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Capítol10

la comunicació local

LA COMUNICACIÓ LOCAL
Observatori de la Comunicació Local(·)

El sector de la comunicacio local es caracteritza
per ser un deIs més dinámics del sistema
comunicatiu catalá. En aquest capítol es destaca la
importancia quantitativa deIs mitjans locals a
Catalunya i es repassen les experiéncies existents
en el camp de la premsa, la radio, la televisiá i,
també, Internet. Aixi mateix, s 'apunten diverses
interpretacions sobre la funció comunicativa que
desenvolupen els mitjans locals en un context de
creixent globalització i concentració empresarial.

(*) L'Observaton de la Cornumcaoó Lo-
cal es una iruoauva de 1'lnCom, del Patronat
Flor de Malg I del Corrussronat de la Pre-
srdéncra per a la Socretat del Coneixement
de la Drputaoó de Barcelona, I del Consor-
CI de Cornumcanó Local destinada a la re-
cerca I la drtusró de conerxernents sobre la
comurucaoó local Per a una versro mes am-
plia d'aquest Informe, vegeu
chttp //www blues
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La situació deis mitjans

La primera
característica

que cal destacar
de la premsa

local i comarcal
a Catalunya és

l'heterogeneitat

Les publicacions
mensuals,
bimestrals

i trimestrals
que s 'elaboren

deforma
voluntarista
encara són. .

majona

1. Introducció

La cornunicacó local constitueix, sens dubte, un deis sectors més actius
i rellevants del sistema de comunicació a Catalunya. Els orígens d'aquesta
activrtat s'han de buscar en la voluntat de defensa de la identitat cultural i
en la capacitat organitzativa i tecnológica que ha caracteritzat la societat
civil catalana.

Aquesta tradició permet articular, ara, un important i complex sistema
de cornunicaoó de proximitat en I'era digital que, més enlla de les seves
funcions en el sistema social catala. representa una experiencia d'interes
internacional per la seva singularitat en el context mundial de la globalit-
zació.

2. La premsa local i comarcal
J. vicenc Rabadan

2.1. Un panorama marcat per I'heterogenei'tat

La primera característica que cal destacar de la premsa local i comarcal
a Catalunya és l'heteroqenertat. Aquesta heterogeneYtat es fa palesa en els
diversos aspectes de la seva tipologia: arnbit de difusió (barri, local, subco-
marcal, comarcal, supracomarcal, etc.); periodicitat (diaria, bisetmanal,
mensual, trimestral, etc.); professionalització; titularitat (pública, privada);
objectius empresarials, associatius i culturals; continguts (generalistes o
especialitzats): etc. No es tracta només d'una premsa emmarcada en el
model de periodisme popular (Guillamet,1984), sinó que també implica
nombroses experiencies d'estructures empresarials consolidades, amb pro-
ductes periodístics i publicitaris desenvolupats i amb la presencia destaca-
da de I'administració pública com a productora de mitjans.

El tret comú deis diversos tipus és la cobertura deis interessos informa-
tius i/o comercials d'unes audiencies limitades, ja sigui per qüestions admi-
nistratives, d'identitat social o d'estructures socioeconómiques.

2.2. Perslstencies, professionalització i tecnologia

Treseixos basics presideixen l'heteroqenertat d'aquest sector: de primer,
la premsa que vol ser negoci (tant els diaris supracomarcals o locals que
lideren I'escenari de la comunicació local com les publicacions publicitaries
qraturtes): en segon Iloc, un gran nombre de publicacions modestes, poc
o gens professionalitzades, pero que segueixen canalitzant els interessos
de la societat civil; i·,finalment, la premsa de titularitat municipal, que en
molts casos assumeix el paper d'una premsa privada local inexistent o n'es-
devé la competencia.

Mentre que I'elaboració de diaris supracomarcals i de premsa municipal
esta professionalitzada (tot i que hi ha contractacions a precari), les publi-
cacions mensuals, bimestrals i trimestrals que s'elaboren de forma volun-
tarista encara són majoria. Entre la dedicació professional i I'amor a l'art,
lu ha diverses formes de col·laboració d'estudiants en practiques i semi-
professionals que practiquen la pluriocupació en diversos mitjans.

Una altra qüestió, important en els canvis d'aquest sector comunicatiu,
és la renovació tecnológica. Cal destacar la importancia que les innova-



cions tecnoloqiques han tingut per a la configuració d'alguns deis diaris
supracomarcals més importants, que han pogut afrontar amb torca exit
I'expansió a base de diversificar les edicions.

2.3. Associacions de premsa local i comarcal

La dinámica del sector també s'ha concretat en I'aparició d'associacions
representatives. L'organització que aplega les publicacions més tradicionals
(pero també algunes de les més consolidades empresarialment) sota els
pararnetres basics de ser de pagament i totalment en catala, és l'Associació
Catalana de Premsa Comarcal (ACPC), el primer congrés de la qual (1981)
va aplegar 60 capcaleres de les 168 censades aleshores.

L'altra organització de premsa local i comarcal és l'Associació Catalana
de Premsa Gratuita (ACPG), creada l'any 1997, que aplega una quarante-
na de capcaleres decantades cap als continguts comercials i publicitaris.

2.4. Tipus de publicacions i distribució

La premsa local i comarcal es pot classificar en tres blocs: premsa infor-
mativa de titularitat privada, premsa qraturta i premsa municipal de titula-
ritat pública'.

2.4.1. Prernsa informativa de titularitat privada

El primer bloc és el més divers i agrupa des deis diaris fins a les publica-
cions trimestrals, des de productes d'empreses editorials plenament conso-
lidades fins a premsa totalment voluntarista i d'entitats culturals, des de
difusions de més de vint mil exemplars diaris fins a tiratges de només 150
o 200 exemplars cada tres mesos.

