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Capítol6

Grups de comunicació

GRUPS
DE COMUNICACIÓ

Rosario de Mateo, Laura Bergés,
Núria Puig, Marta Sabater

Departament de Periodisme
i de Ciencies de la Comurucació

(Universitat Autónoma de Barcelona)

Catalunya compta amb Un- sistema comunicatiu
amb característiques propies pero que es troba
immers en les dinámiques economiques de l'Estat
espanyol i del mercat internacional. Aixo provoca
que dins del mercat comunicatiu catalá hi actuin
grups de comunicació de procedencia i ámbits
diversos: internacional, estatal, autonomic i, també,
local-comarcal: En aquest capítol s 'analitzen els
principals grups que actuen a Catalunya, els seus
interessos en el camp de la comunicacio i les
estrategies que Jan servir per introduir-se en el
mercat cata la.



Part I

La situació deis mitjans

Els grups de
comunicaciá que

actuen a
Catalunya se

situen en un espai
on coincideixen

tots els nivells de
mercat:

l'in ternacion al,
l'estatal,

l'autonomic
i els locals

(1) Vegeu els capitols "La televisró " "La
radio' I 'Les telecornurucaoons ' d'aquest
rnateix Informe

(2) En el text s'unhtzen els termes de dl-
versrücaoó multimedia, hontzontal t vertical,
defuuts, entre d'altres, per Miguel de Bus-
tos, Juan Carlos (1993) los grupos multi-
media Barcelona Bosch, I Sánchez Taber-
nero, Alfonso (1993) Concentreoo de la
comunlcao6 a Europa Barcelona Centre
c'Invesuqació de la Cornumcacró, Genera-
htat de Catalunya Diversrfrcaoó muttmédra
es referelx a la mteqraoo en una rnateixa em-
presa dacuvitats relaoonades amb rrutjans
de cornurucacró o branques d'ecnvuat dr-
ferents, la diversirrcaoó o crerxernent hont-
zontal és l'expansró cap a diversos mercats
dms d'una mateixa branca d'acnvnat. I la dl-

versrtrcaoó vertical és la mteoraoo d'activr-
tats situades en els estadrs antenors o pos-
tenors del procés econorrncoproducuu (des
de la producoó íms a la cornercrahtzecró)

1. Introducció: I'estructura de la indústria de
la comunicació i el paper de l'Administració pública

1.1. E/s grups en e/ mercat comunicatiu cata/a

Elsgrups de comunicació que actuen a Catalunya se situen en un espai
on coincideixen tots els nivells de mercat --I'internacional, I'estatal, l'au-
tonornic i els diversos mercats locals--, amb dinarniques propies, i davant
deis quals els grups de comunicació adopten estrateqies diferenciades',
Aquests ruvells de mercat troben, a més a més, un desenvolupament dife-
rent en les diverses branques d'activitat de la indústria de la cornunicació.
Així, mentre que en les activitats d'edició de premsa el mercat autonornic
i el local-comarcal tenen una Ilarga trajectória que ha perrnes la formació
de grups que han aconseguit una posició sólida i, en algun cas, han acce-
dit al mercat estatal, en l'arnbit de la radio i la televisió la dínarnica de la
mdústria i el marc legislatiu han privilegiat I'esfera estatal (i el mercat
autonómic ha tingut una autonomia escassa, sovint limitada a I'acció
pública). En els darrers anys noranta, pero. els canvis tecnológics i legisla-
tius han perrnes als grups de comunicació privats apuntar estrateqies de
creixement cap a aquest arnbit autonómic i també cap a l'espai local, pen-
dent encara, en el cas de la televisió. d'un marc legal ciar.

Aquesta situació de Catalunya com un mercat amb unes característi-
ques propies (comportament deis consumidors, desenvolupament de mit-
jans locals, intervenció pública autonómica), pero alhora immers plena-
ment en el mercat estatal, configura una estructura empresarial en la qual
es poden distingir diferents categories de grups de comunicació. Així, tro-
bem grups com Prisa o Telefónica que actuen per al mercat espanyol i que
inscriuen la seva activitat a Catalunya dins d'una estrategia estatal, La
presencia d'aquests grups a Catalunya se centra en els mitjans d'abast
estatal, que generalment perden pes en l'arnbit autonornic.

Els grups estatals mantenen, en alguns casos, polítiques o estrateqies
diferenciades en la seva intervenció en el mercat cata la, tant amb inver-
sions directes de les seves societats (redacció i plantes d'impressió propies
d'EI País) o amb la diferenciació del producte (edicions regionals de prem-
sa. desconnexions locals i regionals en radio i televisió) com a través de l'a-
llanca amb grups o empreses ja instalIats a Catalunya. /

Un segon ti pus de grups són els d'origen catala, que centren la seva
activitat en aquest espai autonómic, encara que també tenen una projec-
ció estatal i internacional, especialment en el camp de I'edició de premsa i
Ilibres. Aquests grups (Zeta, Godó i Planeta), en els darrers anys noranta,
han repres les estrateqies de diversificació multimedia' cap a la televisió i la
radio, agafant com a base I'espai catala. Segueixen, així, l'estrateqia que
va caracteritzar la seva expansió horitzontal en la premsa: partir d'una posi-
CiÓ consolidada en el mercat cataia per buscar fórmules d'expansió.
L'eixamplament del mercat de radio i televisió autonómic suposa, per tant,
un espai de creixement i diversrficació de les activitats d'aquests grups.

En aquest desenvolupament de les iniciatives a Catalunya també con-
flueixen petrts grups de comunicació sorgits de l'ambit local o comarcal,
que malgrat que centren la seva activitat en els mercats respectius, també
busquen fórmules per ampliar el seu ambit d'actuació, generalment aliant-
se amb els grups d'abast catala.

Pel que fa als grups internacionals, la seva activitat a Catalunya se cen-



tra sobretot en el cinema, I'edició de revistes i I'activitat televisiva. En el
camp de les revistes, I'activitat deis grups de comunicació s'orienta de
manera clara al mercat estatal i internacional, amb una escassa autonomia
de I'espai catara. Així, I'estructura del mercat de revistes es caracteritza per
la cobertura estatal i per una elevada presencia de capital estranger. Tan
sois dues empreses, Zeta i Hola, trenquen el predomini deis grups europeus
en aquest sector, i exporten i tradueixen en d'altres mercats els seus for-
mats ternatics. El capital estranger també es troba en l'arnbit de la televisió
orientada al mercat estatal. Així, destaca la presencia de Berlusconi i Kirch
a Telecinco, Canal+ Franca a Sogecable o Televisa a Vía Digital.

Les estrateqies de diversificació cap a la indústria de la comunicació
d'empreses que provenen d'altres sectors també han afectat I'estructura i
I'activitat deis grups de comunicació a Catalunya, com a la resta de l'Estat.
Companyies de telecomunicacions, electriques i entitats financeres mante-
nen i han intensificat la seva política de participació en la indústria de la
comunicació en un moment en que els seus sectors respectius estan vivint
un intens procés de fusions. D'aquesta manera, a les aliances i la concen-
tració en la indústria informativa s'afegeix una participació també cada cop
més concentrada des d'altres sectors d'infraestructures basiques. La quota
creixent del sector financer en la comunicació és especialment rellevant,
sobretot on conflueixen els mitjans i les telecomunicacions, en el seu pro-
cés de transformació digital. l.'alianca entre Telefónica i el nou gran banc
BBVA

3

constitueix un exemple destacat d'un procés que sembla beneficiar
indiscutiblement les expectatives de negoci en el sector, pero que, alhora,
planteja nous i greus problemes de diversitat i de garantia del pluralisme
per a la societat del futuro

1.2. La intervenció pública

El funcionament del mercat de la comunicació i les estrateqies deis
grups que hi actuen estan condicionats per les intervencions públiques. Per
una part, l'Estat i les autonomies regulen les condicions d'accés a les acti-
vitats audiovisuals i estableixen algunes obligacions en la prestació d'a-
quests serveis, tenint en compte també la regulació de la Unió Europea.
D'altra banda, també hi ha una intervenció administrativa a través d'orga-
nismes, com la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT),
amb cornpetencies sobre el funcionament del sector.

