Alemanya de 1'Est s'han incorporat cinc nous larzder, si bé no hi 
ha un organisme radio-televisiu per a cada un. Tres laizder de l'est, governats per la 
CDU, crearen la Mitteldeutscher Rundfunk (MDR), que forma part de I'ARD i con- 
tribueix a la seva programació nacional. A més, s'encarrega de realitzar una progra- 
mació especial de televisió en desconnexió per a cada larzd, i una en conjunt per als 
tres (MDR 3). El land de Brandemburg, govemat pel SPD, crea I'ORB, que també for- 
ina part de 1'ARD i emet una programació completa per al seu territosi (ORB 3). 

Aquestes estacions tenen la forma d'organismes de dret públic regionals amb in- 
dependencia jusídica, economica i de programació. A més, les insta1,lacions dels es- 
tudis i la infraestructura d'emissió són propietat dels esmentats organismes regionals, 
cosa que els garanteix també la seva independencia tecnica. 

Les televisions regionals dels lander produeixen conjuntament el primer canal 
(ARD), comú per a tot Alemanya. Cada una aporta una part de la programació, que 
es completa amb uns serveis comuns, especialment per a informatius i esports, i amb 
programes adquisits a Alemanya o a l'estranger. La participació de les estacions al pri- 
mer canal, tal i com estava establerta abans de la reunificació, es realitzava mitjancant 
unes quotes prefixades: WDR (4.260 efectius humans) n'aportava el 25%; NDR 
(3.450) el 19%; BR (2.956) el 17%; SWF (2.260) el 9%; SFB (1.320), HR (2.012) i 
SDR (1.910), un 8% cada una, i RB (640) i SR (730) un 3% cada una. Dins d'aquest 
primer canal, fins a mitjan 1993, hi havia descomexions diaries per a les emissions 
regionals que realitzava cada estació regional individualment, o en alguns casos en 
associació amb estacions dels lünder vei'ns. Pero a partir d'aquesta data els magazi- 
nes regionals dels lander han estat traspassats als tercers canals, per tal d'oferir un únic 
bloc nacional de programació als anunciants en el primer canal. La presencia regio- 
nal en aquest canal ha quedat redui'da a una «finestra» diaria de deu minuts d'infor- 
mació regional a les 17.40. 

El segon canal (ZDF) no ofereix emissions regionals atesa la seva estructura cen- 
tralitzada, si bé alguns programes es dediquen a informacions provinents de les re- 
gions que s'emeten per a tota la nació: Landerspiegel, Landerreport, ZDF regional, 
etc. 

(SDR), Südwestfunk (SWF), Bayerischer Rundfunk (BR), Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) i Ostdeuts- 
cher Rundfunk Brandenburg (ORB). ' La ZDF esta organitzada de forma centralitzada, a diferencia de la primera, I'ARD, i fou creada init- 
jancant una convenció estatal pels pnmers ministres dels onze lander de la RFA, el 1961. En el consell de 
supervisió de la ZDF es troben fortament representats els governs dels lander. 



Les televisions regionals s'encarreguen també dels vuit tercers canals, que 
realitzen de forma independent o en associació: Hessen 3 (HR: Hessen), amb una 
audiencia regional el 1992 del 9,6% (share); MDR-Fernsehen o MDR3 (MDR: Saxh- 
nia, Saxbnia-Anhalt, Tunngia), 9,1%; Bayerisches Fernsehen o B3 (BR: Baviera), 
8,770; Fernsehen Brandenburg o ORB3 (OBR: Brandenburg), 8,2%; Südwest 3 
(SDR: Renania-Palatinat; SR: Sarre; SWF: Baden-Württemberg), 73%;  N 3 (NDR: 
Schleswig-Holstein, Hamburg, Baixa Saxonia, Mecklenburg-Pomerania; RB: Bre- 
men), 7,5%, i West 3 (WDR: Renania del Nord-Westfalia), 7,4%. Des del setembre 
de 1992 funciona el «tercer canal» B1 (SFB: Berlín). 

Els magarines regionals d'aquests tercers canals constitueixen la programació re- 
gional més important, encara que de vegades també emeten altres programes de 
caracter regional (musicals, talk shows, documentals, etc). Els tercers canals N 3 
i MDR-3 interrompen els seus rnagazines regionals per donar pas a les informacions 
de cada un dels lander. Per exemple, el magazine de N 3 és de quaranta-cinc minuts, 
dels quals els quinze primers estan dedicats de forma general als lander que cobreix, 
incloent-hi fins i tot alguna notícia d'interks nacional, i la mitja hora restant a cada un 
dels lander (Hamburger Journal, Hamburg; Schleswig-Holsteirz Magazin, Schleswig- 
Holstein; Hallo Niedersachsen, Baixa Saxonia; i Nordmagazin, Mecklenburg-Po- 
merania) . 

De manera excepcional hi ha una rniniprogramació regional per sota del temtori 
d'un land. WDR, a Renania del Nord-Westfalia (el land més poblat dtAlemanya), 
manté alguns estudis locals que fan possible l'emissió de programes locals de televi- 
sió, a més del programa informatiu del land. 

Hi ha també un servei d'informació regional via teletext ofert per tots els tercers 
canals. 

Mentre que les audiencies de les televisions públiques han caigut drasticament en 
el decurs dels darrers anys, a causa de la competició de les televisions privades, les 
audiencies dels tercers canals han resistit millor aquest nou panorama competitiu. Si 
el primer (ARD) i el segon canal (ZDF) han perdut prop de la meitat de la seva au- 
diencia, els tercers canals han baixat tan sols d'un 11 a un 8,3% (slzare). 

Les televisions privades SAT. 1 i RTL TV van iniciar les seves emissions via ca- 
ble i satkl.lit. Quan sol.licitaren als lander freqüencies terrestres per tal de millorar 
la seva cobertura, els governs regionals els imposaren la condició de fer emissions 
regionals. A alguns lander aquests canals han obert unes «finestres» regionals, amb 
trenta minuts d'informació regional, basada principalment en «infortainment» i te- 
mes amb un «toc huma». S'anomenen «Regionalreport» a SAT.l i «Hessen Live», 
«Nord Live Hamburgn, etc., a RTL. Les audikncies d'aquests informatius regionals 
osci1,len entre un 16,5% i un 6% per a SAT. 1 (a Berlín-Brandenburg i Renania-Pa- 
latinat, respectivament) i entre un 22% i un 5,9% per a RTL (a Hamburg i Hesse, res- 
pectivament). 

A partir de febrer de 1993, amb l'inici de les emissions de la televisió IA Bran- 
dengurg a Berlín i els seus voltants s'ha obert una nova situació, la de les televisions 
locals-regionals. A l'experiencia de Berlín ha seguit després la de Munic; i altres ciu- 
tats com Nuremberg, Stuttgart, Halle, etc. han desenvolupat plans de televisió local 
i regional. 



L'estructura lingüístico-cultural de Belgica (amb una divisió en tres comunitats: 
neerlandbfona, francbfona i una petita minona de llengua alemanya a l'est del país) 
és un fet determinant per entendre la federalització de la radio-televisió belga, que es 
remunta als anys seixanta, quan foren creats, en substitució de l'antiga INR, dos or- 
ganismes de dret públic corresponents a les dues comunitats culturals majoritaries: 
Belgische Radio en Televisie (BRT) i Radio Télévision Belge de la Communauté 
Culturelle Francaise (RTBF). La revisió constitucional de 1988 reforca el procés de 
federalització de Bklgica, culminat el gener de 1993 amb el reconeixement explícit 
per part del Parlament de l'estatut federal de 1'Estat belga i, per tant, del seu sistema 
audio-visual. 

La Belgische Radio en Televisie emet dos canals de televisió en neerlandes 
(BRTN 1 i BRTN 2), ambdós amb una estructura centralitzada. Només hi ha fines- 
tres regionals en el cas de les emissions de la radio pública. El financament de la tv. 
pública neerlandbfona es realitza mitjancant el canon de radio i televisió i el patro- 
cini d'algunes emissions; la publicitat no hi és permesa. 