2.4.1.1. La premsa diaria i bisetmanal
Pel que fa a les capcaleres diaries i bisetmanals, coexisteixen les sorgi-

des els últims anys setanta del reciclatge de la premsa local del Movimiento
(Oiari de Tarragona, Oiari de Girona, La Mañana de Lleida, Oiari de Terrassa
i Oiari de Sabadem i els projectes periodístics nous, com El Punt (aparegut
I'any 1978 com a Punt Oian), Segre (1982), Regiá 7 (aparegut I'any 1978
com a setmanari i que és diari des de 1991) i EI9 Nou. La situació d'EI 9
Nou és atípica, perqué és I'únic bisetmanal cata la (amb dues edicions, a
Osona i al Valles Oriental), pero la seva última edició, la del Valles
Occidental (1994), té periodicitat diaria. També cal recordar la curta vida del
Oiari de Matará (nascut i desaparegut durant 1999) i el fracas. a principis
deis anys noranta, del projecte de Nou Dieti, aparegut a Reus de la rna deis
propietaris de La Mañana i que es va voler implantar per tot Catalunya amb
diferents edicions.

Capítol10
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La premsa local
i comarcal es pot
classificar en tres
blocs: premsa
informativa de
titularitat privada,
premsa gratuita i
premsa municipal
de titularitat
pública

(1) No s'lu mdou el sector deis butlletrns
d'entrtats. grups I col Iect.us d'árnbit local
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D Taula 1

Diaris i bisetmanals locals i comarcals (1998-1999)

Capcalera
El Punt*
Diari de Tarragona
Segre
Segre
Regió 7
Diari de Sabadell
Diari de Girona
La Mañana
Diari de Terrassa
El 9 Nou (V Occ.)
EI9 Nou**

Empresa
Hermes Comunicacions, SA

Prornicsa
Prensa Leridana, SA
Prensa Leridana, SA

Edicions Intercomarcals, SA
Vallesana de Publicacions, SA

Diari de Girona, SA
Diari de Ponent, SA

Julián Sanz Soria, SL
Premsa d'Osona, SA
Premsa d'Osona, SA

L10cd'edició
Girona

Tarragona
Lleida
Lleida

Manresa
Sabadell

Girona
Lleida

Terrassa
Terrassa/Sabadell
Vic/Granollers

Difusió(98) Difusió (99)

• Edicions del diari El Punt I la seva difusió (1998): comarques gironines (15.281), comarques meridionals (2.633), el Maresme (2.534)
I el Barcelonés Nord (1.303).
H Edicions del periodrc bisetrnanal EI9 Nou (1998): Osona (9.252) i el Valles Oriental (3.945).
Font: Elaboració propra a partir de dades de l'Oficina de Justificació de la Difusió (OJD).

Les publicacions
informatives

iprivades
setmanals

i quinzenals
a Catalunya

apleguen
29 setmanaris
i 3 quinzenals

Diari de Girona, Diari de Tarragona, La Mañana i Segre tenen com a
referent la demarcació provincial, mentre que Diari de Terrassa i Diari de
Sabadell són publicacions basicament locals. l.'ámbit comunicatiu de les
edicions d'EI 9 Nou és la comarca respectiva, mentre que Regió 7, editat a
Manresa, és un exemple de diari supracomarcal, que abasta comarques de
Barcelona i Lleida, amb una segona edició que cobreix l'Anoia. El Punt
declara que té vocació de diari nacional catala per edicions i el 1999 en va
assolir cinc: al seu ambit originari (comarques gironines), al Maresme, al
Barcelonés Nord, a Rubí (Valles Occidental) i la de les comarques meridio-
nals (Tarragona). Cal destacar que els tres últims mitjans intenten expandir-
se dins de l'area metropolitana de Barcelona, tot i que la seva incidencia
en aquesta área no és comparable al seu lideratge en els territoris d'origen.

2.4.1.2. Publicacions setmanals i quinzenals
Les publicacions informatives. i privades setmanals i quinzenals a

Catalunya apleguen 29 setmanaris i "3 quinzenals, hereus, en molts casos,
de publicacions sorgides de la societat civil catalana anterior a la dictadu-
ra franquista que s'han renovat, majoritariament, amb unes estructures
empresarials mínimes 1--' r garantir-ne la supervivencia. A més, hi ha suple-
ments i edicions territorialitzades setmanals que publiquen alguns diaris
supracomarcals: suplements setmanals per al Berqueda i el Baix Llobregat
Nord de Regió 7; els cinc suplements per a demarcacions territorials Ileida-
tanes de Segre, o el suplement Presencia, de continguts generalistes i dis-
tribuit amb les edicions d'EI Punt. Aquest diari ha subscrit convenis de
col·laboració amb alguns setmanaris, dins de l'estrateqia del rotatiu gironí
d'establir aliances amb publicacions locals per implantar, després, les seves
noves edicions (El Pati, de Valls, o Rubricata, de Rubí; aquest últim és, des
del darrer trimestre de 1999, un suplement mensual distriburt de franc
amb I'edició d'EI Punt de Rubí). D'altra banda, el setmanari lleidata Nova
Térreqe forma part de I'empresa editora del diari Segre.
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D Taula 2

Setmanaris i quinzenals locals i comarcals (1998-1999)

Capcalera Lloc d'edició Tiratge* Difusió 98 ** Difusió 99 ** Llengua
Revista del Valles Granollers 8.050 Catara:
E13 de Vuit Vilafranca del Penedes 7.200 6.007 6.035 Catala
Diari de Vilanova Vilanova i la Geltrú 6.500 5.953 5.939 Ca 1
La Marxa de Catalunya Vic 6.000 Catala
La Veu de l'Anoia Igualada 5.60@ 5.240 Catalá
ElPati Valls 4.500 Catalá
El Vallenc Valls 3.500 Catala
La Comarca d'Olot Olot 3.400 3.213 3.367 Catala
Setmanari de l'Ah Emporda Figueres 3.60(') 3.1Hl 3.379 Catala
Hora Nova Figueres 3.500 2.346 2.315 Catala
Els 4 Cantons Sant Cugat del Valles 2.500 Caealá
L'Eco de Sitges Sitges 2.000 1.591 1.772 Catalá
L'Hora del Garraf Vilanova i la Geltrú 2.3@0 Catala
La Proa Palamós 2.000 Catala
L'Ebre Tortosa 2.(;)00 Ca ala
La Veu del Baix Ebre Tortosa 2.000 Catala
Nova Tarrega Tárrega 1.5@0 1.359 ].366 Catalá
Recull (Quinzenal) Blanes 1.500 Catala
Nova Conca Montblanc 1.50(') Catala
Forja Castellar del Valles 1.300 1.161 1.144 Catala
Áncora Sant Feliu de Guíxols 1.300 1.153 1.181 Catala
Crónica de Súria Súria 1.100 Catalá
Vida Igualada 1.100 866 UH1 Catalá
Setmanari de Montbui Caldes de Montbui 1.200 848 864 Catala
El Pregoner (Quinzenal) Bellpuig tOOO Catala
L'Informador Martorell 1.000 Catala
Diari del Baix Penedes el Vendrell LO@ü Catalá
Torelló Torelló 1.000 Catala
Rubricata Rubí 1.000 753 s.d. Catalá
La Veu de la Segarra Cervera 400 Catala
Montpeitá Sant Fruitós de Bages 250 Catala

