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LA RADIO
Josep M. Martí
Montse Bonet

Departament de Comunicació Audiovisual
i de Publicrtat

(Universitat Autónoma de Barcelona)

En els darrers anys, el panorama radiofonic catalá
ha patit una gran reestructuració a partir del pro-
cés d'atorgament de concessions engegat per la
Generalitat el 1998. Les noves llicéncies atorgades
han permés el naixement de cadenes de radio
autoctones durant 1999 i aixo esta transformant
l'estructura de l'oferta i la demanda. Aquest article
se centra en l'análisi de l'impacte que el sorgiment
de noves radios provoca en el sector radiofonic
catalá. L 'estudi del consum de radio a Catalunya i
de l'evolucio de l'audiéncia aixi com el financament
de les emissores completen el capítol.

Capital 2

la radio



Part I

La situació deis mitjans

Durant molts
anys, el panorama

catalá de la
radiodifusiá, igual

que l'espanyol,
s'ha desenvolupat,

de manera
contradictoria,

seguint i no
seguint la
legisla ció

(1) Durant el procés de tancament d'a-
quest Informe, el Govern central va resoldre
el concurs per a I adjudrcacró de deu con-
cessions d'explotaoó del serve: púbhc, en
qesuó Indirecta, de raorodrtusró sonora di-
gital terrestre Les deu empreses conces-
sionanes són, per ordre de puntuaoó obtm-
guda Onda Digital, Radio Popular, SER,
Seuzal 66, Uruprex. Urnón Ibénca de Radio,
unedrsa Comunicaciones, Recoletos Carte-
ra de Inversiones, SOCiedadde Radiodifusión
Digital Terrenal I Prensa Española de Radio
por Ondas (Resoluoó de 10 de mar, de
2000, de la Secretana General de Cornuru-

1. Introducció

Els informes sobre un mitja de comunicació en un període temporal
determinat tenen el compromís de fer una radiografia clara del sector i ofe-
rir dades per a una interpretació global del fenomen. També és cert que
aquesta mena d'informes, per ser plenament útils, necessiten una conti-
nuttat que permeti la comparació, de manera que amb el temps es puguin
treure conclusions amb una base científica solida. La radiografia de la
situació d'una indústria cultural com la radio requereix torca capacitat de
discriminació i síntesi, i cal focalitzar I'atenció en allo que es considera més
rellevant. En el nostre cas aixo ens ha portat a destacar alguns fets ante-
riors a 1999 pero que són determinants per a I'evolució de la radio a
Catalunya.

L'any 1990 representa el punt de partida d'una nova situació de la
radio catalana, després de la concessió, el 1989, de llicencies en FM; també
significa l'inici de la consolidació del funcionament de la radio autonómica
i de les llicencies atorgades I'any 1979. El Decret de concessió de 1998
pero, sobretot. el concurs de la primavera de 1999 representen un nou
canvi significatiu.

2. Marc legal

Durant molts anys, el panorama catala de la radiodifusió, igual que l'es-
panyol, s'ha desenvolupat, de manera contradictoria, seguint i no seguint
la legislació sobre la materia. No sempre s'han aplicat les sancions previs-
tes, no s'ha redissenyat el mapa radiofonic des de zero, no s'han escoltat
veus alternatives o s'ha fet massa tard (les municipals, legislades des de
I'any 1991; les Iliures, encara pendents), etc. Curiosament, la principal dis-
puta legal generada durant 1999 en el sector privat radiofonic catala té 1'0-
rigen en I'aplicació d'un article que, no ho oblidem, existeix des que l'Estat
va decidir que I'espai radioelectric podia ser explotat en reqim de gestió
indirecta. Ens referim, óbviarnent, a la caducitat i possible renovació o pror-
roga d'aquest bé tan preuat i escas anomenat concessió administrativa.
Malgrat les promeses electorals i des de la realitat d'un Consell de
l'Audiovisual de Catalunya que només té carácter consultiu, fins i tot la
nova radio, el DAB (Digital Audio Broadcasting), tot i que promet futurs
serveis afegits i més interactivitat, naixera a Espanya sobre la base del
mateix procés licitador: les xarxes estatals les concedira el Ministeri de
Foment; les autonomiques, el Govern de cada comunitat'.

El darrer procés per a I'obtenció de concessions de freqüencies de radio
a Catalunya es va Iniciar com sempre s'ha fet des de la recuperació de la
democracia a Espanya: el Govern central va aprovar un increment de fre-
qüencies en FM per a gestió indirecta (sector privat) amb el Reial Decret
1388/1997, de 5 de setembre. Posteriorment, les diverses comunitats
autónornes, que ja tenen traspassades les cornpetencies. podien preparar
les seves normatives i concursos. A Catalunya, es va donar el tret de sorti-
da amb el Decret 269/1998, de 21 d'octubre. La seqüencia normativa pos-
terior entrava, teóricarnent. dins de la normalitat: el 9 de novembre de
1998, la Generalitat publica al DOGC I'anunci de licitació del concurs
públic per a I'adjudicació de 39 emissores amb els requisits corresponents
(per exemple, les quotes idiornatiques que cal complir o les condicions tec-
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niques que s'han de respectar), El 21 de desembre, obre en acte públic la
documentació presentada per 61 licitadors. El 4 de maig de 1999, el
Govern de Catalunya aprova I'adjudicació de 33 concessions i en deixa
pendents 6,

Tot i la normalitat de la seqüencia legal, aquesta darrera concessió fa
esclatar la polémica (vehiculada a través deis mitjans i les mateixes parts
interessades) en no renovar la Generalitat algunes freqüencies ja existents.
Costa d'entendre que el sector privat no protestés amb més convenciment
a priori, coneixent les condicions del concurs i el que podien comportar i,
en canvi, a posteriori, clamés al cel reclamant Ilibertat d'expressió.
Igualment, la 16gica fa pensar que, en aplicació de I'article 26 de la Llei de
Política Lingüística, no calia esperar cap reacció de sorpresa davant de les
quotes idiomatiques detallades en l'artide 6 del Decret: mínim del 50% del
temps d'emissió i mínim del 25% de la programació musical, si bé amb les
corresponents excepcions per a emissores que formen part d'una cadena
d'arnbit estatal i emissores de música clássica o folkl6rica, respectivarnent'.
La qüestió lingüística, reblant el clau, constava dins l'Annex IV entre els cri-
teris d'adjudicació que comptaven fins a 20 punts.

De la polémica oberta, en voldríem destacar certs aspectes que ens fan
reflexionar:

vCatalunya no era la primera comunitat autónoma que preveia la pos-
sibilitat de no prorrogar alguna concessió (per exemple, Castella i Lleó ja ha
havia fet).

«La manca general (voluntaria o no) de coneixement sobre el sistema
radiof6nic de concessions per part d'alguns polítics, periodistes i públic en
general, ha quedat forca palesa al lIarg deis mesas,

vi el més important, fins a quin punt no va quedar ciar fa anys que la
desregulació parcial duta a terme en el sistema radiof6nic espanyol con-
verteix les polerniques sobre els processos d'obtenció de concessions en
una mena de representacíó cíclica acceptada per tates les parts per tal de
no fer front a l'autentic problema de base: el mateix sistema administratiu
de concessions.