L'Estat, a través de la legislació, ha regulat el creixement de la indústria
de la comunicació, establint les bases d'accés a les noves modalitats de
radio i televisió digitals, així com a les noves estacions de freqüencia modu-
lada atorgades en el procés de concessions de 1999.

En l'arnbit estatal, el govern aprovava, el juliol de 1999, la concessió del
servei de televisió digital terrestre a la societat Onda Digital, S.A., que resul-
tava, així, l'adjudicataria del concurs públic convocat el8 de gener de 1999.
Amb aquest concurs s'obria la porta al desenvolupament d'una tercera
oferta de plataforma audiovisual --al costat de Canal Satélite Digital i Vía
Digital--, que donava entrada, dins d'aquest mercat, a Retevisión, la sego-
na operadora de telecomunicacions del mercat espanyol (després de
Telefónica), amb seu a Barcelona. Onda Digital compta en l'acoonariat amb
diverses empreses radicades a Catalunya (Retevisión, Media Park,
Sofisclave, Caixa de Catalunya)'. Així, es confirma la integració vertical d'ac-
tivitats de les empreses de telecomunicacions que, des del control de la

Capítol6

Grups de comunicació

Les estratégies de
diversifica ció cap
a la indústria de
la comunicació
d'. empreses que
provenen d'altres
sectors també han
afectat l'estructura
i I'activitat dels
grups de. .,comumcacto

(3) El febrer de 2000 s'anuncrava I'acard
entre les dues enutats pel qual el BBVA ad-
quma ell0% de Telefónica mentre que
aquesta passava a terur el 3 % del capital del
BBVA Telefónica també augmenta, fms al
40%, la seva paruopaoo en el bane electr6-
me ereat pel BBVA, Uno-e (Cinco O/as, 14 de
febrer de 2000)

(4) La propietat d'Onda Digital es repar-
teix alxl Retevlslón (49%), Media Park (15%),
Sofisdave (15%), Carlton (7,5%), Caixa de
Catalunya (4%), Caixa de Vigo (2,5%), Ca-
Ja de Ahorros del Mediterráneo (2%), Caja
de Ahorros de Navarra (1,5%), Euskaltel
(1,5 %), Kutxa (1 %) I BBK (1 %) (IntermedIos
de /a COmUniCaCIÓn,núm 119, malg 1999)



Part I

La situació deis mitjans

En el terreny de la
radio, la

normativa de la
radio difusió

digital apunta a la
projecciá cap a

aquest nou espai
deis grans grups

ja instal·lats
en el sector

(5) Pla Tecrnc Nacional de la Rathodríusró
Sonora Digital Terrestre (BDE, num 117,26
juhol 1999), Ordre de 23 de [uhol de 1999
que aprova el Reglament Tecruc de Presta-
CiÓdel Servei de Radiodrlus.ó Sonora Digital
Terrestre (BOE num 117, 26 juhol 1999) I

Acord del Consell de Ministres, de 31 de JU-
1101de 1999, pel qual s'aproven les cláusu-
les per a l'adrudrcaoó de les 10 concessions
per a l'explotació en gest¡o indirecta, de ra-
drodrfusió sonora digital

difusió, estenen les aliances i el creixement cap al sector de la comunicació
social.

En el terreny de la radio, la normativa de la radiodifusió diqital' (que
amplia la capacitat d'oferta del mercat radiofonic) apunta a la projecció
cap a aquest nou espai deis grans grups ja instal·lats en el sector. Tot i que
es limita la concentració de programacions en un mateix ambit de cober-
tura, les condicions per a I'adjudicació deis serveis radiofonics digitals valo-
ren l'experiencia deis sol·licitants en I'explotació raríiofónka: les aliances i
estrateqies conjuntes amb empreses Ilatinoamericanes; la capacitat de
rnarquetinq i distribució, i els recursos financers deis licitadors. Aquestes
condroons han afavorit la concessió deis nous serveis digitals a les grans
empreses de comunicació amb experiencia en el sector.

Les miciatíves leqrslatives i les intervencions estatals es completen, en
l'arnbit cata la, amb la legislació propia de la Generalitat. La primavera de
2000, el Govern cata la no ha aprovat encara la normativa d'adjudicació de
les freqüencies de radiodifusió digital i de televisió digital terrestre per a la
prestació indirecta d'aquests serveis, que, per tant, queden pendents del
desenvolupament en l'ambit autonornic. Sí que s'ha resolt, en canvi, el
concurs per a I'adjudicació de les noves emissores de freqüencia modula-
da (DOGC 2898, de 25 de rnaiq), que ha afavorit les estrateqies de diver-
srficació multimedia de les empreses radicades a Catalunya.

Pel que fa a les mtervencions administratives relatives a la integració de
serveis i mercats per part deis grups de comunicació i telecomunicacions,
la CMT va resoldre a favor de Telefónica una denúncia de I'operador de
cable Madritel contra la companyia per abús de posició dominant per la
seva estrategia de comercialització de serveis de telefonia básica. televisió
per satellit I accés a Internet de forma integrada amb ofertes aqressives.

1.3. La CCRTV i I'impuls a la indústria
de la comunicació a Catalunya

A més de les mesures legislatives, la intervenció pública s'ha canalitzat
també a través de la Corporació Catalana de Radio i Televisió (CCRTV), que
manté una política de creixement i de diversificació, així com d'aliances i
acords amb el sector privat per tal d'estimular i atreure I'activitat deis grups
de comunicació a Catalunya.

Així, per exemple, la CCRTV participa amb un 17,6% del capital en el
complex de producció Media Park i amb un 1,79% a Vía Digital. Media
Park, que ofereix serveis a la producció i actua com a programador per a
les plataformes digitals, s'ha convertit en la seu a Catalunya d'alguns deis
operadors televisius estatals.