* Dades facilitades per l' Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC).
** Dades de I'OJD.
Font: Elaboració

Elssetmanaris informatius privats han esdevingut, en funció del territo-
ri concret i de l'existencia o no de premsa diaria comarcal, el rnitja perio-
dístic de referencia a algunes ciutats mitjanes de l'area metropolitana bar-
celonina i a comarques on els diaris comarcals no tenen una difusió impor-
tant, sobretot per la tradició i la fidelitat de les audiencias locals.

2.4.1.3. Premsa local i comarcal d'altra periodicitat
Les publicacions mensuals, bimestrals o trimestrals conformen el gruix

d'aquest bloc de premsa informativa privada. Algunes tenen molts anys
d'historia i encara responen al model de premsa popular, voluntarista i no
professionalitzat, que caracteritzava el sector fins a la transició política
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espanyola. La majoria d'aquestes publicacions són d'arnbit local i no
comarcal, i s'editen a poblacions amb pocs habitants.

Mentre que gairebé tots els setmanaris locals i comarcals pertanyen a
I'ACPC, només 9 de les 62 publicacions mensuals no hi són i 52 de les 124
publicacions bimestrals i trimestrals en formen part'.

(2) Dades tacrhtaces per I'ACPC rl'Area
de Prornocró de la Premsa del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya

D Taula3

Publicacions no diáries ni bisetmanals per comarques

Comarca* Setmanaris Quinzenals Mensuals
Alt Camp 2 O 2
Alt Emparda 2 O 1
Alt Penedes 1 O 2
Alt Urgell O O 1 2
Anoia 2 O 1
Bages 2 O 7
Baix Camp O O 2
Baix Ebre 2 O 2
Baix Emparda 2 O 2
Baix Llobregat 1 O 6
Baix Penedes 1 O 2
Barcelonés O 1 3
Bergueda O O O
Conca de Barbera 1 O 2
Garraf 3 O O
Garrigues O O O
Garrotxa 1 O 1
Girones O O 1
Maresme 1 O 5
Montsiá O O O
Noguera O O 1
Osona 2 O 4
Pallars Jussa O O 1
Pallars Sobirá O O O
Pla d'Urgell O O O
Pla de l'Estany O O 1
Priorat O O O
Ribera d'Ebre O O 1
Segarra 1 O 1
Segriá O O 1
Selva O 1 O
Solsones O O 1
Tarragones O O 2
Terra Alta O O O
Urgell 1 1 r
Valles Occidental 2 O 3
Valles Oriental 2 O 5
Catalunya 29 3 62

~ L' Alta Ribagorca, la Cerdanya, el Ripolles 1 la Val d' Aran no tenen cap publtcació daquest tipus.
Font: Departament de Cultura de la Generalttat de Catalunya (Área de Prornoció de la Prernsa).



Només 4 publicacions mensuals superen els dos mil exemplars de tirat-
ge (2 d'elles n'editen gairebé cinc mil); 19 tenen tiratges d'entre mil idos
mil exemplars; 15 n 'editen entre cinc-cents i mil, i 14 publicacions no arri-
ben als cinc-cents exemplars. La mitjana d'aquestes publicacions és de gai-
rebé mil exemplars. Les publicacions bimestrals només tenen tres capcale-
res que superen els mil exemplars (una d'elles n'edita 3.500); 13 n'editen
entre cinc-cents i mil, i 12 no superen els cinc-cents. La mitjana deis bimes-
trals és de 653 exemplars. Per acabar, entre les publicacions trimestrals,
n'hi ha 3 que editen mil exemplars; una que n'edita mil cinc-cents; una
altra que en tira dos mil; 8 que n'editen entre cinc-cents i mil, i 12 que no
arriben als cinc-cents exemplars. La mitjana és de 581 exemplars.

La distribució d'aquestes publicacions palesa la importancia de tres fac-
tors potenciadors: d'una banda, la riquesa d'iniciatives sorgides a zones
amb alta demografia (els dos Valles, el Barcelonés, el Maresme i el Baix
Llobregat); en segon Iloc, les demandes d'informació local d'arnbits comu-
nicatius conformats al voltant de les dues ciutats més importants de la
Catalunya interior (Manresa i Vic), i, finalment, el paper que les subven-
cions institucionals (tant de la Generalitat com, sobretot, de les diputa-
cions) tenen en el financarnent d'aquestes publicacions.

2.4.2. Publicacions gratu"ites: premsa de serveis
d'ámbit local

Una de les novetats més significatives d'aquest sector comunicatiu
durant els últims anys ha estat l'edosió de les publicacions qratuúes, una
premsa que s'ha expandit sobretot als municipis de l'árnbit rnetropolita de
Barcelona. La manca de dades no permet diferenciar les publicacions publi-
citarles (menys del 50% d'espai informatiu) i les informatives, molt sirnilars
a les de premsa local i comarcal convencional pero qratuites.

Segons un estudi de l'Associació Catalana de Premsa Graturta (ACPG)
realitzat entre final de 1998 i principi de 1999 i centrat exclusivament en
poblacions a partir de 10.000 habitants, s'han detectat 235 publicacions
qraturtes, el 82,5% de les quals es distribueixen a la província de Barcelo-
na. L'índex de consum d'aquesta premsa és, segons l'estudi. del 75,8% de
la poblado, i el tiratge rnitja és de 25.000 exemplars setmanals. Tot i que
el volum d'exemplars global no s'ofereix calculat, les publicacions associa-
des a I'ACPG (una quarantena de capcaleres) editen prop d'un milió
d'exemplars setmanals. Si ens centrem només en les capcaleres integrades
en la pagina web de I'ACPG (www.premsagratuita.com; consulta: novem-
bre de 1999), més del 50% són setmanals, mentre que un 33% són men-
suals. Un 10% apareix cada quinze dies i s'ha registrat una publicació dia-
ria a Granollers.