Des del 1989 emeten a Belgica dues cadenes de televisió privades en neerlandks: 
Vlaarnse Televisie Maatschappi (VTM), promoguda pels pnncipals editors de dians 
flamencs, i Filmnet (un canal tematic de pagament). 

A Flandes hi ha, des del 1983, quatre televisions anomenades «regionals», pero 
que en sentit estricte són televisions locals i comunitaries, l'ambit de difusió de les 
quals és una ciutat o un barri. Aquestes quatre estacions, que no nés emeten algunes 
hores setmanals de programació, són: Audio Vidéo Studio (prov ncia de Eeklo), Re- 
gionale Televise Leuven (Lovaina), Regionale Televise Omrop van Oost (Flandes 
Occidental) i Antwerpse Televise VZW (Anvers). 

El panorama hudio-visual de Valbnia és forca similar. La RTBF emet dos canals 
«nacionals/regionalc», si bé la seva estructura és de les que hem anomenat «deseen- 
tralitzada)), basada en centres regionals autbnoms. La RTBF afronta la competencia 
de dues altres emissores comercials francbfones d'implantació belga, la RTL-TVi i 
Canal+ Belgique. Aquesta situació competitiva es veu agreujada, en el cas de tots els 
canals de televisió belgues, per la penetració a Bklgica de gairebé totes les emisso- 
res dels pai'sos vei'ns (Franca, Gran Bretanya, Alemanya, Luxemburg, Holanda i Ita- 
lia) que es distribueixen a través de les xarxes de cable, una de les més denses 
d'Europa. 

A Valbnia funcionen, a més, onze televisions comunitaries (de ciutat o de barri) 
que han estat craedes a partir d'associacions, cense finalitat lucrativa. En un principi 
es desenvoluparen gracies al treball voluntan i el financament del govern való, pero 
amb la creixent competencia del mercat audio-visual cada cop han anat professiona- 
litzant-se més. «Vidéotrame», l'associació que les agrupa, es proposa la introducció 
de la publicitat no comercial a les estacions de televisió associades i el patrocini de 
les emissions, i també sol~licitar l'establiment d'una taxa municipal per a les televi- 
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sions comunitaries en les seves arees d'implantació. En alguns ambits com és el de 
l'educació continuada, el balan$ d'algunes d'aquestes estacions és particulment po- 
sitiu: és el cas de Canal Emploi, a Lieja, TEAC a Charleroi-Gilly (en col.laboració 
amb la FUNOC) i RTA a Namur-Janlbes. 

El model de televisió regional danes s'ajusta a la distribució geografica i admi- 
nistrativa de les regions de Dinamarca. D'una banda hi ha la península de Jutlhndia i 
les illes adjacents, a l'entrada del mar Baltic, conjunt conegut com a Dinamarca, i que 
disposa del segon canal nacional, TV2, regionalitzat en vuit serveis; d'altra banda hi 
ha les illes Faroe i Groelandia, amb un estatut especial i amb els seus propis sisteines 
de televisió autonoms. 

La regionalització de TV2 es va dur a t e m e  entre 1983 i 199 1 i es basa en les des- 
connexions de la programació nacional d'aquest segon canal per a l'emissió, durant 
trenta minuts al dia, dels programes de cada un dels vuit serveis regionals a les res- 
pective~ regions. Va ser el 30 de maig de 1986 quan el Parlament danes aprovh la llei 
relativa a TV2, canal públic nacional amb un sistema mixt de financament -publi- 
citat (793%) i canon (17%)-, que encomanava a aquest canal el financament, al seu 
torn, de les estacions regionals independents. Aquestes estacions, TV2/Bomholm, 
TV2/Fyn, TV2Lorry, TVíMidt-Vest, TV2/Nord, TVISyd, TV210st i TV210stjy- 
lland, amb les seves respectives direccions locals i independents, absorbeixen con- 
juntament un 28% del pressupost de TV2 (29,7 milions dtECC el 1993 sobre un total 
de 106 milions dtECU) i comporten un 6% de les hores d'emissió de TV2 a cada re- 
gió. La seva programació, que s'emet cada dia entre les 19.30 i les 20.00 (excepte els 
dissabtes), consisteix principalment en informatius regionals. La seva audiencia mit- 
jana és del 14% de la població (la maxima audiencia l'obté TVIMidt-Vest, amb 
un 24%). 

La televisió a les illes Faroe aparegué el 1979 com un projecte de televisió privada 
i, en els seus inicis, es basa gairebé exclusivament en l'emissió de vídeos importats 
de Dinamarca. Des del 1983, una companyia independent faroesa ernet sis hores dia- 
ries aproximadament, de les quals el 15% és de producció propia (informatius locals, 
principalment); la resta consisteix en programes importats de Dinamarca o d'altres 
pai'sos (que s'emeten amb subtítols en danes). És important destacar que, mentre que 
els radiodifusors de la regió emeten gairebé exclusivament en llengua faroesa, la pro- 
gramació televisiva utilitza únicament el danes. 

La televisió a Groenlandia, illa amb una població de 50.000 habitants, que co- 
men@ també com a cadena privada per cable, va passar a mans de 1'Estat el 1978 i 
actualment depkn de 1'Administració del Govern danes. Emet sis hores dikries, de les 
quals només el 5-8% són de producció local. La resta la conformen programes da- 
nesos (30%), americans (30%) i d'altres pai'sos (30%). Aquests dos últims grups de 
programes s'emeten amb subtítols en danes. Malgrat que els sistemes administratiu i 
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educatiu de la regió són bilingües, molt pocs programes de televisió són subtitulats 
o traduits al groenlandes. 

L'Estat espanyol és un cas excepcional a Europa pel que fa al procés de regiona- 
lització. La Constitució de 1978 instaura una divisió político-administrativa en dis- 
set comunitats autbnomes, que van ser dotades amb els corresponents estatuts 
d'autonomia. A partir de la Constitució i els estatuts, la televisió queda sota un rkgim 
de competencies compartides, que atribueix a llEstat la competencia exclusiva per es- 
tablir el marc legal de referencia, i a les comunitats autonomes, la responsabilitat del 
desenvolupament legislatiu i l'execució del regim de televisió. 

A més, algunes comunitats van assumir, eiels seus estatuts d'autonomia, la com- 
petencia per crear una televisió propia, malgrat que amb notables lirnitacions. Excepte 
el País Basc, que estatutiiriament pot crear un canal de titularitat autonbmica, aques- 
ta competencia es limita a la possibilitat d'obtenir la concessió de gestió d'un tercer 
canal d'ambit autonomic, la titularitat del qual queda, no obstant, en mans de 1'Estat. 

Després de la regulació de la televisió pública central, RTVE, mitjancant la llei 
411980 de 1'Estatut de la Radio i la Televisió, el desembre de 1983 fou promulgada 
la llei del Tercer Canal, que havia de constituir la base legal de les futures televisions 
autonbmiques. Aquesta llei realitza una gran quantitat de reserves per a RTVE, no no- 
més concedint escassos drets als canals autonbmics, sinó imposant-los obstacles per 
a l'adquisició, l'organització i la planificació de programes. D'a luesta manera, hom 
reserva per a RTVE la retransmisió de competicions esportives i altres esdeveniments 
intemacionals; l'accés dels canals autonbmics als organismes professionals interna- 
c ional~ ha de ser regulada pel govern; la distribució del senyal hertzih roman com a 
monopoli de 1'Estat; la televisió per cable i per satel.lit és reservada en exclusiva per 
a Televisió Espanyola. Aquestes disposicions legals, no obstant, han estat hmpliament 
desbordades, i fins i tot vulnerades en ocasions, per la forca dels esdeveniments, de 
manera que els canals autonbmics s'han pogut desenvolupar amb menys obstacles 
dels previstos perla llei. 