2. Els grups de comunicació

Els mitjans de cornunicació a Catalunya en el nou context de la con-
centració s'agrupen en un nombre limitat de grups multimedia de comu-
mcaoó: Telefónica, Prisa-Sogecable, Godó, Zeta i Planeta, Tanmateíx, com
hem VISt, les corporacions públiques de radio i de televisió també es van
transformant en holdings de cornunicauó, com a estrategia necessaria per
sobreviure en un mercat cada vega da mes competitiu.
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Grups de comunicació

2.1. Telefónica

o Taula 1

Participacions del grup Telefónica en mitjans de comunicació (desembre 1999)

Branca d' activitat
Televisió

Societats (% particip~a~ci~ó:..;e;;.:n:..;e::..:l...::c:.:::a.t;l;;;.·ta1;;;{,.) --,
Telefónica Media (1@0%)---- --J

Servicios Audiovisuales (100 %)
Vía D!gitaIJ.~(;j8.¡,;;;,6-:91~o)~ ..J

Antena 3 TV (46,92 %)

Televisió per cable Telefónica Cabl_e""(l~~O...O_91_o,,-,,,)~ __ ...u.... ,-

Producció i drets audiovisuals Gestora de Medios Amlilwisuales (100 %)
Audiovisual Sport (40 %)
Lolafílms (33_~%~).~_~~~:-::,:"-:-- ....I

Producciones Multitemáticas (100 %)

Radio Onda Cero (100 %~~~------~--------~Radio Voz (100 %)
Radio España (s.G.)__ ~~ ....
STHilo (100 %)

Internet Terra Netwo_rk...:s-:C:.;;l..;.OO..;....;.%..;:, .....I

Participacions en altres grups Grupo Recoletos (20 %)--~~~~~--~--------------~Pearsons (Regne Unit) (5 %)
Agencia Efe (0,06 %)

Difusió senyal TV Hispasat (22,"1 %~
Torre de Collserola (42 %)

Activitat internacional Telefónica Internacional (:;.10;..;O;;...;.,;%¿2 -'"

Cablevisión (Argentina) (35,86 %)
Atlántida Comunicaciomes (Argentina (30 %)
Editorial Atlántida (Argentina) (94,74 %)
Torneos y C0lllP.etencias (Argentina) (20 %)
Metropolis Intercom TV Cable (Xile) (40 %)
Telefónica Multimedia rv Cable (Perú) (s.d.)
Telefónica Producciones (Perú) (s.d.)

Font: Elaboració propia amb dades de Telefónica [http://www.telefonica.es]. Intermedios i NOIICLGS de la Comunicación.
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Telefónica ha
seguit una

estrategia basada
en el creixement a

partir de la
integraciá

d'activitats i de
l'alianca amb

altres grups

(6) Alllarg de 1999 va Irnahtzar la rno-
ratona que es va imposar a Telefónica per li-
mitar la seva POSICIÓ dornmant respecte de
la competencia a les tres dernarcaoons ca-
talanes aix! corn a Extremadura, Castella-Ia
Manxa, Madrid, Cádiz Alllarg de l'any 2000
és previst que Telefónica InlCII la seva acnvi-
tat a la resta de dernarcaoons

Els espais de referencia de Telefónica són el mercat espanyol (en el
camp de la comunicació social) i América Llatina (pel que fa al creixement
internacional), Des de la seva irrupció en la comunicació social amb I'en-
trada a Antena 3 TV, I'any 1997, Telefónica ha seguit una estrategia basa-
da en el creixement a partir de la integració d'activitats (especialment en la
filera de I'audiovisual) i de l'alianca amb altres qrups. Així, la intervenció de
Telefónica ha seguit diverses línies:

-La diversificació multimedia, caracteritzada per la seva presencia en el
camp de la televisió (Antena 3 TV, Vía Digital i televisió per cable), la radio
(Onda Cero, Radio Voz i Radio España, adquirides el 1999) i Internet (amb
I'adquisició del cercador Olé, avui Terra). Telefónica ha tingut una inter-
venció menor en la premsa escrita, on les mateixes limitacions del mercat
estatal, amb poca capacitat per a una nova capcalera, han orientat la seva
actuació cap a les aliances amb grups ja existents (Recoletos i Pearsons).

-La diversificació horitzontal, cap a América Llatina, de les seves activi-
tats de difusió televisiva via cable, principalment aprofitant la seva presen-
cia en aquests mercats també en el sector de les telecomunicacions.

-La diversificació vertical en la filera audiovisual, partint de la seva acti-
vitat en el terreny de les telecomunicacions (que li atorga una posició pri-
vilegiada en el camp de la distribució del senyal televisiu per via hertziana,
per cable i per satellit). Des d'aquesta posició, Telefónica ha anat integrant
activitats de difusió televisiva (Antena 3 i Vía Digital) i de producció i ges-
tió de drets d'ernissió (a través de Vía Digital i amb altres societats, com
Lolafilms, Audiovisual Sport i Producciones Multitemáticas).

Aquesta diversificació de I'activitat de Telefónica dins de la indústria de
la comunicació ha combinat estrateqies de creixement intern, en que ha
estat la mateixa companyia qui ha desenvolupat noves ofertes --platafor-
ma digital per satellit, televisió per cable--, amb estrateqies de creixement
extern, basades en I'adquisició o alianca amb empreses installades en el
sector, amb I'augment consegüent de la concentració.

La política de la companyia en el desenvolupament del cable s'ha diri-
git a formar aliances amb grups de comunicació i caixes d'estalvis de les
diferents demarcacions en que la legislació divideix el territori de l'Estat,
amb la companyia eléctrica Iberdrola i amb el grup japones Itochu (que
també participa en I'accionariat de Vía Digital). Aquesta estrategia es con-
creta, a Catalunya', amb la formació de Telefónica Cable de Catalunya,
integrada per la companyia de telecomunicacions, amb un 80% del capi-
tal, i per Iberdrola i La Caixa, amb un 10% cadascuna (Intermedios de la
Comunicación, núm. 124, juliol de 1999),

La capacitat de creixement de Telefónica, tant dins del mercat espanyol
com cap a l'Arnerica Llatina, en les diverses branques d'activitat de la
indústria de la comunicació ha estat recolzada per la capacitat de financa-
ment que atorga al grup la seva posició en el sector de les telecomunica-
cions. D'altra banda, Telefónica també ha intensificat els vindes amb el sec-
tor financer, i ha aprofundit en la integració empresarial entre telecomuni-
cacions, mitjans de comunicació i capital. A les participacions financeres de
diversos bancs i caixes en el nucli dur de I'accionariat de Telefónica s'hi ha
afeqrt l'alianca entre aquesta companyia i el BBVA (Banco Bilbao Vizcaya



Argentaria). L'acord ha situat les dues empreses en una posició destacada
en I'anunciat desenvolupament de I'economia en xarxa i s'emmarca en I'es-
trateqia de Telefónica d'expansió cap a Internet. A més de I'intercanvi d'ac-
cions, l'alianca inclou un pla d'inversions en tecnologia WAP (Internet a tra-
vés de la telefonia m6bil); la coparticipació en societats de pagament a tra-
vés de la xarxa i comete electr6nic, i altres inversions en telefonia rnóbil i
desenvolupament tecnol6gic. També representa un pas més en l'estrateqia
financera del grup, que consolida la seva posició en els mercats borsaris' i
aconsegueix una elevada rendibilitat per als accionistes. Des de la perspec-
tiva de la comunicació social, pero, l'alianca augmenta la concentració en
el sector" i hi reforca la dinámica economicoempresarial, amb els reptes que
aixo suposa per al pluralisme informatiu i la cultura.

2.2. Prisa-Sogecable

Prisa constitueix el principal grup de comunicació de l'Estat espanyol,
atenent la seva xifra de negoci en mitjans de comunicació. Amb una posi-
ció consolidada en el camp de la premsa i la radio, on controla els mitjans
líders del mercat estatal (El País i la cadena SER) i dues de les capcaleres
especialitzades amb més difusió (Cinco Días i As), I'expansió del grup en els
darrers anys s'ha centrat en I'audiovisual. La seva intervenció en aquesta
área s'ha canalitzat a través de Sogecable, una societat amb participació de
Prisa (25%), Canal+ Franca (25%) i entitats financeres (BBV, 15,79%;
Grupo March, 12,65%; Bankinter, 5,26%, i Cajamadrid, 5,26%), que I'a-
bril de 1999 va treure a borsa el 25% del capital.