El tiratge d'un 40% de les publicacions se situa entre 10.000 i 20.000
exemplars, i el d'un altre 40%, entre els 20.000 i els 40.000 exemplars. El
Punt de Venda, amb 17 edicions diferents (per arnbits infracomarcals i, fins
i tot, locals). edita 250.000 exemplars setmanals, i algunes grans ciutats de
l'area metropolitana tenen publicacions amb tiratges que ultrapassen els
100.000 exemplars.

La distribució d'aquesta premsa es fa rnajoritáriament a través de les
fleques locals i deis establiments comercials, tot i que també n'apareix a les
bústies, a les benzineres o encartada com a suplements dins de diaris
supracomarcals o de setmanaris informatius. Pel que fa al percentatge de
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superfície redaccional informativa, gairebé 7 de cada 10 publicacions no
arriben al 50%, mentre que 3 de cada 10 el superen (d'aquestes, la rnei-
tat dedica a la informació més del 70% de la superfície redaccional).

2.4.3. La premsa municipal o de titularitat pública

L'últim bloc en que dividim la premsa local i comarcal és el constitint
per les publicacions editades pels ajuntaments (i alguns consells cornar-
cals). Aquests mitjans no han estat fins ara objecte d'un cens sistematic;
aquesta rnancanca. pero, la compensen les Ilistes de la Fundació Centre
Internacional de Premsa de Barcelona i de la Diputació de Barcelona
(wvvvv.diba.es/premsa/mitjans.htm). Tot i que l'Area de Promoció de la
Premsa de la Generalitat calcula que hi ha uns 200 butlletins o publicacions
rnurucipals a Catalunya, la suma de les Ilistes esmentades en concreta un
total de 134.

Encara que abans de les primeres eleccions municipals democratiques
(1979) hi havia algun ajuntament que editava el seu butlletí, la premsa
municipal s'ha desenvolupat durant els últims vint anys. De les 95 publica-
cions amb data de creació de la Ilista de la Fundació Centre Internacional
de Premsa de Barcelona, només 3 són anteriors al 1979; aquell any en van
néixer prop del 20%, xifra que puja al 42% si considerem tot el primer
mandat dernocrátic municipal (1979-1983). El segon mandat, fins I'any
1987, va veure I'aparició d'un 21 % de les 95 publicacions d'ajuntaments
datades, mentre que el període 1987-1991 se'n van crear gairebé el 32%
(només el 1987 en va apareixer un 18%).

D Taula4

Distribució de premsa municipal per comarques (1998)

Comarques

Baix Llobregat
Valles Occidental
Valles Oriental
Pu1oia, ~aresme
Alt Penedes
Alt Emparda, Bages
Barcelonés, Berguedá, Garraf, Montsiá
Baix Ebre, Girones, Osona, Selva
Baix Emporda, Ripolles, Segarra, Tarragonés
Alt Urgell, Baix Camp, Conca de Barbera,
Garrigues, Garrotxa,Pla de l'Estany, Segria, Urgell
Total

Font: Anuari de la Infonnació de Cata/unya 1998-1999. Centre Internacional de Premsa de Barcelona.
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Publicacions municipals i habitants per municipi (1998)

Municipis de 10.000 a 20.000 habl;¡,;;·t:;;;;an:;;;;t;;.s__ """",-~ -...:::;:_~_...1
Municipis de 1.000 a 5.000
Municipis de 5.000 a 10.000
Municipis de 20.000 a 50.000
Municipis de més de 50.000
Municipis de menys de 1.000

La premsa local
i comarcal ha
estat un vehicle
important de
n orm alitza ció
lingüística

Font: Anuari de la Informaciá de Catalunya 1998-1999. Centre Internacional de Premsa de Barcelona.
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Pel que fa a la periodicitat, gairebé el 36,5% són mensuals, mentre que
les bimestrals i trimestrals, a parts iguals, en conformen el 43%. De perio-
dicitat irregular, n'hi ha el 8,5%, mentre que les quinzenals no arriben al
4%. El percentatge restant esta conformat per un butlletí anual, dos semes-
trals. un quadrimestral, un setmanal i 3 publicacions que no especifiquen la
periodicitat.

Les publicacions setmanals i quinzenals, sempre de ciutats de l'area
metropolitana, assumeixen el paper de premsa local quan la ciutat o el
municipi no disposa de mitjans privats. La conformació de veritables revis-
tes municipals ha anat paral·lela al desenvolupament deis gabinets de prem-
sa i comunicació i a la incorporació de joves Ilicenciats en periodisme. Els
tiratges d'aquestes publicacions se salen situar entre una quarta part i un
terc del cens del municipi, i es distribueixen habitualment a les bústies.

2.5. Consums i sudiéncies

Segons un estudi encarregat per I'ACPC i elaborat per l'lnstitut Opina'
durant el mes de novembre de 1998 amb enquestes a 38 municipis de tot
Catalunya, gairebé un 90% deis lectors de premsa entrevistats Ilegeix prem-
sa comarcal (diaris, setmanaris, mensuals, etc.). La freqüencia de lectura de
premsa comarcal matisa la dada anterior: un 33,3% la Ilegeix quan surt el
mitjá, un 27,5% ha fa esporádicament i gairebé un 12% escull els diu-
menges, mentre que un 17,6% la Ilegeix cada dia. El consum d'aquesta
premsa es fa rnejoritáriament a casa (71 %), pero també al bar o restaurant
(12,6%) o a la feina (9,1%); del percentatge que la Ilegeix a casa, gairebé
un 31 % afirma que la publicació és Ilegida per dues persones; un 16,6%,
per tres persones, i un 11,5%, per quatre persones. La mitjana de lectors
per exemplar és de 2,5 persones.