En el Inoment de la seva promulgació, dues comunitats autonomes ja havien 
creat els seus propis canals de televisió: el 1983 les televisions basca (Euskal Tele- 
bista) i catalana (TV3) iniciaven les seves emissions, mentre que el canal gallec 
(TVG) ho fatia el 1985. Actualment les televisions catalana i basca tenen dos canals 
cada una (ETB1 i ETB2 al País Basc; TV3 i Canal 33 a Catalunya). El 1989 inicia- 
ren les seves emissions tres canals autonbmics més: Canal Sur a Andalusia, Canal 9 
a la Comunitat Valenciana i Telemadrid a la Comunitat de Madrid. Les televisions 
autonbmiques espanyoles són de titularitat i gestió públiques, ja que en tots els casos 
s'integren en ens públics (que inclouen empreses de radio i de televisió) propietat de 
la comunitat autbnoma respectiva. Es financen per mitjh de subvencions dels governs 
autonbmics, de la participació lliure al mercat publicitari i de la venda dels seus pro- 

Resum de l'informe sobre televisió i regions a Espanya, realitzat per Maria Corominas i Bernat Ló- 
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ductes. La programació (unes cinc mil hores anuals de mitjana per canal) és genera- 
lista en tots els casos (tan sols el segon canal de Televisió de Catalunya és més es- 
pecialitzat) amb un predornini dels programes populars i d'entreteniment. L'atenció 
atorgada a la «programació de qualitat)) és desigual, i es pot dir que és superior en els 
canals catalans i bascos. El 1993 les televisions autonbmiques captaven les següents 
quotes de pantalla (share) a les respectives comunitats autbnomes: Canal Sur: 19,196; 
TV3: 19,296; C33: 5,696; TVG: 15,596; Telemadrid: 18,896; Canal 9: 19,996; ETBI: 
5 3 % ;  ETB 2: 10,796. 

La creació dels canals autonomics ha afavont molt la comunicació regional, i ha 
promogut particularment l'ús de les llengües prbpies de cada comunitat autbnoma en 
tots els ambits de la vida social (política, cultura, esports, oci, ciencia, etc.) de les 
respectives regions. Aquesta contribució de la televisió a la «normalització lingüís- 
tica» de les llengües minoritzades ha de ser remarcada, ja que afecta un terc de la 
població espanyola, ubicada a sis de les disset comunitats autbnomes (Catalunya, Ba- 
l e a r ~ ,  Comunitat Valenciana, País Basc, Navarra i Galícia), on es parla catala, basc 
o gallec. 

RTVE ja havia iniciat durant els anys setanta un tímid procés de descentralitza- 
ció destinat a apropar la televisió a la diversitat regional. En una primera fase foren 
creats centres regionals a diverses capitals de província espanyoles, els antecedents 
més llunyans dels quals foren els centres de TVE-Catalunya (1959) i TVE-Canaries 
(1964). No obstant aixb, durant aquest primer penode no fou superada aquesta fase 
de descentralització tímida, ja que la seva raó de ser inicial es deriva més aviat d'u- 
na qüestió de costos de producció. Amb la Constitució de 1978, RTVE va haver d'a- 
daptar-se a la nova realitat de l'anomenat «Estat de les autonomies)). La llei de 
1'Estatut de la Radio i la Televisió de 1980 va establir una estructura territorial com- 
pleta per a la televisió pública central; així, durant els anys vuitanta RTVE completa 
el mapa de centres regionals de televisió, de tal manera que al final de la decada n'hi 
havia un a cada comunitat autbnoma. Aquests centres emeten en desconnexió fines- 
tres regionals de programació (dos informatius i un magazine diaris de dilluns a di- 
vendres, basicament) i publicitat (el 199 1 TVE recapta per publicitat regional un total 
de 17.000 milions de pessetes). Els centres regionals, que han estat al seu torn «des- 
centralitzatsn mitjancant delegacions provincials a les comunitats autbnomes més 
grans, actuen igualment com a delegacions informatives que proporcionen notícies 
regionals als telenotícies estatals de TVE 1 i de La 2. Les emissions regionals de TVE 
s'han adaptat a la diversitat cultural i lingüística de ltEstat, de manera que els centres 
regionals de les comunitats amb llengües minorithies emeten totalment o parcialment 
en aquestes llengües. El centre regional més important de TVE és, sens dubte, el de 
Catalunya, tant per la seva notable contribució als dos canals estatals arnb produccions 
prbpies com per la seva amplia programació desconnectada en catala, que assoleix les 
quatre hores i mitja dihies de mitjana. 

Les televisions privades, autontzades per llei el 1989, estan tebricament obliga- 
des a elaborar programacions regionals. No obstant aixb, fins ara tan sols una de les 
tres, Antena 3 Televisió, ha posat en marxa una política descentralitzadora, amb la 
creació de delegacions a Barcelona, Bilbao, Saragossa, Valencia, Sevilla, Mhlaga, Ba- 
l e a r ~ ,  Canhies, Oviedo i Santiago de Composte1,la. La delegació de Barcelona actua 



com a segon centre de producció de programes de l'emissora; les delegacions de Sa- 
ragossa, Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife i Las Palmas de Gran Canaria 
emeten un infosmatiu diari de trenta minuts, de dilluns a divendres, per als seus res- 
pectius territoris autonomics; finalment, totes les delegacions actuen com a corres- 
ponsalies informatives del canal de difusió estatal. 

La regionalització a Franca es deriva de la llei de 2 de mas$ de 1982, per la qual 
s'institui'ren 22 regions a la metropoli i quatre a ultramar (els anomentas DOM- 
TOM), amb un estatut de col~lectivitats amb entitat propia dotades d'una assemblea 
o consell regional, triat per sufragi universal, i un executiu, la presidencia del consell. 
Les regions reberen competencies en materia de desenvolupament economic, social 
i cultural. Malgrat que no tenen competencies en l'ambit de la comunicació, algunes 
regions han pres iniciatives en aquesta materia, com és el cas de la regió dtAquitania, 
que ha institui't l'agkncia Aquitaine Nouvelles Cornmunications per estimular el sec- 
tor de les noves tecnologies d'infosmació i de comunicació a la regió. Aquesta ma- 
teixa llei va dotar Corsega d'un estatut diferent, completat amb la llei de 13 de mar$ 
de 1991. Aquesta darrera reconeixia la identitat cultural corsa i ampliava el paper de 
la co1,lectivitat territorial en materia d'economia, planificació, ordenació del territo- 
si, fiscalitat i cultura, i va fer de Corsega una circumscripció electoral única. En 
qualsevol cas cal constatar que la regionalització francesa es va fer seguint criteris 
econbmics i administratius, sense tenir en compte altres cnteris, com per exemple el 
lingüístico-cultural. Així, per exemple, Aquitania agrupa bascoparlants i occitano- 
parlants, i la regió de Bretanya és forca més h p l i a  que la zona estrictament bretona 
per llengua i cultura. 

La regionalització televisiva no ha evolucionat de forma gaire diferent a la re- 
gionalització administrativa. La llei de 7 d'agost de 1974, que liquidava ltORTF, \la 
creas set societats nacionals8, una de les quals, FR3 (que des del 1989 comparteix la 
presidencia amb l'altra cadena pública, Antenne 2, fosmant un únic ens radio-telel~i- 
siu; des del setembre de 1992 aquestes dues cadenes han estat rebatejades amb els 
noms de «France 2» i «France 3») actuava com a canal de cobertura estatal, al ma- 
teix temps que assumia la gestió i el desenvolupament dels centres regionals. El 
1982 fou promulgada la llei sobre la comunicació hudio-visualg que va posar fi al mo- 
nopoli públic televisiu10 i que comporta importants modificacions en llestatut jurídi- 
co-adrninistratiu i la política de programació de la Société Nationale France Régions 

' Resum de I'informe sobre televisió i regions a Franqa, realitzat per Michel Perrot, Gaelle Canova- 
Lamarque i Bernat López. Vegeu el capítol corresponent a Moragas i Garitaonandía, op. cit. 

Quatre societats de programes: TFI,  Antenne 2, FR3 i Radio France; una societat de difusió, TDF; 
una societat de producció, SFP, i I'institut National de I'Audiovisuel (INA). 