L'activitat directa de Prisa se centra, doncs, en quatre segments:

-La premsa escrita, en que la companyia ha desenvolupat un procés
d'integració vertical, amb el control de les activitats d'edició, impressió i dis-
tribució. L'activitat de premsa escrita és la que reporta més beneficis al
grup, encara que les xifres més altes de facturació corresponen a I'audiovi-
sual. En aquest apartat, tot i que I'actuació del grup s'orienta al mercat
estatal i té Madrid com a centre de decisions, s'han desenvolupat algunes
estrateqies dirigides a augmentar la presencia del grup en els mercats
auton6mics. En relació amb Catalunya, a més de I'edició d'EI País Cataluña
i El Quadern, Prisa manté una important inversió en el camp de la distribu-
ció i la impressió, amb plantes própies i també en alianca amb empreses
radicades a Catalunya (Eurohueco, Mateu Press).També en la línia d'acon-
seguir economies d'escala a través de les aliances, I'octubre de 1999 es
constituta una nova societat, Gestión de Medios de Prensa, per a la presta-
ció conjunta de determinats serveis, amb la participació de Prisa (amb un
51% del capital) i vuit capcaleres locals (amb el 49% restant), entre les
quals figuren El Punt i Segrego

-En I'apartat de I'edició i difusió sonora, Prisa manté la posició de lide-
ratge en el mercat radiof6nic estatal, tant en programació convencional
(cadena SER)com en radiofórmula (40 Principales, Cadena Dial, Radiolé,
M-80, Sinfo Radio). Prisa ha iniciat I'expansió internacional en el camp
radiof6nic a través de l'elianca amb el grup Valores Bavaria, accionista
majoritari de la primera cadena de radio colombiana, Radio Caracol. Elsdos
grups van crear, I'octubre de 1999, una nova societat (amb una participa-
ció del 50% cadascun) per al desenvolupament d'activitats radiof6niques
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de comunicaciá
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la seva xifra de
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(7) Elgrup Telefóruca controla les tres pro-
meres cornpanyies de la borsa espanyola Te·
lefóruca, valorada en 17 bihons de pessetes,
Ielefónrca MÓViles,20 bihons. I Terra-TPI-Te-
lefóruca Media, més de 10 brhons (La Van-
guardia, 20 de febrer de 2000) El grup Te-
lefónica ha acumulat un augment del 27%
durant l'any 1999 " juntarnent amb les so-
cretats fihals Terra I TPI (Páginas Arnanllas).
representa galrebé e140% del valor de 1'1-
BEX SI se II afeqerx el BBVA, les dues so-
oetats suposen el 53% de I'IBEX (Cmco Ol-
as, 14 I 15 de febrer de 2000) Després de
l'enuno del pacte, les dues empreses van
aconsequir irnportants pujades tant a la bor-
sa espanyola com a Nova York

(8) La primavera de 2000, el Servrcrode
Defensa de la Competenoa del Minrsten d'E-
conorrua ha obert un expedient sancionador
davant I'acord entre Telefónica I el BBVA per
valorar els efectes sobre la cornpetencra en
el mercat de la banca I el comen; etectróruc,
els servers de pagament a través de telefo-
rua rnóbrl, l'audrovrsual r les telecornuruca-
oons

(9) Elsaltres SOCISsón Cananas 7, Diana
de AVISOS,Diana de Burgos, Diana Palenti-
no, Gaceta Regional de Salamanca I La Voz
deAlmerla
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que en la
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(10) La nova secreter es propietana de
tres cadenes rnusicals a xrle, una ermssora a
Mrarm 1 una altra a Nova York, una cadena
de programes en espanyol per a 72 emISSQ-
res deis Estats Uruts, una ermssora de rnu-
sica llatma a Franca. una partrcipaoó en una
cadena de radio de Panarna 1 quatre ernrs-
sores a Portugal (Intermedios de la Comutu-
caoon. 124. juhol 1999)

en el mercat llatí". confirmant la internacronalització del sector audiovisual
en I'espai de parla hispana. Prisa ha augmentat, a més, la seva participació
en el camp de I'edició musical i I'organització d'espectacles (a través de les
societats de Gran Vía Musical), en que aprofita les possibilitats de difusió i
prom oció en el mercat de parla hispana que li proporcionen les cadenes de
radiofórmula de la companyia, així com els canals ternatics musicals que
explota Sogecable.

-En el camp d'lnternet, la intervenció de Prisa es basa en la creació de
continguts i serveis (en els quals explota la marca deis seus productes con-
vencronals) més que en la gestió de I'accés. A partir de l'edició electrónica
d'EI País Digital, Prisa inicia un nou procés d'expansió centrat en la distri-
bució a través de la xarxa deis seus mitjans convencionals (premsa escrita i
emissores de radio), la pubhcitat a la xarxa, la producció de pagines d'ac-
cés a Internet (Inicia, Gran Vía, Buscopio) i el desenvolupament d'aplica-
cions interactives del descodificador de Canal Satélite Digital (CSD).

«En la mateixa línia d'aportar continguts informatius i d'entreteniment,
se situa la participació de Prisa en la societat de telecornurucacions sense
fils FirstMark Comunicaciones España, filial de I'operadora nord-americana
FirstMark. L'entrada de Prisa en I'accionariat d'aquesta companyia su posa
un pas més en la convergencia entre les telecomunicacions i la indústria
informativa i en la política d'integració d'activitats i d'aliances internacio-
nals del grup espanyol.

l.'actuacró de Prisa en el mercat audiovisual es canalitza a través de la
societat Sogecable, en alianca amb el grup trances Canal-. El creixement
de Sogecable, que té el suport de les participacions financeres que els
bancs mantenen en la companyia, s'ha caracteritzat per la integració ver-
tical d'activitats, des de la difusió (Canal-r. Canal Satélite Digital) cap a la
producció, seguint una estrategia d'aliances amb grups nord-americans i
europeus amb una posició destacada en el mercat audiovisual internacio-
nal. Aquesta inteqració d'activitats proporciona a Sogecable una posició
destacada en el control de continguts audiovisuals, una faceta clau per a
la consolidació de les seves empreses de difusió televisiva i que limita les
opcions de possibles nous competidors. Amb l'alianca amb Warner.
(Warner Sogefilms i Warner Lusomundo Cines de España), Prisa obre una
nova finestra per a la distribució a sales de les produccions en que partici-
pa.
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Participacions del grup Prisa en mitjans de comunicació (desembre 1999)
- - - --- ----- - -- ---- -- - ---- --- ------------------- -----_._-----

Branca d' activitat
Edició de premsa

Societats (% participació en el caQ:;,;;i.;;;;ta;;.I,):.. __
Diario El País, S.A. (lOO %)

El País (100 %)
El País Internacional (100 %)

Estructura (Cinco Días) (100 %)
Diario As (95 %)
Progresa (Revistes) (100 %)

Impressió Plantes propies a Madrid i Barcelona {lOO %)
Bidasoa (Valencia) (100 %)
Distasa (SeviUa) (lOO %)
Norprensa (Lugo) (100 %)':--",,-,- - __
Eurohueco (Barceiona) (19 %)
Mateu Press (Barcelona) (50 %)

Distribució de diaris i revistes Redprensa Gelesa (50 %)

Radio Unión Radio* (80 %)
Antena 3 Radio (49,10 %) ~------------------~SER (100 %)
Radio Caracol (19 %)
Prisa-Grupo Valores Bavaria (50;...~;;;,0L.) ~ __ -I

Edició i comercialització musical Gran Vía Musical (l00 %)
Nova Ediciones Musicales (100 %). - ......
Polaris Music ([ 00 %)
Planet Events (100 %)

Universo Musical (50 %)

Audiovisual Sogecable (25 %)

Serveis Catsa (márqueting direete) (iOO %)
Gestión de Medios de Prensa (51 %)

Internet i multimedia PROEL (lOO %)

Telecomunicacions FirstMark Comunicaciones España (17,5 %)

-!, Societats de cartera.