2.6. La /lengua en la premsa local i comarcal

La premsa local i comarcal ha estat un vehicle important de normalitza-
ció lingüística. Pel que fa als setmanaris, mensuals, bimestrals i trimestrals,
la majoria són escrits en catala, tot i que les publicacions d'ambits metro-
politans decideixen repartir les pagines entre el catala i el castellá per inten- (3) lnstrtut Opina (1998) Estudt sobre la

tar augmentar el seu públic. Aquesta dinámica també ha estat seguida per premsa comarcal Barcelona lnstrtut Opina

bona part de la premsa municipal de Catalunya, sobretot la de municipis
amb torca població immigrada.
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(4) De les dotze errussorespnvades en OM
que hl ha a Catalunya tates son locals. tret
de les dues comarcals EAJ-l Radro Barcelo-
na I EAJ-15 Radio Espana de Barcelona

(5) En elaborar aquest estudr, els cálculs
es van ter sobre 573 errussores, xríra obnn-
guda per elaboraoó própra a partir de la !lIS-

ta oficial d'errussores rnurucrpals de la DI-
reccró General de Rad,od!fuSló I Televrsió de
la Generalitat. les lhstes de la página web
http Ilpersonal redestb es/segarra. revistes
del sector (com Antena toceñ, I contactes
personalsamb proíessionalsd'aquestes erms-
sores La xifra osol la constantment perqué
sempre lu ha alguna errussora municipal o
assocrauva que desapareix o deixa d'emetre
temporalment

Pel que fa als diaris, només El Punt, Regió 7 i EI9 Nou han apostat des
de I'inici pel catala com a lIengua única (tot i que part de la publicitat es
publica en castella). Cal ressaltar que els diaris locals i comarcals en castella
han anat incorporant més espais en cata la, i que el diari Segre ha estat pio-
ner en I'elaboració d'una segona edició en catala.

Per acabar, el sector de la premsa qraturta també ofereix un panorama
en que el catala és majoritari pero que no descarta el castella. i no només
en la informació d'actualitat sinó en la mateixa publicitat.

3. La radio local
Montse Bonet

3. 1. Preqúéncies. emissores i programacions

A Catalunya, com en general a Espanya, la técnica i la normativa sem-
bien aliar-se per fer de la radio un mitja essencialment local. Una emissora
obtinguda pel sector privat o pel sector públic en l'arnbit municipal és, en
principi, local perqué la potencia d'emissió concedida amb la llicencia d'o-
perador no permet abastar cobertures més arnplies. Trobem una excepció
en les históriques freqüencies en ona mitjana (OM) comarcals, que, amb
tot, comencen a ser relíquies del passat'.

A Catalunya, a final de 1999, només hi havia 22 freqüencies en OM (12
al sector privat, 9 de RNE i 1 en l'ambit municipal, I'antiga Radio Sabadell,
ara COMRadio), mentre que la FM en tenia gairebé 600 (nombre indeter-
minat que sempre oscilía a causa de la dificultat de comptabilitzar les
emissores municipals i les lIiures o associatives'), repartides entre el sector
pnvat (93 freqüencies), RNE (41), la CCRTV (143), emissores municipals
(268) i altres (28).

Des de 1978 no s'ha atorgat ni una sola OM més: tota emissora nova
nascuda a partir de 1979 és en FM. Es preveu que, d'aquí a un parell
d'anys, es podrá afegir un apartat per a les llicencies del DAB (Digital Audio
Broadcasting).

Els cakuls deis grafics 1,2 i 3 s'han fet sobre les freqüencies atorgades,
pero aquestes xifres no es corresponen automaticament amb el nombre de
programacions: per exemple, les 93 FM del sector privat no són 93 ofertes
proqrarnatiques. I passa el mateix en la radio pública institucional, ja que
les freqüencies de RNE o de la CCRTV es reparteixen en cinc i quatre ofer-
tes de programes, respectivament. L'únic cas en el qual s'apropen més les
dues xifres és en el de les radios lIiures i associatives i les radios municipals,
tot i que en aquest darrer ti pus les hores de programació conjunta de
COMRadio trencarien la correspondencia numérica entre el nombre de fre-
qüencies i el nombre d'ofertes programatiques.
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Distribució de les 573 FM de Catalunya (1999)
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Freqüencíes de radios municipals catalanes (1999)
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(6) Vegeu Corormnas, Mana. Meree Diez
I Laura Sergés (1999) "vmt anys de radios
rnumcrpals". a Ouaderns del CAe. num 4.
abnl, pág 52-57

D Gráfic 3

Distribució de les 220M de Catalunya (1999)
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3.2. El concepte de local: la graella proqremétice

Precisament per la seva limitada cobertura, la FM és una gran aliada de
la comunicació local. Des de l'optica programatica, la radio pot ser local
perqué només s'ofereix a un nombre reduit d'oients associats a una área
geografica reduida, i/o perqué els continguts pretenen apropar-se a aques-
ta comunitat.

Un estudi sobre les radios municipals' ha assenyalat que la informació
de proximitat --referida a l'arnbit proper, sigui local, comarcal o subcomar-
cal-- encara s'identifica com a objectiu prioritari, especialment en la pro-
gramació de les emissores deis municipis més grans. Seguint aquesta
mateixa línia, I'estudi mostra que en les emissores municipals de les pobla-
cions mitjanes i grans la programació és més diversificada (informació,
música, esports, etc.).

Les emissores, pero, també poden establir acords programatics entre
elles. Una representació clara és COMRadio, que ofereix a les municipals la
possibilitat de connectar amb la seva programació el temps que vulguin i
en els espais que trim. A final de 1999, comptava amb 90 freqüencies.,
entre emissores amb consorci i amb conveni (http://www.comradio.
com/index3.htm).