Llei de 29 de julio1 de 1982. 
'O Canal + va iniciar les emissions el novembre de 1984, i La Cinq i TV6 el 1986. La cadena cultu- 

ral La Sept fou creada el febrer de 1986 i inicia les seves emissions via satkl.lit el maig de 1989. El 1992, 
després de la desaparició de La Cinq, la freqükncia terrestre d'aquesta emissora fou atribuida al canal Fran- 
co-alemany ARTE, els ongens del qual foren La Sept. 



(FR3). Aquesta llei es complementaria amb la de 30 de setembre de 1986 que, entre 
altres coses, privatitzava TF1. 

La televisió regional pública (France 3, ex FR3) s'estructura a partir de dotze di- 
reccions regionals, que cobreixen una o diverses regions administratives. Les dotze 
regions televisives són: Alsacia, Aquitinia, Borgonya-Franc Comptat, Bretanya-País 
de Loira, Lorena-Champagne-Ardenes, Llemosí-Peiteu-Charenta, Migdia-Pirineus- 
Llenguadoc-Rosselló, Nord-Pas de Calais-Picardia, Normandia, París-Illa de Franca- 
Centre, Provenca-Alps-Costa Blava-Corsega i Roine-Alps-Alverinia. A cada regió hi 
ha dos o tres centres d'actualitat televisiva (centres d'actualités télévisées), fins a un 
total de 25. Aquests centres elaboren informatius regionals -i, eventualment, pro- 
grames regionals d'altres tipus- que s'emeten en desconnexió pel canal nacional. 
Aquestes emissions constitueixen una part molt rninoritisia de la programació de F3, 
que és majoritariament comuna per a tot el país. 

El volum de les emissions regionals s'eleva a 8.000 hores anuals, de les quals 
5.300 estan destinades als informatius i 2.700 a altres programes. Malgrat que els ín- 
dexs d'audikncia varien d'una regió a una altra, es pot constatar, en general, l'kxit de 
la informació regional i un seguiment molt menor de les altres emissions. L1audikn- 
cia mitjana de France 3 és d'un 14,656, mentre que els infosmatius regionals són se- 
guits per una audiencia mitjana del 30%; aquests programes són dels més apreciats 
pel públic. En alguns casos com el de France 3 Aquitaine l'audikncia de les informa- 
cions regionals s'eleva al 40,9%. Des del juny de 1990 France 3 ha desenvolupat al- 
guns informatius locals a diverses ciutats franceses (emesos entre les 18.57 i 
les 19.05). Actualment France 3 emet onze informatius locals, amb uns nivells d'au- 
dikncia forca elevats. Pel que fa a les finances, la publicitat regional, autoritzada 
el 1984, cobreix el 20% del pressupost de les direccions regionals, mentre que el 80% 
restant prové del cinou recaptat a nivel1 nacional. 

Aquesta estructura regional ha permks crear una ventable sinergia amb altres mit- 
jans de comunicació locals. El 1990, France 3 signi els primers acords de col.labo- 
sació amb la premsa escrita (La Voix du Nord i Paris-Normandie) i amb xarxes de 
cable (Caen, Tours i Marsella), als quals n'han seguit d'altres posterioment. 

Actualment hi ha una tendencia a descentralitzar la producció de la propia pro- 
gramació nacional i cada dia es fa més important la producció dels centres regionals 
per a l'emissió nacional, sobretot en els centres de productions lourdes de Lilla, Lió, 
Marsella i Bordeus. Programes com Morztagrie, Samdynamite (F3 Limoges), Re- 
gards de fernrnes (F3 Toulouse), Continentales (F3 Nancy) han contribuit a duplicar 
el nombre d'hores de programació provinents de les regions a la graella nacional. 

La televisió regional francesa, segons el cahier des charges (recull d'obligacions) 
de France 3 «contribueix a I'expressió de les principals llengües regionals parlades en 
el territori metropolita». Així, el 1991 F3 Bretagne-Pays de Loire va emetre 64 ho- 
res en bretó; F3 Alsace, 78 hores en alemany-alsacia; F3 Midi-Pyrenées-Languedoc- 
Rousillon, 33 hores en occita i catali; F3 Aquitaine 5 hores 15' en basc, F3 
Provence-Alpes-C6te dlAzur-Corse 17 hores en cors, etc., fins a un total de 220 ho- 
res de programació en llengües minoritaries. 

Al marge dels centres regionals de F3, hi ha televisions locals privades, tant per 
via hertziana (set emissores importants i d'altres menors) com per cable (una vinte- 



na), algunes d'elles amb projecció regional. A més de les quatre televisions hertzia- 
nes existents als territoris d'ultramar", les televisions locals més importants en el con- 
tinent són TLT-Télévision de Toulouse, Télé 8 Montblanc (Annecy) i Télé Lyon 
Métropole, creades en el període 1988-89. Els seus pressupostos són supenors als 
vint-i-cinc milions de francs anuals, el seu volum de programació propia varia entre 
quatre i sis hores dihries (completen les seves emissions amb connexions a Euromu- 
sique i CNN) i el seu radi de cobertura inclou kees  de més d'un milió d'habitantc. Les 
televisions per cable també constitueixen un servei important d'informació local, 
malgrat que la seva dimensió i les seves audiencies són molt variables. 

La cadena privada M6, creada el 1987 com a emissora urbana i adrecada a un públic 
jove, inclou des del 1989 l'emissió dihria d'un «@ash» informatiu local en desconnexió, 
de sis minuts de durada, per a les ciutats de Lilla, Nantes, Tours, Marsella, Bordeus, a 
les quals es van afegir el setembre de 1993 dues ciutats més: Montpeller i Lió. 

Després de la desregulació, que Grecia ha experimentat com tots els altres paisos 
comunitais, el sistema televisiu grec és mixt, públic i pnvat. L'empresa pública es- 
tatal ERT, que gaudia del monopoli televisiu des de la seva creació, gestiona tres ca- 
n a l ~  de televisió, dos des d'Atenes (ET-l y ET-2) i un des de Salonica (ET-3 creat el 
1987). El 1989 fou promulgada la llei que desregulava el sistema televisiu grec, 
quan ja feia temps que aquest estava essent envai't per les emissores pnvades il.legals, 
queja assolien llavors un nombre proper al centenar. L'ordenació final de la televisió 
privada no ha ambat fins a mitjan 1993, quan el govern concedí vuit llicencies tele- 
visives per a l'emissió d ' h b i t  nacional, i cinc més per a l'emissió regional i local, mal- 
grat que al principi de 1994 cap d'aquestes cinc emissores concessionhries no havia 
signat el contracte amb ltEstat, i continuaven operant més d'un centenar d'emissores 
regionals i locals en regim dtil.legalitat. Aquestes emissores són propietat d'empreses 
editonals o de radio, d'empresaris privats sense relació amb els mitjans o de les cor- 
poracions locals, i les seves úniques fonts d'ingressos són les vendes i la publicitat. 
Dues empreses dominen hpl iament  l'espectre de la televisió privada a Grecia: Mega 
Channel i Antenna TV, amb una programació d'entreteniment en la qual la televisió 
educativa i divulgativa no hi té lloc. Aquesta programació els ha atorgat un anlpli 
avantatge en els índexs d'audiencia sobre tots els seus competidors, inclosos els ca- 
n a l ~  de 1'ERT. Ens trobem, doncs, davant d'un procés de desregulació similar a l'ita- 
lih, marcat per la forca dels fets consumats, als quals l'Estat, la legislació i la televisió 
pública han hagut adaptar-se. 