2. 1. Normativa i política empresarial

D'entre tots els requisits legals (especificats en els diversos decrets de
concessió i anuncis de concurs) que han de complir els qui opten a una
llicencia nova de radio o a renovar la que ja tenen, en destaquem els
seqüents', ja que determinen, en certa mesura, com pot ser la política
empresarial radiofónica i són, alhora, exemples del paper interventor gover-
namental en la configuració del panorama industrial radiof6nic:

«En compliment de les quotes idiomátiques, el 50% mínim del temps
d'emissió en lIengua catalana ha de quedar distribuir equitativament en tot
l'horari, moti u pel qual la Generalitat va fixar, rnitjancant Resolució de 23
de juny de 1999, les franges horaries radiof6niques i els períodes de maxi-
ma audiencia d'acord, segons es fa constar en la introducció, amb els cos-
tums socials que I'entorn sociocultural determina, Aquestes franges, que
afecten només les emissores comercials, són: matinada (00:00 h a 06:00 h),
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La darrera
concessiá fa
esclatar la
polémica
(vehiculada a
través dels mitjans
i les mateixes parts
interessades), en
no renovar la
Generalitat
algunes
freqüéncies ja
existents

(2) Segons la drsposicró addrcronal Pri-
mera ..Als efectes del cornphment d'errus-
SIÓ de rnusrca cantada en cata la, es com-
putaran doble les errussrons efectuades en
els perlodes drans de máxima audréncra"

(3) Alguns requisrts habltuals són naoo-
nahtat del hcuador; hrmtaoons a la propietat
en una rnaterxa Mea de cobertura, condt-
CIOnsper poder cedir una IlIcénCla,etc 1,com
en el cas d'altres cornurutats autónomes
hrstónques, la potencracró de l'rdrorna i la
cultura proprs en general



Part I

La situació deis mitjans

Després de 40
anys d'oligopoli

radiofonic, la
situació del sector

canvia a
Catalunva, com a

la resta
d'Espanya, a

partir de
l'arribada de la

democracia

En el panorama
radiofonic catalá,

el nombre de
freqiiéncies del

sector públic
encara és

substancialment
superior al del

sector privat

matí (de 06:00 h a 12:00 h), migdia (de 12:00 h a 15:00 h), tarda (de
15:00 h a 21 :00 h) i nit (de 21 :00 h a 00:00 h); els períodes de máxima
audiencia són de 07:00 a 12:00 i de 18:00 a 20:00, cada dia de la setma-
na.

vAlguns deis criteris d'adjudicació són una mostra de I'error que supo-
sa optar per les aria lisis reduccionistes que consideren la voracitat innata
del sector pnvat com I'origen únic i absolut de la formació de cadenes i la
concentració. Segons alguns d' aquests criteris, "es valorara la vinculació
del licitador amb d'altres tipus de mitjans de comunicació social a
Catalunya" o "la proposta d'integrar I'emissora en una cadena que tingui
per objectiu emetre per a tot Catalunya i que en les seves emissions utilit-
zi preferentment la Ilengua catalana o bé que el percentatge de l'ús del
catala sigui superior al legalment establert a Catalunya" .

vNormativament, es valoren sobretot les propostes tecnológiques inno-
vadores, "especialment la utilització de tecnologia digital (RDS) i el com-
promís de participar en la realització de proves i en la implantació d'emis-
sions de radio digital terrestre (T-DAB)" .

3. El nou mapa radiofónlc: un abans i un després
del Decret de 1998

Després de 40 anys d'oligopoli radiofonic. la situació del sector canvia
a Catalunya, com a la resta d'Espanya, a partir de I'arribada de la democra-
cia. El mapa radiofónic es transforma básicarnent en la banda de FM: en el
sector públic es creen consecutivament les diverses cadenes de la CCRTV
(Corporació Catalana de Radio i Televisió) i neixen les emissores municipals;
en el privat, es consoliden els grans grups estatals i se n'incorporen de
nous, alguns d'ells d'arnbit estrictament cata la (també es dóna alguna falli-
da histórica, com la de Cadena 13). Pel que fa a I'OM, la situació quanti-
tativa queda igual que des de 1978 (darrera concessió), si bé la titularitat
d'algunes emissores ha variat a causa de compres i vendes. Podem dir, en
una primera aproximació, que la política del Govern de la Generalitat des
de 1980 ha estat consolidar el servei públic institucional i permetre alhora
un creixement moderat del sector privat.

/

3. 1. Sector públic

L'análisi del panorama radiofonic catala té un abans i un després del
Decret de 1998; no obstant aixo, el nombre de freqüencies del sector
públic encara és substancialment superior al del sector privat, tal com mos-
tra la taula 1.

En el cas de COMRadio, la tardor de 1999, entre consorciades i amb
conveni, es comptaven 90 freqüencies (incloent-hi I'OM de Sabadell). A la
demarcació provincial de Barcelona, les 55 emissores municipals que con-
necten amb la seva programació via satellit tenen un pes notable, en con-
traposició amb les 13 de Tarragona, les 14 de Girona i les 8 de Lleida.



o Taula 1

_~o~bre_de freqüencies de _ra~~oa Catalunya (1999)

Emissores
Públiques institucionals
Municipals
Sector privat

OM
9 (totes de RNE)

1 (COM)
12

FM-~---.......184 (143 de la CCRTV)

267
93

Font: Elaboració de fonts diverses.

\

o Taula 2

RNE iC~RTV. No~bre de freqü~~cies per cadena (1999)

Cadena
RNE (41 freqüencies en FM i9 en OM)

Radio 1
Radio Clásica
Radio 3
Radio 4
Radio 5 Todo Noticias

Nombre de freqüencies

17(5 d'elles, en OM)

9
8

12
4 (totes en GlM)

CCRTV (143 freqüencíes en FM)
Catalunya Radio
Catalunya Informació
Catalunya Música
Catalunya Cultura"

40
36
31~~---"""'"

36

Font: Elaboració propia a partir de fonts diverses.
Nota: En el cas de la CCRTV, s'han comptabilitzat les frequéncies no repetides, ja que en algunes
zones algunes prograrnacions es poden captar per més d'una.

- --- --- ---

3.2. Sector privat

Aquesta tónica de continu"itat del procés de consolidació del sector
públic institucional contrasta amb els canvis que hi ha hagut i els que s'a-
nuncien per a I'any 2000 en el sector privat. De les noves 21 freqüéncies
que s'han atorgat a partir del Decret (i remarquem noves perqué la resta
eren prorrogues potencials), 5 són a capital de província (3 a Girona, 1 a
Lleida i 1 a Tarragona) i 9 a capital de comarca.