Un altre tipus d'acords programatics el trobem, per exemple, entre les
nou emissores que formen part d'EMUTE (Emissores Municipals de les
Terres de l'Ebre) i que tenen al voltant d'una hora i mitja diaria de progra-
macó conjunta. A més, algunes d'elles difonen algunes hores de progra-
mació de COMRadio.
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COMRildio Catalunya (1999)*
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En l'arnbit privat, i tenint en compte que la majoria d'emissores esta
integrada dins de cadenes', els continguts locals s'emeten en desconnexió,
encara que només sigui per emetre publicitat propia. Les desconnexions (el
temps local que no es fa en cadena) són una lIuita diaria per guanyar un
espai propi que, a Catalunya, no només es tradueix en temps per a la rea-
litat circumdant sinó que, cada cop més, es fa en catala. Les desconnexions
són optatives i, generalment per motius de pressupost, les emissores amb
menys recursos poden optar per allargar el temps d'unió a la cadena. Els
temps manllevats a la cadena no són només temps manllevats a Madrid,
també ho són a Barcelona o a altres cases mareo En el cas de Catalunya, les
desconnexions de Madrid (en les cadenes que depenen d'una central ubi-
cada allá) solen ser més generoses de dilluns a divendres, ja que els caps de
setmana els esports centralitzen prou temps d'emissió. Tot i que les emis-
sores estan en pie procés de reajustament (sobretot les d'Onda Cero a
Catalunya, després de la negociació amb Onda Rambla per a una gestió
conjunta), pode m dir que, a final de 1999, els percentatges més alts de
temps propi local corresponen a les radiofórmules: de dilluns a divendres,
Cadena 100 té a I'entorn del 25%; Cadena Dial, el 34%; M-80, el 36,6%;
40 Principales, el 50% de programació autónoma. Quant a la programació
convencional, també de dilluns a divendres, els temps oscil·len: Radio Salud
(que té un acord proqrarnatic amb Onda Cero) dedica un 55% del temps
d'emissió a la programació propia; la COPE i Onda Cero, d'un 11 a un
15%; la SERnomés en OM, un 10,25 %; la SERnomés en FM, un 14,4 1%.
Les emissions anomenades SER-Catalunya estan, de dilluns a diumenge,
entre un 5 i un 6%. Només queda, dintre del grup SER, l'escas 15% total
setmanal de que gaudeix I'emissora especialitzada en música dassica Sinfo
Radio. En el cas d'Onda Rambla (i valgui el mate ix que hem dit per a Onda
Cero a Catalunya), cal tenir en compte que és la resta d'Espanya la que
connecta amb Luis del Olmo i el seu espai Protagonistas. Per tant, si se'l
compta com un programa d'aquí, la programació és del 87,5% en cadena
a Catalunya, de dilluns a divendres. La resta és programació local de cadas-
cuna de les emissores que formen Onda Rambla. Aquest temps propi es
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tatge cornparauvarnent superior al de la res-
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(9) Vegeu Cororrunas. M ,M Diez, L Ber-
gés (1999)

redueix a una hora, els dissabtes, a l.leida i Girona, i desapareix els diu-
rnenqes.

En el sector públic institucional, si es comparen RNE i la CCRTV segons
les programacions ofertes, trobem que, amb torca coincidencia, les dues
de música dassica (Catalunya Música i Radio Clásica) i les dues ternatiques
(Catalunya Cultura i Radio 3) no fan desconnexions. Mentre que les con-
vencionals (Catalunya Radio i Radio 1) i les dues tot-notícies (Catalunya
Informació i Radio 5 Todo Noticias) tenen només un 4-5% de temps de
desconnexió diari'.

3.3. El concepte de local: I'estructural accionarial

A Catalunya, la major part de propietaris són /oca/s en el sentit que són
particulars o empreses amb seu social catalana. Pero cal distingir entre els
propietaris que han associat I'emissora a una cadena-d'arnbit estatal com
la SER, que histoncament ha basat la seva estructura i creixement en l'as-
sociació, d'aquells altres propietaris que es mantenen en la independencia
o associen I'emissora a una cadena d'ambit autonornic.

3.4. El concepte de local: quan la teoria s'enfronta
a la practica

Potencia d'ernissió, programació adrecada a la comunitat més propera
i titularitat empresarial farien de la radio catalana una radio própiarnent
local. No obstant aixo. tres quarts de segle d'história del rnitja mostren un
quadre diferent amb diverses contradiccions. Vegem quines són les princi-
pals realitats que en qüestionen el localisme:

Les emissores locals tenen un arnbit de cobertura redurt, pero de forma
més o menys explícita s'ha afavorit la formació de cadenes i la concentra-
ció d'emissores. En l'ambit privat, per exemple, només cinc de les 93 FM
existents a Catalunya el 1999 es podien considerar emissores indepen-
dents, en el sentit que funcionaven de manera individual i sense pertanyer
a cap grup: 101.1 Igualada, Hot 70 (el Masnou), Radio Club 25 (Terrassa),
Radio Valira (la Seu d'Urgell) i Radio Marina (Blanes). En canvi, 39 fre-
qüencies corresponien a grups d'implantació estatal i unes altres 49 a
grups autoctons. Pel que fa a I'OM, les 12 freqüencies privades pertanyien
a cadenes estatals. /

En l'arnbit públic, les emissares municipals que históricarnent s'havien
organitzat a l'entorn del moviment unitari de I'EMUC (Emissores
Municipals de Catalunya) s'han anat vinculant a nous organismes, marcats,
com s'ha assenyalat, pel paper que hi exerceixen les diputacions provincials
i per l'alt grau de polarització política', En general, aquests organismes han
contriburt a fomentar el debat sobre el localisme i la proximitat.

La historia de la radio catalana (i espanyola, en el seu conjunt) ens ha
ensenyat que la FM no és només aliada dellocalisme sino. igualment, alia-
da de la música 1, sobretot, de la discografia d'origen anglosaxó. La FM ni
tan sois va néixer a Espanya per iniciativa empresarial sinó per imposició
legal I la solució d'urqencia de convertir-la en un producte barat encara ara
té les seves remares.



3.5. La /lengua

L'article 6 del Decret 269/1998, de 21 d'octubre, del reqirn jurídic de
les concessions de llicencies per a emissores en FM, estableix que un mínim
del 50% de la programació ha de ser en catala, repartit igual en totes les
franges horaries. L'excepció són les cadenes de titularitat estatal, que
"podran excloure d'aquesta obligació una franja horaria d'un rnaxirn de sis
hores consecutives de durada. Aquesta franja quedaria exclosa del cornput
del temps d'emissió als efectes del que preveu aquest precepte". A més,
un mínim del 25% de cancons han de ser interpretades en catala o aranés
(queden excloses d'aquesta obligació les emissores especialitzades en
música classíca o folklorica). Aixo ha afectat les emissores de nova planta
i, molt especialment, les que havien de renovar les concessions en el pro-
cés de 1998.