De fet, la llei de 1989 només permetia l'emissió privada d ' h b i t  local, malgrat que 
aviat les estacions más potents van estendre el seu radi d'acció d'Atenes a Salonica i 
després a la resta del temtori nacional. Per tal d'intentar contrarrestar aquesta situa- 
ció el tercer canal estatal, originiriament pensat com a canal regional per a la zona 

"Antenne Réunion, Canal Réunion (Canal+), Aqui-TV (France3-TVS), Télé Bleue. 
l 2  Resum de l'informe sobre televisió i regions a Grecia, realitzat per Panayote E. Diniitras. Vegeu el 

capítol corresponent a Moragas i Garitaonandía, op. cit. 



de Salonica, va estendre igualment l'ambit de les seves emissions a tot el país. Així 
doncs, la televisió regional o local a Grecia es limita avui a les emissions pnvades que 
no cobreixen tot el país, ja sigui per manca d'intencionalitat, per la feblesa del seu 
senyal o pels obstacles orografics. Cap d'aquestes ernissions es realitzen totalment o 
parcialment en una llengua minoritaria, malgrat que les minories turca i eslava 
properes a la frontera poden rebre els senyals televisius provinents de Turquia i de 
Macedonia, respectivament. 

Les televisions regionals més importants pel que fa a audiencia en els seus res- 
pectius territons de cobertura són Power TV (4,4% share) i TV Macedonia (3,6% 
share) a la Gran Salonica; TRT (6,2%) i Top Channel (4,0%) a Tessalia; TV Delta 
(4,2%) a Tracia; Echo TV (6,3%) a Epiro; Super B (3,2%) al Pelopones i Creta TV 
(10,0%) a Creta. Es tracta d'audiencies marginals (excepte en el cas de Creta TV), de 
manera que aquestes emissions no signifiquen una competencia inquietant per a les 
grans cadenes nacionals. 

Les programacions regionals tendeixen a imitar les nacionals, pero de manera 
molt més modesta, ates el baix poder adquisitiu de les empreses que les gestionen. Ge- 
neralment es basen en els programes informatius i en els debats sobre temes regio- 
nals o locals; algunes d'elles s'han especialitzat en bandes de públic (Junior TV a 
Atenes emet per als nens) o en algun genere de programació (com ara Jeronimo 
Groovy, canal musical que emet també a Atenes). 

La televisió regional a Grecia és recent, caotica i majoritanament marginal en un país 
molt centralitzat, cosa que explica la manca d'informació i d'estudis sobre ella. ~ o m é s  
existeix una excepció notable, que pot arribar a constituir l'única possibilitat de fer via- 
ble i respectable la televisió regional: es tracta de TV Net, una xarxa de quinze estacions 
regionals en cooperació amb seixanta estacions de radio, creada al final de 1993. Les es- 
tacions cooperants cobreixen el 85% del temton nacional, i volen dur a t eme  compres 
conjuntes de programes, coproduccions i vendes conjuntes d'espais publicitaris. El 1995 
tenen previst comptar amb una programació comuna en la qual cada ernissora realitza- 
na  desconnexions locals i regionals, de tal manera que constituteixi una sisena xarxa 
alternativa als dos canals pnvats hegemonics i als tres públics, amb els quals competi- 
na ofennt una programació atractiva, completada amb una h p l i a  descentralització. 

Holanda ha estat i és un país particular pel que fa al seu sistema públic audio-vi- 
sual, en el qual trenta-cinc organitzacions nacionals (partits polítics, organitzacions 
religioses i educatives) estan autoritzades per a realitzar emissions. La part majorita- 
ria de la programació dels canals radiofonics (cinc) i televisius (tres) holandesos el 
realitzen vuit associacions de radio-televisió i la Netherlands Broadcasting Corpora- 
tion (NOS). Recentment han estat creats, a iniciativa de la CLT, dos canals comer- 
cials en holandes, RTL4 (1989) i RTL5 (1993), emesos a través de les xarxes de 
cable, que han representat una dura competencia per als tres canals públics. Els ope- 

l 3  Resum de l'informe sobre televisió i regions a Holanda, realitzat per Nick Jankowski. Vegeu el ca- 
pítol corresponent a Moragas i Garitaonandía, op. cit. 



radors de cable -Holanda és un dels pai'sos més cablejats dtEuropa, juntament arnb 
Bklgica i Sui'ssa- emeten, entre una oferta global de vint o trenta canals, alguns ca- 
n a l ~  d'origen local, i en molt pocs casos, de forma experimental, algunes programa- 
cions regionals. 

Si bé la televisió regional és molt recent a Holanda, les estacions regionals de ra- 
dio comencaren a funcionar des del final de la Segona Guerra Mundial, i elles han es- 
tat la base de l'actual desenvolupament de la televisió regional, que s'inicia el 1992. 

En l'actualitat (1994) només tres estacions de televisió regional emeten a través 
de les xarxes de cable: Omrop Fryslin, TV Oost i SALTO, sense comptar arnb gai- 
rebé un centenar d'estacions de televisió local via cable, de les quals només quatre, 
situades a les quatre principals ciutats dtHolanda, tenen una programació dihia. Una 
trentena emeten setmanalment. 

Omrop Fryslan és la radio-televisió de la província de Frísia, a on es parla la llen- 
gua frísia, la segona llengua oficial dlHolanda. Des del 1979 fins el 1994, Omrop 
Fryslan, a més de les seves emissions radiofbniques, ha produi't una programació de 
televisió d'unes trenta-una hores anuals, que emetia la NOS per a tot el país en llen- 
gua frísia i, des del 1992, arnb subtítols en holandes. Els programes s'emetien els diu- 
menges i es repetien un cop a la setmana. Aproximadament tres-cents mil residents 
a Frísia (el 51%) miraven aquests programes el 1992. Des del comencament de 1994 
Omrop Fryslan emet una programació independent (informació regional, cultura i es- 
ports) a través de les xarxes de cable a Frísia i ha adquirit un ernissor per emetre els 
seus programes també per ones hertzianes. Es financa amb la llickncia que paguen 
els residents i la publicitat. Ha rebut financament «dlestímul» d'u i programa especial 
de subsidis del govern per a les regions econbmicament deprimides, del govern de la 
regió de Frísia i de la Unió Europea. 

TV Oost és una televisió de la província d1Overijssel, nascuda també a partir de 
la radio regional, que es financa totalment arnb la publicitat. El setembre de 1992 co- 
men$& a emetre via cable la primera programació de televisió, complementhia de la 
programació radiofbnica regional. La programació televisiva (setmanal el 1992, bi- 
setmanal el 1993) es redueix a un informatiu (quinze minuts) i un magazirze (de 
quinze a trenta minuts) a les 18.00, que es repeteix més tard el mateix dia. Peral 1994 
hom preveia una graella d i h a  de programació de dilluns a divendres. 

Un cas diferent sena SALTO (Fundació Arnsterdam per a la Radio i la Televisió Re- 
gional), que ha posat en mama un servei dl«accés públicn amb sis canals de radio i un 
de televisió -0pen Kanaal- a persones, grups i organitzacions. Des del 1992 operen 
també una radio i una televisió professionals (AT5), financades arnb publicitat. 

A la República d'lrlanda, un petit estat amb un entom radio-televisiu complex, no 
hi ha iniciatives de televisió regional o local, arnb l'excepció de les esporadiques ex- 

'"esum de I'informe sobre televisió i regions a Lrlanda, realitzat per Ellen Hazelkorn. Vegeu el ca- 
pítol corresponent a Moragas i Garitaonandía, op. cit. 



periencies televisives d'una universitat de Dublín, i del canal privat de televisió local 
per cable a Cork. Malgrat que hi ha algunes provisions legals per a la televisió pri- 
vada hertziana, l'única empresa de televisió que opera actualment a Irlanda és la pú- 
blica RTE (Radio Teilifís Eireann), que gestiona dos canals de televisió d'ambit 
nacional: RTE 1 (des del 1960) i Network 2 (des del 1978). No sera fins el 1995 quan 
previsiblement el primer canal de televisió en llengua irlandesa, Teilifís na Gaeilge, 
modificara el panorama hudio-visual irlandes. 