Font: Elaboració propia amb dades de Prisa [http://www.prisa.es]. Intermedios i Noticias de la Comunicacián.~ - - - - - - - - - -
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Participacions del grup Sogecable en mitjans de comunicació (desembre 1999)

Producció i drets audiovisual s

Televisió

Distribució de cinema

Canal+ (25 %)
Canal Satélite Digital (92,49 %)
Cable Antena TV Cable (99,98 %)
CNN+ (50 %) ,..",~~~ _
Canal Club Distribución de Ocio "J fultura (100 %)
Citsl (gestió canals temátics) (95%)

Sogecine (100 %)
Sogepaq (33 %)
Gestsport (100 %)

Audiovisual Sport (40 %)

Warner Sogefilms (50 %) {.."..
Wamer Lusomundo Cines de España (33,33 %)

Font: Elaboració propia amb dades de Prisa [http.z/www.prisa.cs], Intermedios, El País i Noticias de la Comunicación.
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2.3. Godó

L'arnbit d'actuació del grup Godó se situa en I'espai comunicatiu
cata la, on en els darrers anys ha iniciat una estrategia de diversificació mul-
timedia per aprofitar les possibilitats de creixement apuntades pel desen-
volupament del mercat televisiu i radiofonic autonornic. Així, a la seva
intervenció en el camp de la premsa escrita, tant en I'edició (amb dues
capcaleres, d'informació general i d'informació esportiva, capdavanteres a
Catalunya) com en la impressió i distribució, se li suma una política d'a-
liances amb altres empreses de Catalunya i amb els grups estatals per tal
de desenvolupar noves activitats.

L'expansió cap a I'audiovisual de Godó ha pres com a espai de referen-
cia el mercat catala, on la seva posició el situa com a soci amb experiencia
informativa per als projectes d'intervenció catalana deis grups d'abast més
gran. En aquesta línia se situa l'alianca de Gestevisión-Telecinco amb La
Vanguardia per a la implantació a Catalunya del projecte Atlas. La televisió
per cable ha estat un altra porta per a I'entrada del grup Godó en aquest
mercat, a través d'ura participació minoritaria a Cable i Televisió de
Catalunya (CTC).

En el camp de la radio, la intervenció del grup Godó es limitava, fins al
1999, a una participació de cartera en la societat Unión Radio, controlada
per Prisa. Amb I'obertura del mercat radiofonic a la formació de noves
cadenes d'abast catala, Godó també ha iniciat una expansió cap a aquest
terreny de la rná d'una empresa, RAC 105, amb una amplia experiencia.
Així, Godó ha creat la companyia Radiocat XXI, que després de les con-
cessions atorgades per la Generalitat (DOGC 2898, de 25 de maig de
1999) reuneix 8 emissores, a les quals se sumen les tres freqüencies de
Radio Associació de Catalunya.

L'expansió multimedia de Godó es completa amb la seva intervenció a
Internet, on. a més de l'edició electrónica de La Vanguardia, que inclou ser-
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veis informatius especialitzats de pagament, participa amb el grup Correo
i amb El Mundo en el projecte de La Ciudad Interactiva, una guia urbana
d'oci i entreteniment. El desenvolupament d'aquest projecte a diferents
ciutats d'Espanya també es basa en l'alianca de Correo i El Mundo amb
socis locals que aporten la seva experiencia en cada territorio
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Participacions del grup Godó en mitjans de comunicació (desembre 1999)

Branca d' activitat
Edició de premsa

Societats (% participació en el capc..;i.;.;;ta;.;;"l)'- --.
La Vanguardia Edici@nes (,;;.l:;;.OO;;_%~;;.;):._ ......_ ....
El Mundo Depo:.:;rt.;,;;i..;.vo.;;...;.(1;;,;O;;.;;O..;.9t;.;.o¿)-----_
La Vanguardia Publicaciones (100 %)

Mundo Revistas (100 %)
La Vanguardia Comunicación pOO %

Vang-'3 Publicaciones (50 %)
Aula Activa (24 %)

LV Magazine (50 %)

Distribució i serveis Gestión Productos Editoriales (c;;l~O....O...%"o.,):.- .......
Gestión Doinlciliaria de Prensa (100 %)
Publipress Organización {l'O"'",@""%"'o):---..:-.--------.
Distribución y Repc,;art;.;;...~o..;.(~l.;;.O..;.O.,.9t""o),"""' ...,
La Vanguardia Vacaciones (50 %)

Radio Catalunya Comunic,a:,;...cl,;.,;·ó.~(:..;f.;.O..;.0..;.%.;.o):.- ......:r
Radiocat XXI (:;;85;;";";';%;L) ..,..,.,. __ ~ ...

Unión Radio* (20 %) _~ _

Televisió Agencia de TV Latino-americana de Se¡;vicios...Y Noticias de
Catalunya - Atlas Catalunya* (50 %)

Televisió per cable Tisa Cable= (100 %) ......
Cable i Televisió de Catalunya (7,5 %)

Internet imultimedia La Vanguardia Dig"-~i.:..;.ta;.;.l~(1;..;0;..;;0_9t;.;.0t-)~ ..... -I

La Ciudad Interactiva (33,3 %2'- ....... --.
GDA Pro (100 %) (producció audiovisual multmedia)

, Societats de cartera.

Font: Elaboració propia amb dades del grup Godó [http://www.grupogodo.net]. Intermedios de la Comunicacion i Noticias de la Comunicación-- - - - - - - - -- - - ---- - - - - - - -- -

2.4. Zeta

La posició del grup Zeta en els mercats espanyol i catala es fonamenta
en la seva activitat d'edició, que assoleix una presencia important en els
arnbits de premsa escrita diaria, de revistes i de Ilibres. Pel que fa a la prem-
sa diaria, el model de Zeta es correspon amb el d'altres grups originaris de
les autonomies amb un desenvolupament més gran de mitjans propis (com
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Correo i, en menor mesura, La Voz de Ga/icia). Així, la seva expansió en la
premsa diaria ha partit d'una posició solida en el mercat catala (amb E/
Periódico de Cata/unya), per seguir després una estrategia de diversificació
horrtzontal cap a altres mercats autonomics amb la creació de capcaleres
reqionals diferenciades. La intervenció estatal de Zeta es concentra, pero,
en el mercat de les revistes, en el qual (junt amb Hola S.A.) és I'única
empresa que trenca el predomini deis grups estrangers. Pel que fa a l'edi-
ció de Ilibres, el grup cata la té una activitat destacada que li ha perrnes tirar
endavant una política d'internacionalització cap a l'America Llatina, majo-
ritariarnent a través d'empreses controlades al 100% per Zeta, encara que
en algun cas ha optat per l'alianca amb editorials propies deis diferents par-
sos. L'estoc de continguts de que disposa el grup també li ha perrnes bus-
car noves formes de comercialització a través de I'edició multimedia, tot i
que no ha desenvolupat una intervenció decidida en el multimedia en línia.
L'any 1999, pero, Zeta va crear la divisió Zeta Digital per al desenvolupa-
ments de continguts especialitzats per a InterneL (Intermedios de /a
Comunicación, 129).