Capitol2

la radio

La tonica de
continuüat del
procés de
consolidació del
sector públic
institucional
contrasta amb
els canvis en
el sector privat

(4) La Cooperativa Rádlo Assooaoó de
Catalunya va donar per acabada la uruó que
havra mantrnqut amb Catalunya Rádlo I que
havra perrnés la creaCiÓ de la cadena RAC-
105 El nou company de l'uruca frequencra
que pertany a la cooperativa, el 105 de la
FM de Barcelona, ésdes de la tardar de 1998
el grup Godó, que a partir de 1999 la Inte-
gra en una nova sooetat anomenada Ra-
drocat XXI, aquesta mesura va comportar, a
més. la renúnoa de la CCRTV a la proqra-
maoó musical de RAC-l 05 I el canvi d'o-
nentaoó del que podrlem anomenar quart
programa, que va passar a espeoahtzar-se
en contmputs culturals I que rep el nom de
Catalunya Cultura



Part I

La situació deis mitjans

D Taula 3

Nombre de freqüencies en FM per demarcacions provincial s
abans i després del Decret de 1998 (només sector privat)

- - - - --- - - - --- -- --------- - --- - ----- ----- -----

Pravíncia Abans (1998) + 1999
Barcelona 28 ,ffiiI
Tarragona 14 21
Lleida 13 U5
Girana 13 22

Font: Elaboració propia a partir de I' actuahtzació de les dades extretes de Bonet, M, (1998),
- -- -- -- -- ------------~~---------------"'-'----

De les OM privades, 3 estan ubicades a la ciutat de Barcelona (la qual
cosa representa el 43% del total d'OM de la provincia), 2 a Lleida (100%
del total d'OM de la província) i 1 a Girona (50% del total provincial),

D Grafic 1

Percentatge de freqüencies en FM del sector privat, abans i
després del Decret de 1998

45

40

35

30

25 23,66
20,29 1884

+'7;20----::'=:-::::' ::::I

22,58
20,29 /20

1-I
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5

o
Barcelona Tarragona Lleida Girona

D Abans del Decret D Després del Decret

Font: Elaboració propia a parnr de Bonet, M, (1998). El córnput presentat en aguest artiele de 1998
es va fer sobre 70 frequencies; en aguest grafic treballem sobre 93.

-- - -- _-- -------~ -~---- ----,------------



Les primeres conclusions d'aquest panorama fixat durant la tardor de
1999, són:

1. Aproximadament el 35% de les freqüencies en FM de Catalunya (33)
és a mans d'una cadena radiofónica d'ambit estatal (inclosa I'única emis-
sora de Cadena Ibérica a Catalunya). En I'article de M. Bonet (1998) eren
quasi la meitat.

2. El 93,5% de les freqüencies en FM de Catalunya forma part d'una
cadena, estatal o autonómica, per petita que sigui (i sense oblidar que els
acords programatics són habituals). En I'esmentat article de 1998, eren un
83%.

3. El 59% de les freqüencies pertany a una cadena privada autóctona
(inclosa Onda Rambla). El 1998, era el 35 %.

4. De 130M, 12 són a mans d'una cadena d'arnbit estatal. L'excepció
és COMRadio, ja que no només no hi pertany sinó que, a més, tot i ser una
OM pública, en el seu origen va ser una llicencia privada (I'antiga Radio
Sabadell).

Com indiquen aquestes dades, les polítiques aplicades han determinat
la potenciació d'un sector privat autocton que, des de la desaparició de
Cadena 13 el 1990, no havia tingut una revifada similar. Lóqicarnent, les
mateixes polítiques, traduides en la decisió del concurs, suposen la volun-
tat de no incrementar la presencia deis grans grups de radio espanyols.
Després de les concessions de 1999, les cadenes espanyoles mantenen les
mateixes cobertures amb només una excepció: la cadena COPE perd tres
freqüencies en FM (una a Barcelona, una a Tarragona i una altra a
Manresa), cosa que els mateixos interessats han interpretat com una ven-
jarica política per la línia editorial de la xarxa de la Conferencia Episcopal.
La mesura ha obert un procés d'enfrontaments amb l'Associació de Radio
Comercial i ha motivat la interposició d'un recurs, que es troba en trarnit
de resolució en el moment de redactar aquest capítol, al Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya (TSJC)5.Per als cornputs d'aquest text, hem indos
les tres emissores dins de la COPE ja que, malgrat tot, en segueixen eme-
tent la programació.

3.2.1. Grups privats amb implantació estatal

A continuació, s'exposa breument la relació de freqüencies que confor-
men el sector privat radiofónic cata la. Comencem per les que formen part
d'un grup amb implantació estatal (són la xarxa autonómica d'una empre-
sa que pren les decisions a Madrid).

-Emissores de la cadena SER:6 en OM i 18 en FM.

-Ernissores de la cadena COPE: 4 en OM i 10 en FM.

-Ernissores del grup Onda Rambla/OCR: 2 en OM i 10 en FM.

Onda Rambla iOCR comparteixen I'emissió del programa Protagonistas,
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(5) El 24 de rnarc de 2000 el TSJCva fer
publica la senténcra segons la qual el con-
curs rl'adjudicaoó de írequenoes es van dur
a terme conforme a dret Amb tot, el TSJC
considera que alguns cntens d'adjudrcacró
vulneren el dret constuuoonal a la lhbertat
d'expressió. ¡a que diverses condroo-is fan
una valoraoó excessiva de l'us del catala en
les ermssions radrotoruques AIXI, la COPE
pot continuar emetent provsionalment a tra-
vés de les frequenoes de Barcelona, Manre-
sa I Tarragona íms que lu hagl una nova ad-
juorcaoó
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de 08:00 a 13:00 h. La resta de programació d'Onda Rambla és autócto-
na. En el cas de Radio Salud, es va arribar a un acord proqramatic que afec-
ta especialment la programació de tarda.

3.2.2. Grups privats autóctons

En aquest apartar. situem les emissores o cadenes que no depenen
d'una casa mare situada fora de Catalunya, que no tenen cap vinculació ni
accionanal ni proqramática amb xarxes d'implantació estatal i que s'han
creat a partir deis tres darrers processos de concessió (1979, 1989 i 1999).

vEmissores de RKOR: 4 en FM. RKOR és un petit grup que la divisió
audiovisual de Planeta va adquirir la tardor de 1999 amb la voluntat, frus-
trada encara a finals del mateix any, d'esdevenir una xarxa amb una bona
implantació arreu de Catalunya .

-Emissores de Flaix: 7 en FM. El grup Flaix, a partir de 1989, ha anat
creant una doble xarxa que emet programació musical i que té una cober-
tura territorial desigual, particularment feble a la demarcació de Tarragona .

vErnissores d'Ona Catalana: 21 en FM. De moment, emeten radiofór-
mula 20 de les 21 treqüencies: esta previst que el setembre de 2000
comenci a funcionar l'altra cadena, la generalista. El nucli d'Ona Catalana
és d'origen gironí: a partir de Radio Olot va anar desenvolupant la seva
presencia per aquelles comarques, que és on té una cobertura més irnpor-
tant. La clau del seu pes actual es troba en el fet d'haver realitzat tres alian-
ces tactiques que li han perrnes incorporar un bon grapat de freqüencies:

1. Les de Tarreqa, Cervera i Tremp, conegudes abans com Cadena
Musical i que eren propietat de I'empresari lleidata Salvador Solé.

2. Les de Radio Ambiente Musical (Reus, Girona i Barcelona), vinculada
a la farníha Daurella (que és propietaria de COBEGA, entre d'altres empre-
ses).

3. Les emissores del grup Zeta (Cambrils, Santa Coloma de Farners i
Martorell), amb les quals al grup de comunicació li era difícil cornencar cap
tipus de projecte amb cobertura mínima.

/

-Emissores del grup RM Radio: 2 en FM. És un petit grup format a par-
tir de Radio Tela-Taxi. emissora que va cornencar a emetre el 1982 sense
llicencra administrativa (aprofitant una freqüencia emprada per un grup de
taxistes). va ser tancada pel Govern Civil de Barcelona el 1986 i reoberta
quan el Govern de la Generalitat va atorqar-h una freqüéncia I'any 1989.
El concurs de la pnmavera de 1999 li va atargar la freqüencia que la COPE
té a Tarragona.

-Ernissores de Radio Estel: 4 en FM. És una xarxa pertanyent a diversos
arquebisbats catalans I desvinculada de la COPE; només li falta una ernis-
sara a Tarragona per ser a les quatre demarcacions catalanes .