La complexitat d'aquest panorama es deriva de la proximitat de Gran Bretanya. 
De fet, el 1993 un 66% de les llars arnb televisió es trobava a arees emulti-canal», 
és a dir, a zones que reben els canals brithnics per ones o per cable. D'aquesta 
manera, malgrat que RTE no té competencia «domestica», ha hagut d1enfrontar- 
se des del principi arnb una forta competencia dels canals britanics terrestres i dels 
múltiples canals via satel.lit, als quals els irlandesos han anat accedint progressi- 
vament. El 1993 hi havia al voltant de trenta-sis mil llars (un 3% de les llars arnb 
televisió) equipades arnb receptors de televisió via satel.lit; actualment, la majo- 
ria de les llars equipades arnb cable reben al voltant de dotze canals de televisió 
per satel.lit. Malgrat tot RTE, que es financa mitjancant ingressos publicitaris 
(47%) i canon (41,3%), ha aconseguit mantenir en aquest context un share del 
65% sobre el total (share dels canals brithnics: 29%; share de la televisió per 
satel.lit: 6%). 

El novembre de 1993 el govern irlandes anuncia la posada en marxa, el 1995, 
d'un canal de televisió en llengua irlandesa que emetra per a tota la nació, inclosa 
Irlanda del Nord, anomenat Teilifís na Gaeilge. Des de l'aparició de RTE els par- 
lants de gaelic irlandks (al voltant d'un milió de persones. un 31,1% de la població, 
entén aquesta llengua) s'han mostrat insatisfets arnb la programació d'espais en gae- 
lic a la televisió pública, ja que aquests programes rarament han superat el 3-5% del 
total de la programació (entre dues i cinc hores per setmana). Teilifís na Gaeilge, 
seguint el model del britanic Channel4, emetra inicialment tres hores al dia: RTE 
proporcionara de manera gratuita una hora diaria de programació com a part de les 
seves obligacions de servei públic, i la resta de programes seran encarregats a pro- 
ductor~ independents o adquirits per ser doblats i emesos (sobretot programes en 
llengües originals que no siguin l'angles, particularment en llengües menys difoses). 
La propia Teilifís na Gaeilge elaborara ella mateixa una petita part de la progra- 
mació. Els costos de funcionament s'estimen en 15-20 milions de lliures irlandeses 
per any, que hom espera que siguin coberts arnb aportacions de la Loteria Nacio- 
nal, la Unió Europea, el Govem i una sobretaxa especial sobre el canon de radio i 
televisió. 

En la perspectiva dels propers anys, la creixent competencia que RTE ha d'a- 
frontar, provinent dels canals estrangers, pot provocar nous canvis en el panorama ra- 
dio-televisiu irlandes. La majoria d'operadors de televisió per cable a Irlanda estan 
adaptant els seus sistemes per tal de poder distribuir fins a 50 canals de televisió, cosa 
que pot comportar un augment en la mitjana de visionament de televisió. Actualment 
a Irlanda hi ha 43 operadors de televisió per cable, el més important dels quals és la 
firma Cablelink, arnb més del 80% dels subscriptors. Un ter$ de les llars arnb televi- 
sor estan connectades a la televisió per cable. 



A Italia la formació d'una activitat televisiva estable a escala regional i local té lloc 
en dos moments diferents. El primer es produeix aman de la llei núm. 103 de 1975, 
basant-se en la qual, la R A I ' ~ ,  entre altres disposicions, ha de descentralitzar la seva 
activitat, per a la qual cosa creara a totes les regions una delegació capa$ de projec- 
tar, realitzar i emetre programes televisius per a l ' h b i t  regional. A partir d'aquest im- 
peratiu la RAI posa en marxa una nova cadena de televisió (RAI 3) «de caracter 
nacional, si bé capacitada també per a una utilització separada i contemporania per a 
emissions d'ambit regional» (art. 17), que inicia les seves emissions el 1979. 

El segon moment es produeix per la intervenció del Tribunal Constitucional ita- 
lia, el qual, amb la sentencia núm. 202 de 1976, liberalitza l'activitat tele\/isiva a l'am- 
bit local, alhora que ratifica la legitimitat del monopoli televisiu nacional. L'evolució 
del sector televisiu privat, després de la intervenció del Tribunal Constitucional, ha 
estat rapida i complexa, atesa la llarga absencia d'una ulterior regulació, que no arri- 
ba fins al 1990 amb la llei núm. 223. 

En el transcurs dels anys han aparegut en el sector pnvat, a més d'algunes cade- 
nes nacionals, alguns centenars d'emissores locals que sovint han assumit dimensions 
regionals o quasi regionals. Les principals cadenes privades són Canale 5, Rete 4 i Ita- 
lia 1, que han anat caient sota el control d'una única societat, la Fininvest, i que, jun- 
tament amb les tres cadenes nacionals de la RAI, recullen aproximadament el 90% 
de l'audiencia televisiva total a Italia. 

Malgrat que hi ha una absencia de dades suficients per a una nullor definició de les 
caractenstiques qualitatives i quantitatives de les televisions loc 21s italianes, és pos- 
sible proporcionar algunes dades relatives a l'activitat televisiva regional de la RAI. 
El 1992 les tres cadenes televisives de la RAI van transmetre conjuntament 
25.000 hores a escala nacional, a les quals cal afegir 6.156 hores més, emeses a ni- 
ve11 regional (a la RAI 3) i realitzades per les 21 seus regionals. En aquesta darrera 
xifra s'inclouen 556 hores d'emissió en alemany per a la regió de Trentino Alto-Adi- 
ge, 36 hores en frances per a la regió de la Val1 d'Aosta i 25 en ladí per a la regió de 
Trentino Alto-Adige. 

Les emissions d'imbit regional representen, així, el 20% del total d'hores emeses 
per la televisió pública. La gran majona d'aquestes emissions esta constituida per pro- 
grames informatius realitzats pels periodistes regionals sota la responsabilitat d'un di- 
rector central i emesos en tres blocs horaris diferents al llarg del dia, com a 
continuació dels telenotícies nacionals de la RAI 3. 

La programació nacional de la RAI 3 presenta un percentatge major de programes 
informatius i culturals-educatius que les altres cadenes públiques, i esta conformada 
així (1992): ficció, 36,8%; informació, 25%; cultura-educació, 17,3%; espectacle, 
13,7%; altres, 7,2%. 

Resum de l'inforrne sobre televisió i regions a Italia, realitzat per Giuseppe Richeri. Vegeu el capí- 
tol corresponcnt a Moragas i Garitaonandía. op. cit. 

l 6  Les dades de la RAI han estat extretes de I 'Anri~~ario 1992-1993, editat per la Rai-Radiotelevisio- 
ne Italiana. 



Són més de nou-centes les televisions locals privades que, després de la llei 223 
de 1990 que regulava el sector, han presentat una sol.licitud de concessió. El minis- 
ten de Correus i Telecomunicacions va publicar el mar$ de 1994 una llista provisio- 
nal de 462 emissores autontzades, després d'haver desestimat un alt nombre de 
sol.licituds per irregularitats de la documentació o per manca d'idoneitat. 

Luxemburg constitueix un cas singular en relació amb els altres estats de la Unió 
Europea. D'una banda reuneix les característiques d'un estat petit, molt petit fins i tot, 
pero en el terreny audio-visual pot adscriure's al grup dels grans, gracies a la im- 
plantació en el seu territori de grups multimedia amb importants activitats interna- 
c i o n a l ~ :  en l 'hmbit de  l 'emissió de programes, es tracta de  la Compagnie 
Luxembourgeoise de Télédiffusion (CLT); en l'hmbit de la difusió, la Société Euro- 
péenne des Satellites (SES), operadora del sistema de satel.lits Astra. 

Al marge d'aquestes activitats que caractentzen l'audio-visual al Gran Ducat i que 
no seran abordades en aquest resum, cal esmentar algunes activitats de televisió més 
modestes i de caracter regional, que entren plenament dins del nostre ambit d'interes. 
Les activitats de televisió regional dutes a t e m e  per la CLT presenten la peculiaritat 
que no es desenvolupen en el reduit territon luxemburgues, sinó en algunes «regions» 
dels estats veins. 