La capacitat d'actuació i creixement de Zeta en les diferents formes d'e-
dició ha anat acompanyada de la integració dins del grup de totes les fases
de la producció editorial (indosos el control directe sobre la impressió i la
distribució, amb més de 140 punts de venda al mercat espanyol i xarxes de
distribució a diversos palsos d'Arnerica Llatina).

Mentre que I'activitat de Zeta en el camp deis mitjans escrits s'ha basat
en el creixement intern, en els seus projectes d'expansió cap a la radio i la
televisió el grup ha hagut de buscar aliances i acords. Zeta, a través de la
seva filial Zeta Radio, només va obtenir tres llicencies (Martorell, Santa
Coloma de Farners i Cambrils) en el procés d'atorgament de concessions
de la Generalitat de 1999. Es frustraven, així, les seves expectatives de
crear una nova cadena convencional en catala. Davant d'aquesta situació,
I'opció del grup ha estat buscar formes de creixement extern a través de
l'alianca amb Ona Catalana.

Zeta ha trobat més dificultats en I'expansió cap a I'audiovisual, en que
manté una intervenció limitada a través d'aliances amb els operadors de
cable de Madrid i Galícia. No té intervencions significatives en el mercat
audiovisual catala.
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?a!!!~lp~~ió_~!:I__gru.e_~~_~~~!1:~itt~ns _~!__<:~~_~ni~~ció(~ese_~!?~~}229t _
Branca d' acti vitat
Edició de premsa diana

Edició de llibres

Producció multimedia i Internet

Impressió

Distribució

Serveis

Televisió per cable

Radio

Activitat internacional

Altres

Societats (% participació en el capital)
Ed. Primera Plana (El Periódico de Catalunya i El Dominical) (100 %)
Prensa Diaria Aragonesa (100 %)
La Voz de Asturias (100 %)
P. Regionales (100 %)
Diario de Córdoba (40 %)
Andorrana de Publicaciones (100 %)
Ed. Extremadura (99,1 %)
Promociones y Ediciones Culturales (El Periódico Mediterráneo) (61 %) ~ ....
Edecasa (Sport) (99,1 %)
Equipo de Información (100 %)
Audiovisual Española 2000 - La R~ón (45 %)
Edició de revistes
Ediciones Tiempo (100 %)
Ediciones Z (Interviú) (100 %)
Ed. Formentera (Man, Woman, Primera Línea, Adelgazar,You) (100/~DAiY-o)/~ '"
Ed.Reunidas(Viajar,PCPlus,CNR,Superjuegos,revistesd'encarrecper a empreses)(25 %)
Ed. B (Top Disney, Minnie Disney) (lOO %)

Ediciones B (lOO %)

Zeta Multimedia (100 %)
Somni Systems (91 %)
Zeta Digital (100 %)

Iniciativas de Publicaciones e Impresión (40 %)
Gráficas de Prensa Diaria (100 %)
Geisa (100 %)
Eurohueco (10 %)

Prodesa (89,3 %)
Dispesa (100 %)

Pequeños Anuncios (gestió espais publicitaris) (100 %)
Zeta Servicios y Equipos (gestió sistemes informátics) (100 %)
Vox Publica (100 %)
International Sports Organization (s.d.)

Cable Total (90 %)
Madritel Cable (15 %)
Grupo Cable Gallego QO %)

Grupo Zeta Radio (100 %)
Ona Catalana (35 %)
Radiofonía Aragonesa (100 %)

Grupo Editorial Zeta (Méxic, Argentina i XiIe) (lOO %)
EdicionesB (Méxic,Colombia,Uruguai,Venecuela, Argentina,Xile,Equador)(100 %)
Versus Ediciones (Argentina) (50 %)

General Risk (assegurances) (75 %)
Inmobiliaria Aspesa (100 %)
Transaviation (lOO %)

Font: Elaboració propia arnb dades del grup Zeta [hupv/www.elperiodico.es}r Intermedios de la Comunicación.
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2.5. Planeta

El grup Planeta té una traject6ria recent en el camp deis mitjans de
comunicació --tret de I'edició de Ilibres--, amb la qual se situa com el ter-
cer grup d'origen cata la amb una intervenció important en aquest ambit.
Des de la seva posició destacada en el terreny de I'edició de Ilibres, que li
atorga una clara prajecció a tot el mercat de parla hispana, Planeta ha
ernpres un pracés d'expansió multimedia en diverses línies:

-Expansió cap a I'edició multimedia, pnrner en suports CD i cada cop
més en línia, on traba una nova forma de comercialització per al seu vast
fons de continguts. L'expansió de Planeta cap a Internet es completa amb
l'alianca amb el grup Bertelsmann per a la posada en marxa de la Ilibreria
electrónica Bol, que compta amb el fons més gran de Ilibres en castella.

D Taula6

Participacions del grup Planeta en mitjans de comunicació (desembre 1999)

Branca d' activitat
Edició de llibres

Societats (% participació en el capital)
Planeta, Ariel, Seix Barral, Martínez Roca, Destino, ~_'h"_~,""
Temas de Hoy, Espasa Calpe, Planeta DeAgostini, Deusto,
Plawerg, Altaya, Crítica, de Bolsillo. .,,--~~,~,-_~.a"/l," __ ..,a

Serveis editorial s Planeta Crédito (venda directa) (100 %)
Difusora Internacional (obres de referencia) (100 %)
Agrupación Editorial (bane de eontinguts i eneic1op"&lies)(;f0@%T
Eduinter (serveis educatius) (100 %)
Derechos de Autor (lOO %)

Internet i multimedia Multimedia Ediciones (100 %)
GeoPlaneta (100 %)
Planeta Actimedia (100 %)
Llibreria electrónica Bol (50 %)

Televisió Gestevisión Telecinc6 (10 %)
Canales Temáticos (33 %)
Sofisclave (80 %)

Onda Digital (15 %)
Lolafilms (15 %)

Distribució i venda Midesa (100 %)

Radio RKOR Granollers (100 %)
RTV Sant Celoni (60 %)
Berguedana RTV (20 %)

Sociedad de Radiodifusión Digital (40 %)
Font Elaboració propia arnb dades de Planeta [http.//www.planeta.es]llntermedlO. de la Comunicocion.



vDiversificació cap a la televisió, de la ma d'aliances amb actors ja ins-
tallats a la indústria. En aquestes aliances, Planeta pot aportar la seva
presencia internacional i la seva experiencia en la gestió de continguts. La
participació de Planeta en la televisió, iniciada amb I'entrada en I'acciona-
riat de Telecinco, s'ha completat amb la participació a Canales Temáticos,
una societat que reuneix una productora audiovisual (Zeppelin) i un ope-
rador de televisió (Telecinco) amb I'editorial Planeta (continguts generals,
especialitzats, de referencia, etc.).

vDiversificació cap a la radio, a través de I'adquisició, el setembre de
1999, de les tres emissores locals de RKOR, que ja havien manifestat la
seva intenció de bastir una nova cadena d'abast catara. La integració d'ac-
tivitats radiofoniques al grup Planeta es completa amb la creació de la
Sociedad de Radiodifusión Digital, en alianca amb Onda Rambla", que ha
estat concessionária d'una de les programacions estatals de radio digital.