Sens dubte, el temps d'emissió en catala ha augmentat considerable-
ment en el conjunt de I'oferta radiofónica. A final de 1999, era totalment
en catala el 45,7% de la representació parlada de I'emissió (Iocució, indi-
catius, publicitat, etc.) de radio que es feia a Catalunya, excloent l'arnbit
municipal (les quatre programacions de la CCRTV, Radio 4, I'emissora OM
de COMRadio, Flaix FM, Flaixbac, RKOR, Radio Estel, Ona Catalana, RAC-
105, Segre Radio, 101.1 Igualada, Hot 70 i Radio Marina de Blanes). Si, a
més, tenim present que en les emissores municipals el catala és clarament
majoritari en la programació i també domina, encara que en menor grau,
en la publicitat, la proporció és alta respecte a la realitat de fa uns anys, en
que, especialment en el sector privat, el catala era torca residual. Les pre-
visions apunten que el percentatge encara auqrnentara amb I'inici d'ernis-
sions de les noves cadenes d'Ona Catalana i el grup Godó. En línies gene-
rals, ja és molt habitual que quasi tot el temps de programació propia
durant les desconnexions es faci en catala (per exemple, els temps locals
de Cadena 100 o el 55% d'Onda Rambla --recordem que, a l'hora de fer
els cakuls. només Protagonistas ja dura cinc hores-), Una altra tendencia
que s'ha notat darrerament (que creiem que s'ha d'interpretar en el con-
text de les condicions imposades pel decret) és un augment deis temps d'e-
missió en cata la en emissores on només es parlava aquesta Ilengua quan
es presentava algun disc d'un cantant o grup catala o en algun programa
musical especialitzat. Aquest és el cas de 40 Principales, on, a final de
1999, de dilluns a divendres, el 22,75% del temps local era en catala (i
augmentava fins al 33,3% durant el cap de setmana); o de M-80, amb un
27,5% de dilluns a divendres (25% els caps de setmana). Si recordem l'ex-
cepcionalitat a la qual es poden acollir aquestes cadenes de titularitat esta-
tal (excloure una franja horaria d'un maxirn de sis hores consecutives), és
evident que la presencia del catala en la radio local s'incrementa molt.

4. La televisió local
Josep Angel Guirnera i Orts

4.1. Evolució histórica de les televisions locals
catalanes

Des de 1981, any de I'aparició de la primera televisió local de l'Estat
espanyol a Cardedeu, les televisions locals (TVL) s'han caracteritzat per un
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(10) Un exemple ti lustratru de la mes-
tabrlnat del sector el demostra el fet que, de
les 16 televisrons locals que van ser estudia-
des en el treball de Prado I Moragas (1991),
nornés eme contrnuen actualment en fun-
Clonament, mentre que 11 van derxar de fun-
cionar al lIarg deis anys 90

(11) Els anys 80 la van apareixer les pn-
meres televrsrons pnvades constrturdes corn
a empreses, pero es tractava d'un sector molt
reduu dms del ccojunt de les televrsions 10-
cals catalanes (Prado I Moragas, 1991)

(12) El Deeret 320/1996 estableix que
l'árnbrt de cobertura queda dehrrutat pel nu-
eh principal de cada muruopi pero pot arri-
bar a altres nuchs del murucrpi Només ex-
cepoonatrnent. la Generalnat pot autontzar
árno.ts de cobertura supenors I errussions en
cadena Per cada arnbit de cobertura sa-
targaran hns a dues ll.cencies una sera per
a I'aluntament, que tmdra preferencra, i l'al-
tra es coocedirá per concurs pubhc a una
persona natural o jurldrca Les concessrons
són per Cinc anys Les televrsions en Iunoo-
nament des d'abans de 1'1 de gener de 1995
han d'obterur una frequéncia, SI no, hauran
de tancar

gran dmarnisme. pero també per la inestabilitat, en part motivada per la
mdefinició jurídica que les ha mantingut durant décades en la alegalitat
(Prado i Moragas, 1991),

Malgrat aixo. el nombre d'emissores a Catalunya ha estat sempre molt
alt. Així, a principi deis anys 80, un estudi dirigit per Moragas i Prado
comptabllitzava a Catalunya unes 40 TVL (Prado i Moragas, 1991: 17)'°, A
final de 1999 n'hern pogut censar fins a 97 en funcionament i quatre en
projecte.

Els principis que van inspirar les primeres TVL s'estan reformulant Als
inicis de la democracia, els espais locals de comunicació es veien com un
ambit més accessible a la participació (per tant, predominaven les TVL de
carácter cornunitari"). En cornencar els 90, s'abandonen de manera parcial
o total els principis que van inspirar-ne el naixement (Corominas i Llinés,
1992: 130): algunes associacions sense anirn de lucre es converteixen en
empreses privades o adopten patrons de funcionarnent de les institucions
lucratives i alguns ajuntaments inclouen les seves emissores sota la gestió
de gabinets de comunicació, i hi redueixen així el grau de participació de
la societat civil.

La modificació deis plantejaments en moltes televisions existents ha
contriburt a augmentar I'heterogene'ftat característica del sector de les TVL,
de manera que, a final de la década deis 90, coexisteixen emissores amb
finalitats molt diferents.

4.2. Marc legal

En acabar 1999, el marc jurídic de les televisions locals a Catalunya con-
tinua incomplet Des de final de 1995, moment en qué es va aprovar la Ilei
41/1995 del parlament espanyol sobre regulació de les televisions locals
per ones hertzianes, el Pla Técnic Nacional de Freqüéncies per a les televi-
sions locals encara no s'ha elaborat. Aquest pla hauria d'establir les fre-
qüéncies disponibles a cada ciutat per a les TVL i posar en marxa els con-
cursos de concessió que regularien definitivament el sector. Pero a hores
d'ara, el Govern encara no ha fet cap pas per crear-lo,

l.'rrnpacte que ha tingut sobre les TVL catalanes I'abséncia del Pla
Técnic ha estat molt neqatiu. L'any 1996, la Generalitat va aprovar el
Oecret 320/1996, de regulació del régim jurídic de les televisions locals per
ones terrestres", que desenvolupava normativament els criteris qenerals
establerts per la Ilei 41/1995 i posava en marxa el concurs de concessió ara
aturat. Amb aquest decret es preveia que, el 1997, s'hauria condos la lega-
lització de les TVL i s'hauria definit el mapa de la televisió local a Catalunya.

En principi, la justificació del Ministeri esta basada en el procés de tran-
sició de la tecnologia analoqica a la televisió digital terrestre (TOT) i al cable
que viu el sector audiovisual, pero no és difícil endevinar un fons polític en
el retard a aplicar una norma que prioritzava els ajuntaments a l'hora d'im-
pulsar errussores locals.