-Ernissores de Segre Radio: 2 en FM, vinculades al periodic lleidata del



mateix nom, el qual va adquirir una freqüencia que havia estat vinculada a
I'antiga Cadena 13; més endavant, també es va quedar I'antiga Radio
Ponent.

-Emissores de Radiocat XXI/RAC: 9 en FM. (Falta saber com es crearan
les diferents cadenes, ja que la seva posada en marxa depen de la decisió
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) Aquest grup, tot i que és el
més beneficiat en el darrer repartiment de freqüencies, en acabar 1999
encara no havia iniciat emissions. Probablement, sense aliances podrá
posar en marxa dues xarxes de programació, una de generalista i I'altra de
musical entorn de RAC 105 (la futura RAC 1). En el concurs de la primave-
ra de 1999 li van adjudicar les freqüencies que la COPE té a Manresa i la
100 de Barcelona.

vLes emissores independents: Radio España, 101.1 Igualada, Hot 70,
Radio Club 25, Radio Valira i Radio Marina. Són les úniques emissores que
funcionen de manera individual, sense pertanyer a cap grupo Només hi ha
una excepció: Radio España de Barcelona, única presencia que Cadena
Ibérica té a Catalunya i que esta vinculada a I'operació Telefónica-Onda
Cero, pero que cap a la tardor de 1999 encara no tenia ciar quin havia de
ser el seu paper en l'estrateqia del grup i simplement emetia part de la pro-
gramació d'OCR.

Un cop vistes les dades i els principals moviments dintre del sector pri-
vat, podem concloure que I'ecosistema radiofónic catala. malgrat que
potencia el carácter autócton de les emissores, no fa sinó seguir les matei-
xes tendencies generals que poden observar-se facilrnent a la resta
d'Espanya:

oTot i que de carácter autócton, no s'atura la potenciació de cadenes i
sera la dimensió real del mercat publicitari la que decidirá quantes veus
queden en el dial.

...-Continua la tendencia, ja demostrada a tot el territori espanyol, que
relaciona el nombre de freqüencies amb la diversificació programatica que
es podrá oferir (a més nombre de freqüendes. és més fácil poder oferir
dues o més programacions diferents).

vSequint la tendencia espanyola, potenciada per la mateixa legislació,
es consolida la presencia d'algun grup de comunicació darrere quasi totes
les cadenes, siguin o no autóctones.

«Cetalunya, després del Decret de 1998 i del concurs posterior de
1999, ha assolit la presencia radiofónica autóctona més gran de tot
Espanya.

-Malqrat tot, el panorama radiofónic a Catalunya no abandona les
línies mestres que, des de la neoregulació iniciada els anys vuitanta, han
servit per definir la construcció de tot I'ecosistema comunicatiu espanyol en
general (concentració, diversificació proqramática, etc.).
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4. Oferta proqrarnática

Des del punt de vista de l'oferta de programació, 1999 ha estat un any
de transició. El Ilarg camí legal i administratiu que comporta habitualment
la posada en marxa de processos de concessió com el que s'ha viscut ha
retardat I'aparició de noves ofertes programatiques en el panorama catala
de la radiodifusió.

Com ja hem demostrat en d'altres recerques (Martí, 1996), I'estructura
programatica de la radio a Catalunya no presenta gaires diferencies amb
relació a I'espanyola, tret de la radio especialitzada, que a Catalunya té una
varietat de formats torca més gran. A la taula 4 resumim I'oferta de pro-
gramació a partir de I'adscripció de les principals emissores i cadenes als
dos models bastes: generalista --conegut a Catalunya i Espanya cam a con-
vencional-- i especialitzat.

D Taula4

Oferta de programació radiofónica a Catalunya
-- ------- - ~-- -~-- -- --- ---- ,- -- - - - ----- -- --- ---~ --- -- ---- - - ------ -- - ------ ---- - - - --

Radio generalista o convencional Radio especialitzada

Xarxes amb implantació estatal
RNEl
COPE
SER
Onda Cero
Radio España

Xarxes i emissores ternatiques .
Música clássica: RNE2, Sinfo Radio,
Catalunya Música.
Cultura: Catalunya Cultura.
Joves: RNE3.

Xarxes i emissores de radiofórmula
Música de llistes: 40 Principales, Flaix FM,
Rot 70.
Música per a adults: Radio Club 25, M-80,
Flaixbac, RKOR, Ona Música, CadAena100, ~
RAC 105.
Música autóctona: Cadena DiaÍ, RM Radie"
Radio Tele- Taxi.
Música amable: Radie Estel.
Tot noticies: Radio 5 Todo Noticias, Catalunya
Informació. "?

Xarxes d' abast catalá
Catalunya Radio
COMRadio
Ona Catalana
Radiocat XXI

/

Font Elaboracró propia.

Pel que fa a la programació convencional, cal dir que, si s'acampleixen
les previsions anunciades (Ona Catalana, Radiocat XXI), per primer cap des-
prés de la liberalització de I'espectre de la FM, el sistema catala de radiodi-
fusió disposara d'una oferta autóctona important que lluitara en un mercat
molt campetitiu i dominat pels grans magazins. Aquest és un fet diferen-
cial important respecte a la resta de les autonomies de l'Estat espanyol, on
el domini de les grans cadenes és aclaparador.

La radio especialitzada segueix el procés de diversificació i d'augment de



laudíencia en el mercat catala. L'any 1999 s'ha consolidat la tendencia a
I'increment de I'oferta de formats de música per a adults, fonamentalment
a causa deis canvis a RAC 105 i de I'aparició d'Ona Música; tal com es pot
veure a la taula 4, la música per a adults és una de les radiofórmules que
més s'ofereixen a Catalunya.

A causa de les transformacions provocades pel canvi de propietat de la
llicencia de la freqüéncia de RAC 105 (a Barcelona), en el decurs de 1999
la CCRTV ha posat en marxa un canal radiofonic ternatic especialitzat en
cultura, que segueix la pauta deis anomenats tercers programes, comuns a
la majoria de les radios públiques europees.

5. El consum radiofónlc catala

El consum d'un mitja determinat té dues lectures possibles. D'una
banda, saber quines en són les xifres representatives per tal de poder-ne fer
un seguiment temporal que permeti interpretacions ulteriors de carácter
global; de l'altra, cada rnitja hauria de saber interpretar aquestes xifres per
poder-les aplicar a la seva política empresarial i, més concretament, pro-
gramatica, de manera que es puguin potenciar o mantenir els punts forts i
resoldre els febles.

La radiografia temporal del consum radiofonic cata la que mostrem a
continuació (també basada en estudis anteriors) ens ha de permetre no
només observar-ne la foto fixa sinó també apuntar-ne hipótesis de desen-
volupament futuro És un mosaic complex que depen de molts factors; en
destacarem els més rellevants.

Les primeres dades basiques sobre el consum radiofonic catala es rete-
reixen a la penetració social del mitja. La informació s'obté a partir de la
relació entre el nombre de persones que diuen que escolten la radio día-
riament i el total de persones que poden fer-ho. La implantació de la radio
a Catalunya se situa sempre entre 3 i 6 punts per sobre d'Espanya, tal com
mostren les estadístiques següents:

D Taula 5

Audiencia de radio a Espanya i Catalunya (1990-1999)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - --- -- - - - -

Univers
Audiencia

1990
Esp. Cat.

31.575 4.930
50,5 53,9

1995
Esp. Cat.

33.576 5.331
56,5 62,5

1998
Esp. Cat.

34.129 5.344
56,9 59,30
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1999
Cat.