2.6. Els principals grups del sector publicitari

En el capítol "La publicitat" d'aquest mateix informe es descriu més
ampliarnent tot el mercat publicitari. Aquí ens referim únicament a les prin-
cipals empreses i els principals grups d'aquest sector.

Si comparem la inversió total en publicitat i el volum gestionat per les
principals agencies, podem comprovar que queda espai per a una miríada
de petites agencies, que no s'inclouen en aquestes línies. Cal assenyalar,
també, la tendencia d'algunes agencies cap a I'especialització en alguna de
les activitats propies de les empreses de publicitat, com ara la creativitat,
per poder competir en un mercat tan complex. En termes generals, pero,
el comportament del mercat publicitari esta marcat per un alt nivell de con-
centració empresarial i una presencia important de grups estrangers, tant
en l'arnbit de les agencies de publicitat com en el de les centrals de com-
pra de mitjans.

El 1998, la inversió publicitaria a Espanya va ser de 1.454.202 milions
de pessetes, segons I'estudi d'lnfoadex, deis quals 732.856 van ser desti-
nats a mitjans convencionals i 721.346 a mitjans no convencionals. Del
total de la inversió, tretze empreses dedicades a la compra i planificació de
mitjans van gestionar-ne 625.903 milions, un 85% de la inversió destina-
da a mitjans convencionals.

Entre aquestes grans empreses del sector, les principals agencies de
publicitat de Catalunya i Espanya són propietat de grans grups estrangers,
com ara Omnicom, Interpublic, WPP, True North Communications o
Publicis. Aquests grups són de grans dimensions i la seva estrategia de crei-
xement cap al mercat internacional els porta a estar presents arreu del
món. Així, I'empresa BBDO Worldwide, integrada a Omnicom, compta
amb agencies a 75 patsos: Ogilvy Worldwide, integrada a WPp, té 377
agencies a 97 patsos: J. Walter Thompson disposa de 246 agencies, i EURO
RSCGcompta amb 176 agencies a 72 paisos.
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(11) L'acoonanat de la SOCiedadde Ra·
drodifusrón Digital es reparterx entre Plane-
ta (40%), Onda Rambla (30%), I Catalana
de OCCidente, Nutrexpa, Fernando Casado,
Prornooón de Empresas, Gestión de vivren-
das I lnversiones Fontanllles (un 5% cadas-
cun) (IntermediOSde fa Comumceaor; num
129, novembre de 1999)
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Els principals grups de publicitat amb activitat a Espanya (1999)

Grups internacionals Agencies Ingressos bruts*
(rmhons de pessetes)

17.080Omnicom Tiempo BBDO, TBWA,

Interpublic
Tandem DDB, Contrapunto
McCann-Erickson, Arnmirati Puris Lintas,
Lowe FMRGlDe Federico Valmorisco y Ochoa,
Draft WorIdwide

12.064

Wpp Bassat Ogilvy & Mather, J. Walter Thompson,
Mix Conquest, Alta Definición

8.988

Publicis Publicis, Publicis CasadevalI Pedreño & PRG 6.988

True North FCB Tapsa, Bozell

Havas Advertising Euro RSCG, La Banda de Agustín Medina

I Ingressos bruts de les companyies espanyoles (1998).
Font AIIIIIICIOI, núm 72, juhol ele 1999

(12) AnunCIos, juhol de 1999

(13) En el transeurs de l'elaboració d'a-
quest Informe, una d'aquestes agencies, Au-
gusta SST,ha estat adqumda per l'aqencra
FeS Tapsa

L'expansió de les empreses multinacionals s'ha vist reforcada, alllarg de
1999, per tres noves adquisicions que han fet d' importants agencies
espanyoles: la de Casadevall Pedreño & PRG, que ara té la participació del
grup Publicis; I'entrada d'Havas Advertising, amb un 70% del capital, a
l'aqencra La Banda de Agustín Medina, i I'adquisició d'Augusta BBT per
part de FCB Tapsa. Aquesta tendencia també es nota en el camp de les
centrals de compra de mitjans. Així, Leo Burnett ha adquirit Media
Estrategia, fins ara de capital espanyol.

Si tenim en compte les dades del ranquinq d'aqencies de 199812
,

podem comprovar que, de les 42 principals agencies que operen a
Espanya, 19" no compten amb presencia de capital estranger. Si bé aix6
suposa un 45,24% de les agencies, aquestes 19 companyies només ingres-
sen un 14,96% del total facturat per les 42 agencies auditades. Per tant,
el 54,76% de les agencies (amb capital estranger) concentren el 85,04%
(69,155 milions de pessetes) deis inqressos.

A més, en la seva estrategia d'expansió internacional, les grans multi-
nacionals de la publicitat han optat per I'adquisició de les companyies
nacionals. Així s'ha de parlar més de propietat estrangera que de partici-
pació de capital estranger, ja que, en la majoria deis casos, les agencies són
totalment de capital estranger o, si es parla de participació, es tracta d'un
70% --tret del cas de Remo Asatsu, amb només un 35% del capital
d'Asatsu Europe. Cal tenir en compte que, a diferencra d'altres empreses
mforrnatives (com ara la televisió), per a les empreses publicitáries no hi ha
límits legals a la concentració de capital o a la presencia de capital estran-
ger 1, per tant, I'estructura i I'organització e.elsector obeeixen estrictament
a les lIeis del mercat.



Pel que fa a I'activitat per arees geografiques, en la majoria deis casos
les agencies internacionals estan situades simultániarnent a Madrid i
Barcelona; poques vegades, també s'ubiquen a d'altres ciutats, com
Bilbao, la Corunya, Valencia o Santander. De les agencies sense participa-
ció de capital estranger, 6 tenen seu a Barcelona i la resta se situen a
Madrid (9), Valencia (2) i Santander (1). Hem de mencionar, com a fet aillat,
el cas de Saatchi & Saatchi, que, a principi de 1999, va decidir concentrar
les seves operacions a Madrid per culpa dellimitat volum de negoci de 1'0-
ficina de Barcelona 14.

Quant a les centrals de compra de mitjans, les seves estrateqies apun-
ten també a la integració en macrogrups estrangers que actuen a nivell
internacional i que, en alguns casos, estan vinculats a agencies de publici-
tat o grups d'aquest sector d'activitat. Així, per exemple, Universal Media
pertany a McCann-Erickson, agencia del grup Interpublic; Mindshare, a
WPP; CICM, a True North, i Media Planning compta amb un 45% de par-
ticipació del grup Havas Advertising.

El 1998, el volum de negoci gestionat per les tretze centrals de compra
més importants del mercat espanyol va representar el 85% de la inversió
publicitaria en mitjans convencionals. La facturació de les centrals de capi-
tal espanyol suposa un 17,31 % (92.390 milions de pessetes) del total fac-
turat per aquestes centrals, mentre que les vuit centrals amb capital estran-
ger han tingut una facturació de 533.513 milions de pessetes (un
82,69%). Si tenim en compte la facturació de les centrals per mitjans, el
1998, la televisió (un 56,1 %) i els diaris (un 22,3%) en van rebre les qua-
tre cinquenes parts.
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Facturació de les principal s centrals de compra de mitjans (1998)

Centrals de compra de mitjans Participació estrangera

Carat España
Cia Medianetwork
CICM
Equmedia
Media Estrategia *
Media Planning
Media Work's
Mindshare
Optimedia
Sopec
The Media Partnership
Universal Media
Zenith Media

Aegis (EDA) 100 %
Kader Groep Beheer BV (Holanda) 75 %
True North (EDA) 100 %

WPP Group (Gran Bretanya) 100 %

WPP Group (Gran Bretanya) 100 %
Publicis (Franca) 100 %

McCann-Erickson (EDA) 100 %
Zenith Media Worldwide (Gran Bretanya) 100 %

~ Adquinda per Leo Burnett, el 1999.