Com a ernissora expressament adrecada al Gran Ducat cal esmentar el canal de 
televisió en llengua luxemburguesa RTL Hei Elei Kuck Elei, emes sota la responsa- 
bilitat de la CLT per a tot el territori luxemburgues i les arees adjacents (mitjancant 
l'emissió en difent a través del sistema de satel.lits Astra). RTL Hei Elei emet tots els 
dies un telenotícies, seguit d'una emissió d'interes general de tipus magazine. El te- 
lenotícies es toma a emetre durant la nit. En total, la programació inclou una mitja- 
na de quinze hores d'emissions luxemburgueses per setmana. Segons una enquesta 
recent, el 39% dels luxemburguesos miren regularment el telenotícies de la nit. 
Aquest canal es caracteritza per una forma de financament forca particular. Amb la 
finalitat de protegir els ingressos publicitaris de la premsa escrita (Luxemburg pre- 
senta un sistema de premsa molt diversificat, amb cinc diaris i quatre setmanans), la 
capacitat de captació publicitaria de RTL Hei Elei ha estat limitada a cent milions de 
francs luxemburguesos per any, quantitat que amb prou feines cobreix un terc de les 
seves despeses de producció . El govern subvenciona directament els dos tercos res- 
tants. Com a contrapartida, la programació esta sotmesa a obligacions de servei pú- 
blic. 

El segon canal d'origen luxemburgues que forma part del nostre kmbit d'interes 
és el canal RTL TV, que funciona durant molts anys amb una programació produida 
i emesa des de Luxemburg a través d'una freqüencia hertziana luxemburguesa, pero 
particularment adrecada a la veina Lorena (Franca); així representa el que la CLT en- 
tén per «canal de proximitat». L'audiencia que assoleix a la seva zona de difusió re- 

'' Resum de l'informe sobre televisió i regions a Luxemburg, realitzat per Mario Hirsh 



gional ha demostrat la bona fonamentació d'aquesta política de proximitat. Forca ren- 
dible durant molts anys, el canal s'ha vist obligat darrerament a ampliar el seu po- 
tencial a Franca, amb la finalitat de reforcar el s& atractiu per als anünciants. ~ ~ Ü e s t  
desenvolupament es basa especialment en el cable, ja que la CLT pretén fer d'aquest 
canal l'eix d'un paquet de canals emesos per cable per a tot Franca. L'experikncia de 
RTL TV destaca igualment la possibilitat de «vendre» una audiencia regional a anun- 
ciants nacionals. Fa tres anys, la seu de RTL TV va ser desplacada de Luxemburg a 
Metz. La inversió realitzada en aquest trasllat al centre de la zona de difusió regio- 
nal ha estat recuperada en dos anys a causa dels nous ingresos publicitaris generats 
a Lorena. 

La CLT és igualment present a les xarxes de cable de la Belgica francofona i de 
Brussel.les des del final dels anys seixanta arnb el canal RTL TVi. Originkiament la 
seva programació era identica a la de RTL TV, pero a partir del comencament dels 
vuitañta ha anat adquinnt un caracter való, de manera que actualment és íntegrament 
un canal regional való, i se situa al capdavant del rhnquing d'audikncia dels canals re- 
buts a Valbnia, arnb un percentatge d'audikncia de més del 28%. Per tal d'afirmar la 
seva vocació regional i la seva naturalesa erninentment valona, RTL TVi va establir 
fa tres anys una alianca estrategia arnb la televisió pública de la Bklgica francofo- 
na, la RTBF. Aquesta alianca, que pretén frenar la progressió de les cadenes france- 
ses a la Bklgica francbfona, comporta pnncipalment una direcció publicitaria conjunta 
i una concertació en materia de programació. 

Finalment, pel que fa als canals de televisió en els quals la CLT participa, la ca- 
dena alemanya RTL TV (antiga RTL Plus, en la qual la CLT deté un paquet d'accions 
majoritari, amb un 46,5% del capital) esta incorporant elements de programació re- 
gional. Concretament, RTL TV pretén crear una finestra destinada a la Suissa ger- 
manbfona juntament arnb alguns importants editors suissos. 

~ o r t u ~ a l ' ~ ,  arnb un model televisiu públic i pnvat centralitzat al continent, té com 
a úniques televisions regionals les dues estacions de l'ens públic RTP a les illes 
dtAcores i de Madeira20. La llei de 7 de setembre de 1990 va introduir la possibilitat 
de liberalitzar l'espectre televisiu i deixar via lliure, així, a l'aparició dels primers ope- 
rador~ privats de televisió (SIC, creada el 6 d'octubre de 1992 i TVI, el 20 de febrer 
de 1993). No obstant aixb, no han aparegut emissions pnvades de televisió regional, 
ni independents ni adscntes a aquestes dues iniciatives. 

Els centres regionals dtAcores i de Madeira assoliren l'autonomia administrativa 
i financera arnb el decret llei de 24 de maig de 1980; dos anys més tard aquesta au- 

l 8  Resum de I'informe sobre televisió i regions a Portugal, realitzat per Francisco Rui Cádima. Vegeu 
el capítol corresponent a Moragas i Garitaonandía, op. cit. 

l 9  L'Estat portuguks inclou l'area continental (constituida per 18 districtes a la Península Ibkrica) i les 
regions autonomes de Madeira i Acores, de caracter insular. 

20 Per ser precisos cal assenyalar també que el Centre de Producció de Porto realitza la programació 
matinal del primer canal de RTP (Canal l ) ,  pero la seva difusió és estatal. 



tonomia fou ratificada i ampliada amb la concessió de tots els poders per definir els 
seus propis cnteris de programació, informació i divulgació. Així, la programació dels 
canals nacionals públics no arriba íntegra a les regions autonomes d'Acores i de Ma- 
deira (que compten amb parlament i govem propis). Tan sols alguns programes de 
RTPl i RTP2 són emesos pels canals regionals. 

El llanqament de les emissions regulars de RTP Madeira data del 6 d'agost de 
1972. Actualment l'ens cobreix el 99,9% del territori habitat de l'arxipklag (797 km2 
i una població de 280.000 habitants); compta amb més d'un centenar de professio- 
nals i emet catorze hores diiries de dilluns a divendres i quinze hores dihries els dis- 
sabtes i els diumenges. La producció propia de programes supera les cent vuitanta 
hores anuals, de les quals setanta són d'informació. 

L'estació de RTP a Acores (arxipklag format per vuit illes, un total de 2.333 km2 
i 237.600 habitants) va iniciar les seves emissions el 10 d'agost de 1975. Actualrnent 
RTP Acores emet de 10.00 a 24.00 de dilluns a divendres i de 9.00 fins a mitjanit els 
dissabtes i diumenges, amb un total anual de 5.271 hores. D'altra banda, el 1991 RTP- 
Aqores va produir 344 hores d'informació regional, de les quals 273 van ser d'infor- 
mació diaria i 7 1 d'informació no diaria. El resultat és una mitjana aproximada d'una 
hora diaria d'informació sobre les illes Acores. 

Actualment, tant el govern regional de Madeira com el dtAqores demanen amb in- 
sistencia al govem central la concessió d'un segon canal regional. 

Gran Bretanya21 

El cas b r i t a n i ~ ~ ~  és particular, ja que el procés de regionalització televisiva s'ha vist 
influi't per diferents aspectes: pel procés de privatització televisiva (companyies 
d'ITV, actual Channel 3), pel procés de descentralització i per critens culturals i lin- 
güístics (BBC i S4C). D'altra banda, la radio ha adquint preeminencia sobre la tele- 
visió en l'ambit regional. 

Malgrat les nombroses diferencies entre la BBC i les companyies comercials de 
televisió, el model bhsic de programació regional de la televisió pública i la privada 
és notablement similar. Hi ha una programació comuna gestionada de manera cen- 
tralitzada, en la qual els programadors regionals insereixen «finestres» per a l'emis- 
sió de programes regionals, la majoria dels quals són informatius. 