5.368
Es

34.498
56,2 60,0

Font: Elaboració propia a partir de I'EGM. Dades anuals acumulades. L'univers de població esta format per les persones majors de 14
_-.!~~~~~ressat ~n milers_d'oi~nts. Les dades d'audiéncia s'e,:;pressen en tant per cent.

El sector radiotonic espanyol s'ha anat configurant territorialment d'una
manera poc homoqénia: un indicador d'aquest fet és el nombre d'habi-
tants per emissora. El percentatge d'audiencia sobre el conjunt de la pobla-
ció vist comunitat per comunitat evidencia que el paisatge radiofónic és
divers i que Catalunya se situa en cinque Iloe. Aquesta posició esta 2,7
punts per damunt de la mitjana espanyola, que és del 53,5%.
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Penetració de la radio per comunitats autónomes (1998)
- - - ~-

Comunitat
País Base
Astúries
Navarra
Cantabria
Catalunya
Castella i Lleó
Comunitat Valenciana
Canaries
Aragó
Múrcia
La Rioja
Galícia
Madrid
Andalusia
Extremadura
Balears
Castella-la Manxa

Font: Elaboració propia a partir de I'EGM. El tant per cent es refereix a l'audrencra acumulada diaria.
Nota: Cal recordar que les xrfres són de 1998 i caldrá veure els nous resultats quan totes les comunitats
autonomes hagm reparnt les noves frequencies adjudicades.

5. 1. L'escolta radiofónica alllarg de la jornada

Els moments del dia dedicats a I'escolta radiofónica estan directament
relacionats amb els habits sociolaborals de cada país i hi ha un seguit d'as-
pectes específics que marquen les diferencies basiques: clima, estructura i
durada horaria de la jornada laboral, distancia entre la residencia i ellloc de
treball, rnitja de transport utilitzat, equipament d'aparells receptors a les
Ilars i als cotxes, incorporació de la dona al món laboral, percentatge de
població activa sobre el conjunt de la població, distribució de la població no
activa (jubilats, aturats i nens), habits de consum deis altres mitjans de
comunicació, etc. Tot i I'escassetat de recerques concretes, podem mostrar
algunes dades indicatives que ajuden a perfilar els condicionaments de l'au-
dició radiofónica a Catalunya.

Sovint es diu que la radio és un rnitja que escolten les dones i, especial-
ment, les mestresses de casa. La taula 7 ofereix dades aclaridores sobre el
sexe deis oients i sobre el comportament d'escolta deis actius (persones en
edat de treballar; segons I'EGM, els adults entre 25 i 64 anys), de les per-
sones que tenen la seva activitat dominant a la llar (mestresses de casa) i
deis jubilats. Les xifres demostren, d'acord amb la tendencia deis darrers
anys, que la radio no és cosa de dones. Si bé la diferencia a Catalunya, el
1999, és de 3,5 punts més en el cas de l'audiencia femenina sobre el total
de la població, sobre el total de l'audiencia és la masculina la que supera
les dones en 5,7 punts.

/
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~~S~X~~~!r()~l~~l'a~~~e~cia~~~~~~!o_~~CataIun!a (1922L

S/Total població
SIAudiencia

Homes
48,2
52,8

M. de casa
37,5
32,6

Dones
51,7
47,1

Capítol2

la radio

Actius
61,7
64,9

Jubilats
20,2
15,0

Font: Elaboració propia a partir de l'EGM. Acumulat 1999. Dies feiners. A la primera fila s'expressa el percentatge sobre el total de
la població censada; a la segona, el percentatge que ofereix l'audiencia habitual.
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_~ud!encia ~__~~taIunya i edat deIs oien!s (Comparativa 1995-1999)

Grup d'edat 14-24 anys
1995 1999
1.112 968

783 647
14,6 18,0
23,5 20,0

-3,5

25-44 anys
1995 1999
1.832 1.872
1.212 1.264
22,7 34,8
36,3 39,1

+2,8

Població
Audiencia
% sobre població
% sobre audiencia
Diferencia 1995-1999 sobre l' audiencia

45-64 anys
1995 1999
1.414 1;..;.4..;.4;1._..;;;..;.;;;....---:.;= .....

833 8.,;;.30::........_....;;.;;;.;;;._--..,;.~
15,6 26,8
25,0 25,7

+0,7

Font: Elaboració propia a partir de l'EGM. Acumulats de 1995 i 1999. Dies feiners. Dades de poblacró I audiencia en rrulers d'oicnts.
-~------- ---- --- - - -- - - --- ----~------- ------------------ -- -- --------------- --~-----------

L'edat deis oients és un altre deis parametres indicatius de les transfor-
macions viscudes a Catalunya. La radio, com d'altres mitjans, és un mirall
deis canvis que s'han produrt en la pirámide d'edat de la població catala-
na, amb un envelliment ja constatat de fa temps. Com queda reflectit a la
taula 8, entre 1995 i 1999 hi ha una perdua d'audiencia en la franja d'e-
dat compresa entre els 14 i els 24 anys, mentre que la pujada més signifi-
cativa s'observa en la de 25 a 44 anys.

5.2. L'audiencia per períodes horaris

Seguint amb els parametres indicatius, la taula 9 mostra els índexs d'au-
ciencia per franges horaries, tal com les ofereix I'EGM quan es refereix al
total d'individus a Catalunya en dies feiners. Es pot fer la comparació amb
les franges establertes per la Resolució de la Generalitat de 23 de juny de
1999 (per regular les quotes de cata la), si bé no coincideixen plenament.
No obstant aixo. pot observar-se com les xifres més altes es traben en els
períodes que la Resolució considera de máxima audiencia (07:00 a 12:00 h
i 18:00 a 20:00 h). Amb aquests percentatges és fácil determinar quins són
els prime time radioíónks catalans, coincidents, amb molt poques diferen-
cies, amb els grans magazins matinals i de tarda de la pragramació gene-
ralista.

Entre 1995 i 1999
hi ha una pérdua
d'audiencia en la
franja d'edat
compresa entre
els 14 i els 24
anys, mentre que
la pujada més
significativa
s'observa en la
de 25 a 44 anys
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Audiencia de la radio a Catalunya per períodes horaris (1999)
- - - - - - -

Període horari
06:00 a 08:00
06:00 a 08:30
06:00 a 09:00
08:00 a 12:30
09:00 a 12:30
08:00 a 13:00
09:00 a 13:00
12:30 a 14:30
14:30 a 16:00
16:00 a 19:00
19:00 a 23:00
23:00 a 24:00
00:00 a 01 :00
01:00 a 05:00
16:00 a 20:00
20:00 a 24:00
24:00 a 01 :30
24:00 a 02:00
10:00 a 12:30
01:30 a 03:00
06:00 a 12:30
22:00 a 24:00
06:00 a 10:00
07:00 a 10:00
06:00 a 12:00
19:00 a 20:00
12:30 a 14:00
15:00 a 16:00
20:00 a 22:00
21:00 a 24:00
04:00 a 06:00
01:30 a 04:00

Oients
744

1.244
1.440
1.979
1.630
1.992
1.644
1.042

526
827

1.011
410
473
338
980
966
519
554

1.372
241

2.282
569

1.828
1.747
2.213

438
967
408
561
744
153
250 /

Font: Elaboració propia a partir de l'EGM. Acumula! de 1999. Dades en milers.