-!?_~r:.!.~~_a:~,_~6¿_O ~~r~l_de_195l2,_iAnU/~c!o:, núm. 72, juhol de 1999.
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(14) IPMark. num 515,1-31 degenerde
1999

Facturació
(rrnhons de pessetcs)

97.775
45.725
24.100
32.155
29.115

137.000
1.489

18.008
20.150

6.285
52.461
46.280
43.220
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3. Característiques principals de I'actuació
deis grups de comunicació a Catalunya

El desenvolupament de noves modalitats televisives, a través del cable i
amb la televisió digital terrestre, la reordenació de l'espai radioelectrk des-
prés del procés de concessió de noves freqüencies el 1999 i les expectati-
ves generades a I'entorn d'lnternet són tres deis elements que, junt amb
l'afluencra de capital d'altres sectors economics. defineixen I'escenari d'ac-
tuació deis grups de comunicació a Catalunya. L'ampliació del mercat
comunicatiu ha perrnes I'entrada de nous grups provinents d'altres activi-
tats, de dins de la indústria cultural (com Planeta) o d'altres sectors. Així,
en el panorama catala. destaquen les estrateqies d'expansió cap a l'audio-
visual i Internet d'empreses de telecomunicacions, electriques i entitats
financeres, que conformen dos blocs d'aliances. Retevisión, Endesa i Caixa
de Catalunya lideren la plataforma de televisió digital terrestre Onda
Digital, i participen en la televisió per cable a través de Menta, que ofereix
també una entrada a Internet. Telefónica, Iberdrola i La Caixa configuren
un segon bloc, a I'entorn de Telefónica Cable de Catalunya i amb altres
inversions en la indústria informativa. La presencia d'aquests grups, que
multipliquen la dimensió de les empreses de comunicació, aporta una
capacitat financera més gran al sector, alhora que els permet obrir noves
vies de negoci amb la integració de diverses activitats.

L'ampliació del mercat deis mitjans de comunicació també ha perrnes
I'expansió deis grups de comunicació catalans (Zeta, Godó i Planeta), que
han pogut diversificar les seves activitats, tant cap a nous mitjans com cap
al mercat estatal. El resultat d'aquestes estrateqies de creixement deis
diversos grups ha estat un increment de la competencia per crear noves
ofertes, que és el que ha passat en el camp de la radio amb l'aparició de
noves cadenes d'abast cata la que busquen trencar el predomini deis grups
estatals. Aquesta situació, pero, confirma la tendencia deis grups a inter-
venir en tots els mercats I segments aprofundint en la integració d'activi-
tats, cosa que provoca un augment de la concentració en el conjunt de la
indústria. L'expansió deis holdings, les estrateqies de diversificació mul-
timedia i les ahances i adquisicions entre grups redueixen la capacitat d'ac-
tuació d'altres empreses d'abast menor, que han de buscar acords amb les
grans empreses. Així ha succert en el camp de la radio, en que les iniciati-
ves de creació de cadenes autonomiques, sorgides des de l'árnbit local o
de petites empreses, han acabat Integrant-se en I'estructura deis qrups de
comunicació. També en el cas de la televisió digital terrestre i en el desen-
volupament del cable les possibilitats d'entrada de nous actors han estat
limitades per les estrateqies de creixement deis grups ja installats. que
apronten la seva experiencia i capacitat en el sector.

En la perspectiva de desenvolupament del mercat televisiu autonornic
amb la propera adjudicació de les freqüencies de televisió digital terrestre
i I'esperada revisió de la legislació de la televisió local, els grups catalans
han anat prenent posicions, també en el camp de I'audiovisual, on han
buscat l'ahanca amb els operadors estatals.

Així dones, el panorama de grups de comunicació a Catalunya presen-
ta una vitalitat irnportant, articulada a quatre nivells. D'una banda, espe-
cialment en el segment de les revistes pero també en I'audiovisual (amb la
presencia de Berlusconi, Kirch i Canal+ Franca), trobem una intervenció de
grups estrangers que, en general, no desenvolupen una estrategia dife-



renciada per a Catalunya sinó que actuen per al mercat estatal. En aquest
mercat s'inscriu també I'actuació de Prisa i Telefónica, que se situen com
els dos grups més importants de cobertura estatal. En un tercer nivell es
troben els grups d'origen auton6mic, sorgits en les comunitats que havien
desenvolupat previarnent un mercat regional propi per a la premsa escrita.
El grup Correo a Euskadi; La Voz de Galicia en aquesta comunitat, i Zeta,
Godó i Planeta a Catalunya són els més destacats en aquest nivell.
Catalunya se situa així com la comunitat amb una indústria informativa
més amplia. En el cas de la premsa, les estrateqies d'expansió d'aquests
grups s'han basat en la diversificació horitzontal cap als mercats autono-
mics (evitant la competencia deis grups estatals de premsa); pel que fa a
I'edició de Ilibres (en el cas de Zeta i Planeta), s'han basat en la internacio-
nalització. Quant als mitjans audiovisuals, vistes les dificultats deis grups
Zeta i Godó per actuar en el mercat espanyol des de Barcelona, els grups
catalans han buscat l'alianca amb els holdings estatals o bé han explotat
les possibilitats de creixement del mercat auton6mic amb la creació de
nous mitjans o l'absorció d'experiencies locals.

Finalment, cal assenyalar la presencia de grups de comunicació d'abast
comarcal o provincial, com els vinculats a les capcaleres de Segre, Regió 7
a El Punto Des de la seva activitat d'arigen en el camp de la premsa escri-
ta, aquestes empreses també han buscat la diversificació de la seva activi-
tat, integrant altres capcaleres locals (Segre) i a través de I'expansió cap a
la radio i la televisió locals.

Dins de la 16gica de creixement i expansió cap a noves activitats que
segueixen els diversos grups de cornunicacró, al Ilarg de 1999 han anat
apareixent diverses iniciatives que marquen una aposta clara per introduir-
se a Internet i ampliar I'ús de la xarxa. La irrupció deis grups de comunica-
CiÓ amb inversions milionaries que apasten pel futur desenvolupament del
mercat electr6nic esta suposant una reordenació d'lnternet, on fins ara no
s'havia manifestat el predomini d'aquests grans holdings de la comunica-
CiÓ.

La sortida a borsa de diverses societats integrades en els grups també
marca una nova dinámica en I'evolució d'aquestes empreses, que entren
així en el mercat financer internacional retorcant el component econ6mic
i comercial de I'activitat informativa. La confluencia i les aliances entre els
grups de comunicació, les companyies de telecomunicacions, les electri-
ques i les entitats financeres situen, a més, els mitjans de comunicació de
més audiencia dins d'un entramat empresarial que tendeix a la concentra-
ció i que acumula una gran capacitat d'intervenció social.
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