Com a part de les seves obligacions de servei públic (l'actual «carta» de conces- 
sió data del 1981, i haura de ser renovada el 1996), la BBC ha de proporcionar una 
certa quantitat d'ernissions regionals. Ho fa a través de sis subdivisions temtonals: 
tres «regions» a Anglaterra (Midlands i Est, amb base a Birrningham; Sud, amb base 
a Bristol, i Nord, amb base a Manchester) i tres regions nacionals (Escocia, amb 
base a Glasgow; País de Gal.les, amb base a Cardiff, i Irlanda del Nord, amb base a 

2 '  Resum de l'informe sobre televisió i regions al Regne Unit, realitzat per Mike Cormack. Vegeu el 
capítol corresponent a Moragas i Garitaonandía, op. cit. 

22 Gran Bretanya esta constituida per Anglaterra (amb una població de 49,8 milions d'habitants), Escb- 
cia (amb 4,9 milions d'habitants, dels quals 65.000 parlen gahlic), País de Gal.les (2,8 milions, dels qual 
200.000 parlen gal,l&s), i Irlanda del Nord (amb l,5 milions d'habitants). 



Belfast). Aquestes seus regionals realitzen programes de radio i televisió per a les se- 
ves arees de cobertura, i també per als canals de cobertura estatal. 

El 1993 una mica més d'una cinquena part dels programes de la BBC van ser pro- 
dui'ts a les regions, i la resta, a Londres. La BBC s'ha proposat incrementar la 
producció regional, malgrat que l'organització roman fortament centralitzada: totes les 
decisions importants es prenen a Londres. 

BBC 1, el canal més popular, compta amb una programació única per a tot el país, 
amb l'excepció d'un espai de quinze minuts amb programes infantils en gaelic, que 
s'emet cada matí per a Escocia (les altres regions emeten una programació comuna 
alternativa a aquesta), un espai informatiu per a cada regió de mitja hora, emes a pri- 
mera hora de la nit (després de les notícies «nacionals»), i novament a la nit cinc mi- 
nuts d'informació regional. A més d'aquests programes diaris, BBC Scotland emet 
alguns programes setmanals (esports, «quien, actualitats i comentari polític). BBC2, 
el canal més especialitzat, inclou un paquet setmanal de programes en gaelic de dues 
hores de durada per a Escocia (les altres regions emeten mitja hora de programes pro- 
pis, i comparteixen el mateix film durant l'altra hora i mitja). A aixo s'afegeixen dos 
espais més de mitja hora cada setmana per a programes d'actualitat regional. 

L'arribada de la televisió comercial el 1955 constitueix un dels canvis més im- 
portants de la historia del sistema radio-televisiu britanic. Actualment, un seguit de 
companyies comercials d'implantació regional constitueixen la Independent Televi- 
sion (ITV, que s'anomena oficialment Channel 3 des del 1990). L'activitat d'aques- 
tes empreses esta controlada i regulada per la Independent Television Commission 
(ITC, successora de la IBA, Independent Broadcasting Authonty), responsable de la 
coordiació i del control de la cadena comercial. 

Actualment hi ha catorze ((regions Channel en una de les quals (Londres) 
operen dues companyies, una durant el cap de setmana (del divendres a la nit al diu- 
menge a la nit) i una altra per a les emissions durant la setmana (del dilluns al matí 
al divendres a la nit). Des del 1983 funciona una companyia de televisió matinal (que 
emet de les 6.00 a les 9.25). Aquesta llicencia va canviar de mans després de la re- 
adjudicació de llicencies del 1991 i actualment és de la GMTV. Les companyies 
d'ITV produeixen programes per al canal «nacional», i també programes regionals 
que s'emeten a les seves regions respectives. 

23 La distribució de les eregions Channel 3» no s'ha ajustat a la divisió historica en regions de Gran 
Bretanya pel que fa a la seva irea de cobertura. En el cas d'Escocia, per exemple, les llars de la zona cen- 
tral d'aquesta regió pertanyen a I'krea de Scottish Television; la zona dels Highlands constitueix l'irea de 
la Grampian TV, i els Lowlands la de Border TV. Les regions i empreses són les seguents: Londres i sud- 
est (entre setmana), Carlton Television (amb seu a Londres); Londres i sud-est (cap de setmana), Londori 
Weekend Tv (amb seu a Londres); sud d'Anglaterra, Meridian Broadcasting (amb seu a Southampton); illes 
del Canal, Channel Television (amb seu a St.Helier); sud-oest d3Anglaterra, Westcountry Tv (amb seu a 
Plymouth); Midlands, Central Tv (amb seu a Birrningham); East Anglia i East Midlands, Anglia Tv (amb 
seu a Norwich); País de Gal.les i oest d'Anglaterra, HTV (amb seu a Cardiff i Bristol); Yorkshire, Yorks- 
hire Tv (amb seu a Leeds); Lancashire, Granada Tv (amb seu a Manchester); nord-est d'Anglaterra, Tyne 
Tees Tv (amb seu a Newcastle); Cumbria i sud dtEscocia, Border Tv (amb seu a Carlisle); Escocia cen- 
tral, Scottish Tv (amb seu Glasgow); Escocia del nord I nord-est, Grampian Tv (atnb seu a Aberdeen); Ir- 
landa del Nord, UTV (amb seu a Belfast). 



El gener de 1994 la majona de les companyies de Channel3 emetien vint-i-qua- 
tre hores al dia. Les finestres regionals, en les quals cada companyia emet per al pro- 
pi territon, consisteixen en un programa de trenta-cinc minuts al migdia, un espai d'una 
hora al vespre (del qual la primera mitja hora és un informatiu local), i un informatiu 
de deu minuts a la nit. Ocasionalment es programen espais regionals de matinada. 

El 1982 es crea Channel Four, el segon canal comercial bntanic, íntegrament fi- 
nancat arnb publicitat. Channel4 (que emet entre vint-i-una i vint-i-dues hores dia- 
ries) no té finestres regionals, malgrat que programa espais per a grups socials 
específics, per exemple programes en anglks per a minones ktniques. 

Al País de Gal.les la freqükncia de Channel 4 és utilitzada per Sianel Pedwar 
Cymru (S4C), l'autontat per al Quart Canal Gal.lks, per emetre programes en llengua 
gal.lesa. S4C fou inaugurat el 1984, i actualment emet al voltant de trenta hores de pro- 
grames en gal.les cada setmana, produi'ts per BBC País de Gal,les, HTV (la companyia 
de Channel 3 a Gal.les i l'est dlAnglaterra) i productors independents. S4C completa 
la seva graella arnb programes de Channel Four en anglks. Es financa mitjancant el pa- 
gament d'un percentatge (fixat en un 3,2% a la llei de 1990) sobre el total aportat per 
les companyies comercials al govem. De fet, es pot dir que les companyies d'ITV sub- 
vencionen la televisió en llengua gal.lesa. El programa més popular de S4C és la te- 
leskne «Pobol y Cwm», arnb audikncies habituals de 100.000 espectadors. 

A Escocia, les ernissions en llengua gaelica s'han incrementat recentment arnb la 
creació del Comataidh Telebhisein Ghaidhlig (CTG) (Comitk de la Televisió Gakli- 
ca), institució financada pel Govem central, que té per missió encarregar la produc- 
ció de programes en gaelic. Els programes són realitzats des del gener del 1993 per 
productors independents, i per la BBC Scotland, Scottish TV i Grampian TV, i s'e- 
meten a través de BBC Scotland i d'aquestes companyies de Channel 3 escoceses 
(Border TV no emet cap programa en gaelic). Abans de la instauració de la CTG hom 
emetia al voltant de cent hores anuals de programes en gaklic a través dels tres canals 
esmentats. La CTG pretén triplicar aquesta xifra. 

A la primavera de 1993 hi havia 58 operadors de cable a Gran Bretanya, arnb un 
nombre total de mig rnilió de llars connectades. De les 58 llickncies, sis operaven a 
Escocia (Aberdeen, Dundee, Edimburg, Glasgow, Motherwell i Glenrothes in Fife) 
i una al País de Gal.les (Swansea). La resta funciona a Anglaterra, arnb 19 llickncies 
operant només dins del Gran Londres. Els aspirants a obtenir les llickncies han de pre- 
veure una certa programad local. No obstant aixo, quan han sorgit problemes fi- 
nancers, els programes locals han estat els primers de resultar-ne afectats. 
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