5.3. L'escolta radiofónica segons la fragmentació
per ona

La fragmentació per ona no aporta cap novetat i sí, en canvi, la consta-
tació de la permanent davallada de I'OM. A Catalunya, en nou anys (1990-
1999), I'ona mitjana ha perdut 17,5 punts mentre que la freqüencia modu-
lada n'ha guanyat 11,7.
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A~~~e_~~~~~_!:.~~_i~_~_~s~~_n~~~_~_~!_~}~~~~._Fr~_gm~nta<:~ópe~~~~Qy..!O-1999L

Aud. Total OM % FM %
Esp. Cat. Esp. Cat. Esp. Cat. Esp. Cat. Esp. Cat.

1990 15.934 2.821 5.611 787 35,2 27,9 11.337 2.254 71,1 79,9
1995 20.023 3.335 6.411 675 32,0 20,3 15.029 2.844 75,1 85,3
1999 19.402 3.225 4.137 336 21,3 10,4 15.926 2.955 82,0 91,6

Font: Elaboració propia a partir de I'EGM. Acumulats de 1990, 1995 i 1999. Dies feiners. La suma percentual no dóna cent perqué lu
ha oients que alternen les dues escoltes (audiencia duplicada).-- ------ -- - - -- - - - - --- ----- -- --- -- - --- -- -- ~-- - --- --- ------ --- - --- --- - -. -- --- ------- - ---

El 1995, la distribució de I'escolta segons I'ona era del 20% contra el
80% a favor de la FM. Quatre anys després, el 1999, s'apropava al 10%
contra el 90%. La mateixa evolució de l'audiencia duplicada (oients que
alternen I'escolta de I'OM amb la de la FM) n'és una mostra.
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Audiencia duplicada de l'escolta radiofónica segons l'ona
a Catalunya i Espanya

---------- ---

1990
1995
1999

Audiencia duplicada. OMIFM
Espanya Catalunya

6,3 7,8 __ .....
7,1 5,6__ .....
3,3 2,....0__ -,

Font: Elaboració propia. Dades

5.4. Evolució de l'eudiencie
deIs dos grans models proqremétics

Si la fragmentació de l'audiencia provocada per l'ona que se sintonitza
pot obeir a causes tecnológiques (nombre d'emissores en OM i FM a cada
territori, cobertura que tenen, etc.), la derivada del model programatic
constitueix una opció personal i segmenta els oients en categories socio-
culturals. Malgrat que ja fa molts anys que Antena 3 va demostrar que no
existia una correlació automática entre tipus d'ona i tipus de programació
(I'OM havia de ser generalista i la FM, radiofórmula musical), a la taula 12
es pot veure una davallada de la generalista, per bé que és bastant més
lenta del que es preveia fa anys.

La fragmen taciá
derivada del
model
p rogram atic
constitueix una
opció personal
i segmenta els
oients en
categories
socioculturals



Part I

La situació deis mitjans

D Taula 12

Evolució de I'audiencía a Espanya i Catalunya segons el model programátic

Audiencia Generalista % Fórmula %

Esp. Cat. Esp. Cat. Esp. Cato Esp. Cat. Esp. Cat.

1990 15.934 2.821 10.940 1.921 68,6 68,1 6.486 1.252 40,7 44,4

1995 20.023 3.335 13.894 2.346 69,4 70,3 8.343 1.448 41,7 43,3

1999 19.402 3.225 11.502 1.831 59,2 56,7 8.238 1.749 42,4 54,2

Font: Elaboractó propia a partir de I'EGM Acumulats de 1990. 1995 I 1999 Dies feiners.

L' audiencia
duplicada no

sempre correspon
a persones que

consumeixen
programació
generalista i

radiofármula
musical: en

alguns casos, la
fórmula escoltada

és informativa

Veiem, de nou, l'audiencia duplicada, en aquest cas deis oients que
alternen I'escolta de programació generalista amb la d~programació espe-
cialitzada (radiofórmula musical o informativa, emissores de música dassr-
ca, etc.). La perdua d'audiencia duplicada que s'observa és molt més rapi-
da i significativa a Espanya que no a Catalunya (on I'oferta proqrarnatica és
variada, sobretot en radio especialitzada).
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Audiencia duplicada de l'escolta radiofónica segons el model
programátíc a Catalunya i Espanya

1990
1995
1999

Audiencia duplicada
Espanya

9,3
11,1
1,6

Generalista!Fórmula
Catalunya

12,5
13,6
10,9

Font: Elaboració própia. Dades percentuals.

/

Aventurem la hipótesi que l'audiencia duplicada no sempre correspon a
persones que consumeixen hores de programació generalista (informatius,
maqazms. culturals, divulgatius, etc.) i hores de radiofórmula musical (40
Principales, RAC 105, Flaix, etc.) sinó que, en alguns casos, la fórmula escol-
tada és informativa, tot notícies (Catalunya Informació, Radio 5), depenent
del moment del dia. Part d'aquesta hipótesi podria prendre forma amb les
dades següents, en les quals es fa una segmentació més detallada segons
el model programatic de l'audiencia catalana de radio.
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Sexe irol familiar
Homes Dones M. de casa

Radio en general 52,8 47,1 32,6
Generalista 56,5 43,3 36,4
Fórmula en general 52,3 47,6 25,7
Fórmula informativa 65,1 34,8 32,0

Edat
14-17 18-24 25-44 45-64 + 65

Radio en general 4,4 15,5 39,1 25,7 15,0
Generalista 1,4 10,3 35,6 31,4 21,1
Fórmula en general 6,8 22,5 44,8 18,8 6,9
Fórmula informativa 0,5 7,1 35,9 33,7 22,6

Classe social
Alta Mitjana-alta Mitj ana-mitj ana Mitjana-Baixa Baixa

Radio en general 12,4 18,6 48,6 18,0 2,4
Generalista 13,7 19,9 45,3 18,7 2,1
Fórmula en general 12,0 18,2 50,6 16,4 2,6
Fórmula informativa 13,8 20,4 41,9 21,5 1,6

Font: Elaboració propia a partir de I'EGM. Acumulat de 1999. Dies feiners. Dades percentuals.-"-~-~ ~- ----~---~--- -- - -- - -- -- "-- -

Tal com mostren les xifres, els homes són els qui més consumeixen pro-
gramació generalista; la fórmula es reparteix quasi igual entre homes i
dones, i és l'audiencia masculina la que més consumeix fórmula informati-
va (65,1 %). Per edats, es veu clarament com el consum de radio generalis-
ta augmenta a mesura que pugem en la pirámide d'edat, per bé que dis-
minueix una mica en la franja de jubilats. Són les persones de 25 a 44 anys
les que més escolten aquesta mena de programació (35,6%) i els joves
d'entre 14 i 17 anys, els que menys (1,4%). Quant al consum de radiofór-
mula, de nou és la franja de 25 a 44 la consumidora més important
(44,8%), seguida deis joves; el descens s'observa a mesura que augmenta
l'edat: un 18,8% per a la franja de 45 a 64 i un 6,9% per a la de més de
65 anys. Finalment, la fórmula informativa té una representació mínima
entre els joves de 14 a 17, ben pobra entre els de 18 i 24, es reparteix gai-
rebé a parts iguals entre la franja de 25 a 44 (35,9%) i la de 45 a 64
(33,7%), i té una presencia prou significativa entre els jubilats (22,6%).
D'altra banda, queda ciar que, si més no de moment, a Catalunya, la radio
en general és el rnitja de comunicació de la classe mitjana-mitjana, segui-
da, amb poca diferencia entre elles, per les classes mitjana-alta i mitjana-
baixa. En els darrers Ilocs, comparteixen espai, tot i que amb notable
diferencia, els dos extrems: la classe alta (12,4%) i la baixa (2,4%). La taula
15 ens permet comprovar si el consum es correspon amb el tant per cent
que representa cada classe social sobre el total de la població.

Per edats, es veu
clarament com
el consum de
radio generalista
augmenta a
mesura que
pugem en la
pirámide d'edat



Part I

La situació deis mitjans

o Taula 15

Segmentació de I'audiencía de radio a Catalunya segons la
classe social: consum de radio i % sobre la població

Classe social
Mitjana-mitjana
Mitjana-alta
Mitjana-baixa
Alta
Baixa

Consum de radio
48,6
18,6
18,0
12,4
2,4

% sobre població
47,8
16,4
20,9
10,3
4,3

Fonl: Elaboraciópropia. Dad~I.Jercentuals,

6. L'audiencia de les organitzacions radtofónlques

Vistos els principals pararnetres que defineixen com són i que consu-
meixen preferentment els oients catalans, abordem ara de quina manera
les diferents cadenes i emissores presents a Catalunya es reparteixen aques-
tes audiencies. Malgrat que les diferencies proqrarnatiques o de comporta-
ment empresarial entre els sectors públic i privat són cada cop més imper-
ceptibles (tret del control parlamentari, obhqatori en les emissores públi-
ques), hem desglossat les audiencies per sectors.
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Audiencia de la radio pública a Catalunya (1995,1998 i 1999)

Cadena
Catalunya Radio
Catalunya Música
Catalunya Informació
RAC 105 *
Catalunya Cultura
Total CCRTV
RNE Radio 1
RNE Radio Clásica
RNERadio 3
RNE Radio 4
RNE R. 5 Todo Noticias
Total RNE
Emissores municipals**

1995
583

48
90

189
.ll3l

910 820 745
294 2:;;5;.5~"__ 2¡rJ¡2~

17 1O~__~.......,.,;2;;;,;;2~_
34 43
20 15 13
61 ....;;.5.:;.,.3__ ~

426 ._ .."_",..;3;;;,.7;~6aff__,...-",..;;3:,.:.43Mw~
130 204 ~_.c.,15~6,¡..,...,..

/

Font: Elaboració propia a partir de l'EGM, Acurnulats. Dies feiners. Dades en milers,
(,,) La frequencia de Barcelona de RAC 105 va deixar de pertanyer a la CCRTV la tardor de 1998,
mentre que la resta de frequéncies es reservava per a la futura Catalunya Cultura. La quantitat
que hi consta és rnajoritariarnent de la cadena pública, El 1999 l'hem traslladada al sector privat.
C"*) 1998 i 1999: la xtfra és la suma del que l'EGM cataloga com municipales, barrio i R. COM
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Audiencia de la radio privada a Catalunya (1995,1998 i 1999)
------ - ---- -------.- --- - - ------ ----------- ----- - ----- --------------------

Cadena 1995 1998 1999
SER (OM + FM) 486 407 450
40 Principales 449 329 400
Dial 215 211 184
M-80 70 74 72
Sinfo Radio 20 16 27..
Total grup SER 1.240 1.037 1.133
COPE (OM+FM) 460 304 302
Cadena 100 62 113 118
Total grup COPE 522 417 420
OCR Convencional (OM+FM) 475 217 182
Onda lOA 20 6 6
Onda Rambla 183 234
Total grup OCRlOnda Rambla 495 406 418
Flaix FMB 51 189 259
Flaixbac 48 61
Total grup Flaix 51 237 326
RM Radio 89 68 67
Radio Tele- Taxi 126 172 191
Total RM Radio/Tele- Taxi 215 240 258
RKOR 23 31 42
Radio Estel 13 31 28
Ona Catalanaf 18 32 88
Segre Radio 8 5 8
RAC 105 89
Radio España Catalunya 93D 36 51
101.1 Igualada 16 6
Rot70 12 29
Radio Club 25 162 189 178
Radio Marina 12 '17 5
Radio Valira 4

Font: Elaboració propia a partir de I'EGM. Dades en milers. Acumulats. Dies feiners.
(A) A partir de finals de 1999 passa a ser Onda Melodía. El 1995, I'audiencia d'Onda Rambla és
dins d'OCR i, per tant, I'EGM no la comptabilitza com a grup a part.
(B) L'EGM de 1998 només ofereix dades de tres freqüencies de Flaix FM i una de Flaixbac. El
1995, totes consten com a Flash. El 1999, és inclosa entre les cadenes amb programació comuna
amb dades globals.
(e) L'EGM de 1998 compta dins d'Ona Catalana les emissores R. Pirineus, R. Olot, R. Costa
Brava, R. Ripoll i Onagirona. L'acumulat de 1999 compta Ona Barcelona a part, com a emissora
independent, tot i que al quadre s'ha optat per sumar-la.
(D) 1995 emetia la fórmula musical Top 40.

-------- ---~----------- - - --- -------- ------ --

Els principals II0cs del ranquinq els ocupen un grup radiofónic privat
d'ambit estatal (la cadena SER) i el grup d'emissores públiques de la
Corporació Catalana de Radio i Televisió (CCRTV). Si comptéssim estricta-
ment Onda Cero Radio, amb 182 mil oients, evidentment no ocuparia la
quarta posició; fins i tot quedaria superada per Flaix (326) i RM Radio/Radio
Tele Taxi (258). No obstant aixo. de moment, pel que es refereix a 1999,
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queda ciar que I'audiencia escolta rnajoritariament les diferents ofertes
proqramatiques presentades per les emissores públiques institucionals i les
cadenes privades hist6riques d'arnbit estatal, la SER i la COPE. Caldra.
pero. veure les futures xifres i especialment I'acumulat de I'any 2000, ja
que és Ilavors quan les recentment formades cadenes aut6ctones hauran
tingut temps d'entrar amb forca en I'escenari radiof6nic.
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Ránquing d'audiencia de les principals cadenes
radíofóniques (1999)

Cadena radiofónica
SER
CCRTV
COPE
OCR/Onda Rambla
RNE

Audiencia (en milers) .~<~""",.

1.153
745
420
418
343

Font: Elaboració propia. Dades en rrulers.

Com que en un apartat anterior ja hem vist les transformacions nurne-
riques quant a freqüencies (i hem pogut concloure que s'esta construint un
veritable sector radiof6nic autocton). vegem ara la diferencia d'oients entre
un sector i I'altre, de manera que ens serveixi per a futures análisis compa-
ratives. Aquí inclourem Onda Cero en l'ambit estatal i sumarem l'audiencia
d'Onda Rambla al sector aut6cton (el sector que, com hem dit, no té cap
vmculació ni accionarial ni proqrarnatica amb xarxes radiofóruques d'im-
plantació estatal).
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Audiencia radiofónica de les privades: sector autócton/ámbit
estatal (1995-1999)

Sector autocton
1995 ]999
506 1.291

Radio dambit estatal
1995 1999
2.257 1.741

Fonr Elaboracró própia. Dades en rnilers,

Radio España és, realment, un cas excepcional: a Catalunya només té
una frequencra. motiu pel qual no hem afegit els seus 51.000 oients de
1999, tot i que creiem que, sumats a una banda o a una altra, no canvia-
nen gaire el resultat final. Quant al sector públic institucional, és obvi el
dornmi de les emissores de la CCRTV, si bé, com hem observat en altres
apartats d'aquest capítol, caldra veure els resultats de la nova cadena
Catalunya Cultura i I'evolució de la radio pública en general.



7. El financament de la radio catalana

Com passa amb el conjunt del sistema espanyol, la radiodifusió catala-
na té una doble font d'obtenció de recursos: el financarnent púbhc i la
publicitat; valorar-ne I'una i l'altra amb rigor és una tasca diftol. No tates
les emissores de trtularitat pública tenen el mateix reqim financer: n'hi ha,
com les de RNE, que viuen únicament de les subvencions a I'explotació;
d'altres, com Catalunya Radio, COMRadio o la majar part de les munici-
pals, a més emeten publicitat. D'altra banda, cal dir que no s'ha fet mai un
estudi estimatiu deis costos globals del conjunt del sector públic d'Espanya
i, encara menys, de Catalunya.

Pel que fa a I'avaluació de la inversió publicitaria, de la qual viu exdusi-
vament el sector privat, cal dir que els mitjans de comunicació en general
només disposen d'un sistema de cakul fiable des de fa pocs anys, un
metode que únicament té en compte les dades referides al conjunt de
l'Estat i que no ofereix cap mena de diferenciació regional, cosa que fa que
només puguem parlar d'estimacions cada vegada que ens referim al mer-
cat radiofónic catala. Pero els problemes no s'acaben aquí, ja que I'em-
presa encarregada de fer el cakul, Infoadex, quantifica la inversió a partir
del preu de les tarifes de les cadenes i de les emissores, sense tenir en
compte els alts descomptes que s'aphquen als anunoants i que allunyen
les estadístiques de la realitat.

A partir de les xifres de la taula 20, es pot fer un assaig d'avaluació de
la dimensió del mercat publicitari radiofónic catala: un intent semblant ja
el vam fer en un estudi anterior (Martí, 1996), referit a l'any 1995; en
aquells moments estirnavern que la participació de Catalunya en el conjunt
de la inversió publicitaria radiofónica espanyola era de prop d'un 9%.
Pensem que, d'aleshores enea, la situació ha canviat de manera important
a causa, sobretot, de dos factors: ta consolidació deis operadors privats
tipus Flaix i RKOR, que han incrementat el seu volum de vendes, i la
diferencia d'estimació a la baixa que Infoadex fa de la facturació del grup
de Catalunya Radio; així dones. creiem que la participació s'ha enlairat fms
a un 10 o un 11 %, de manera que, d'acord amb les dades que ofereix
Infoadex, la xríra podria arribar entorn deis 8.000 milions de pessetes per
a 1999.
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Evolució de la inversió publicitaria radiofónica a Espanya
(1996-1999)

1996 1997 1998
SER 20.471 22.783 26.503

15.869 16.975 19.656
COPE 15.502 16.501 17.73~5

12.450 13.131 14.049
Onda Cero 13.022 12.434 12.042

9.741 9.267 9.302
Altres 7.689 9.414 10.420
Autonómiques 1.439 1.525 1.720
Total 58~132 62.657 66.700

Font: Elaboració propia a partir de les dades d'Infoadex. Sota d'algunes caselles figura en negreta
la xifra que les rnateixes empreses han declarat oficialrnent en el seus comptes d'explotació. Les
dades de la columna de 1999 són estimacions a partir dun augment d'un 10,3 %, que els experts
en el sector calculen que és el que haurá crescut el conjunt de la inversió.

8. Conclusions

1999 ha estat un any en que el sector radiofónic catala ha donat mos-
tres d'un gran dinamisme i impuls per crear un sector privat autocton amb
prou capacitat empresarial per no haver de dependre d'altres xarxes d'a-
bast més ampli. Certament, no obstant aixo. ha calgut, com en d'altres
ocasions, voluntat política per aconseguir aquest proposit, ja que les fre-
qüencies concedides/no concedides i renovades/no renovades a partir del
Decret de 1998 han contriburt notablement a I'inici de consolidació del
sector, pero també han desfermat una polémica que té dues vessants prin-
cipals: d'una banda, i formant part d'una discussió més amplia sobre els
mitjans públics i el procés d'atorgament de concessions, el replantejament
sobre com ha de ser aquest procés de concessió de freqüencies de radio i
quin és I'organisme a qui hauria de correspondre una tasca com aquesta;
de l'altra. una decisió legal que depen del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya pero que no escapa al resso rnediatic ni al debat polític.

Pel que fa a la política programatica, hem de dir que es manté la tóni-
ca deis darrers deu anys de davallada lenta de la programació generalista i
d'augment, també lent, de la programació especialrtzada, tant pel que fa
a I'oferta com al consumo Ara bé. aquestes noves xarxes autoctones.
aquest nou teixit radiofónic cata la, comportara una fragmentació més
gran del mercat. De moment, només se sap amb certesa que contribuiran
notablement a augmentar la presencia de la Ilengua catalana a les ones.

Quant a l'audiencia radiofónica catalana, totes les dades relacionades
fins ara, a banda de mostrar-ne una radiografia, són (haurien de ser-he)
indicatius, parametres de base a partir deis quals els professionals que ges-
tionen, programen i fan la radio haurien d'adequar el producte radiofónic
a les transformacions esmentades. La radio nord-americana sap. des de fa
anys, que la generació del baby boom ha crescut i ha fet canviar els gus-
tos. Un cop constatades les dades, cal saber si el pas deis anys i les noves
preferencies deis oients troben un reflex, una representació en I'oferta pro-



gramatica radiofónica. en partja apuntada per I'increment de la radio espe-
cialitzada musical dedicada als adults.

Un altre tapie que sembla que desapareix és el que afirmava que la radio
era un rnitja de comunicació ideal per a les classes baixes, perqué el discurs
sonor era el més adequat per a una població amb uns índexs molt baixos
de formació i molt alts d'analfabetisme. La democracia, I'accés a la forma-
ció, I'escolarització obligatoria i el mateix nivell educatiu deis qui fan la
radio (cada cop més, Ilicenciats) fan que aquest rnitja el consumeixi, en un
48,6%, la classe mitjana-mitjana; en un 31 %, el segment alt, i en un
20,4%, el segment baix.

La radio catalana, seguint la tendencia general observada a Espanya, no
aconsegueix que augmenti significativament la seva audiencia i aquest fet,
davant de I'augment notable d'oferta programatica constatat en els darrers
vint anys tant des del sector públic com des del privat, es tradueix en una
equació ben fácil que tots els professionals i gestors de la radio saben: no
hi ha prou pastís per a tothom i els propers mesos hi haura encara torca
canvis, materialitzats en un augment de la concentració i la desaparició
(possiblement per absorció) d'alguns actors de I'escena radiofónica actual.

Finalment, la radio digital, gran promesa de futur, és un capítol pen-
dent, ja que tant els diversos processos de concessions com el seu desen-
volupament com a indústria i nova forma d'expressió radiofónica potencial
es plantegen com a grans incoqnites que només el temps, la política media-
tica deis diferents governs i I'acceptació per part del públic resoldran.
Valdria la pena, pero, apostar per una radio digital que no només signifi-
qués sentir el mateix, a qualsevol Iloc i amb molta més qualitat, sinó que
suposés un autentic motor de desenvolupament de la producció pro-
gramatica.
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