Quan el Partit Popular va arribar per primera vegada al govern, el 1996,
va impulsar un projecte de Ilei que es va debatre I'any 1997, Basicament,
la proposta del PPplantejava la liberalització total del sector, eliminant les
preferéncies que tenien els ajuntaments amb la Ilei socialista i atorgant la
iniciativa al sector privat. A més, eliminava el límrt de dues concessions per
municipi i deixava el nombre de TVL en funció del mercat i de la disponi-
bilitat de I'espai radioeléctric. Finalment, ampliava l'arnbit de cobertura fins



a la pravíncia i obria les portes a les emissions en cadena (Jiménez,1997).
El PPno va rebre suport parlamentari, no es va poder canviar el marc jurí-
die i el desenvolupament de la Ilei continuava aturat el mes de marc de
2000, quan el PP va tornar a guanyar les eleccions, aquesta vegada per
majoria absoluta.

4.3. Les emissores de televisió local a Catalunya

En el cens elaborat per 1'lnCom el desembre de 199913 es detecta I'e-
xistencia de 97 televisions locals en funcionament i els prajectes deis ajun-
taments de l' Hospitalet de Llobregat, Lleida, Badalona i Tarragona per
posar en marxa televisions locals municipals a les seves ciutats.

Pel que fa a la titularitat, 49 emissores corresponen a una iniciativa pri-
vada i 48 són creades des de I'ajuntament. Les 97 TVL es distribueixen a
89 poblacions, vuit de les quals tenen dues emissores: Barcelona, Girona,
Berga, Sitges, Manresa, Igualada, Terrassa i Mollet del Valles. Aquests 89
municipis només suposen el 9,4% deis 944 que hi ha a Catalunya. La
majoria de televisions, 16gicament, es poden localitzar a poblacions de més
de 5.000 habitants. De tota manera, si observem la relació de les 97 TVL
censades amb les dades de població del municipi on es traben instal·lades,
es posa de manifest que les emissores corresponen a ciutats de dimensions
mitjanes (vegeu la taula 6).

D Taula6

Relació entre municipis, població i TVL (1999)
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Població

- ~--- -~---------" - - -------- ---~- - -~---- -------------------------------_.

Nombre
de municipis

524
260
115
24
21

Municipis
ambTVL

5
24
36
12
12

% municipis
ambTVL

0,9 %
9,2%.;.;;....._~~ ~.....;;;.;;,,?,,;...,;,;;....

3'1,3 %
50%

57,1 %

0-1.000
1.001-5.000
5.001-20.000
20.001-50.000
Més de 50.000

------ ------~-----~--------- --~"--------------------

Font: Elaboració propia a partir de l'Anuari Estadistic de Catalunya 1999 i dades del cens de l'InCom de
televisions local s a Catalunya.

En l'arnbit comarcal, les estadístiques son diferents. Així, 26 de les 41
comarques catalanes compten amb una televisió local, dada que represen-
ta un 63,4%.

(13) Per a la reahtzaoó del cens s'han uu-
htzat les fonts seguents Censo de TeleVISIO-
nes locales 1999 d'AIMC, les llrstes de tele-
visions locals disporubles al web de la DGRTV
de la Generahtat de Catalunya, lhstes fach-
tades per la Drputació de Barcelona, !lIStes
taohtades pel CAC, dades del web de les Fe-
dsraoons de TVL, l'Anuan de la InformaCló
de Catalunya 1998-1999, I les pagines web
de diverses TVL Aquestes dades s'han com-
pletat amb enquestes telefóruques directes
En l'elaboraoó del cens tu ha collaborat Mó-
ruca Perera
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Distribució de les TVL per comarques i per demarcacions (1999)

Comarca
Demarcació Barcelona
Alt Penedes
Anoia
Baix Llobregat
Bages
Barcelonés
Berguedá
Garraf
Maresme
Osona
Valles Occidental
Valles Oriental

Demarcació Lleida
Segriá

Nombre de TVL
Total: 59

3
6
5
9
4
4
4
8
2
6
8

Comarca
Demarcació Tarragona
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Pene des
Montsiá
Priorat
Ribera d'Ebre
Tarragones

Total: 2
2

Demarcació Girona
Alt Empordá
Baix Ernporda
Garrotxa
Girones
Pla de l'Estany
Ripolles
Selva

Font: Elaboració propia a partir de dades del cens de l' InCom de TVL a Catalunya.

Una analisi més detallada permet detectar diferencies molt marcades
entre les comarques. Així, les set comarques amb més TVL concentren la
rnertat de les televisions locals. l.'arnbit metropolita disposa de gairebé 4 de
cada 10 televisions locals i les comarques centrals, de 2 de cada 10.

D Taula 8

Distribució de les TVL per ámbíts territorial s (1999)

A.mbit territorial Nombre de TVL

A.mbit rnetropolita
Comarques gironines
Camp de Tarragona
Terres de l'Ebre
Arnbit de Ponent
Comarques central s

38
16
6
14
2
21

% de TVLper
árnbit territorial

~9,2%
16,5 %
6,2 %

14,4 %
2,1 %

21,6 %

Font Elaboració própra a parur de I'Anllan Estadistic de Catalunya 1999 I el cens de l'InCom de TVL.



El principal buit de les televisions locals es troba a les comarques de
Lleida i la concentració més gran es dóna a la demarcació de Barcelona,
amb una intensitat especial a l'area metropolitana.

Amb tot, s'ha de tenir en compte que aquest mapa pot variar molt en
funció de com s'acabi desenvolupant el marc jurldic. En I'esmentat concurs
públic d'assignació de freqüencies de la Generalitat es van presentar 981
sol·licituds (215 d'ajuntaments i 766 per part de 138 entitats o empreses
privades) en un total de 408 municipis, 166 deis quals tenien una sola
sol-licitud (CAC, 1999:23). Com es pot endevinar, la resolució del concurs
pot arribar a multiplicar per 10 el nombre de TVL a Catalunya i pot ator-
gar un protagonisme destacat al sector privat.

A final deis anys 90, han aparegut a Catalunya diverses empreses que
ofereixen tota mena de serveis a les TVL. Alguns exemples són: la produc-
tora Moebius, que s'encarrega de la programació de Barcelona TV; Lavínia
TV, que produeix programes per a diferents televisions i elabora projectes i
estudis de viabilitat, i l'Aqencia Catalana de Notícies (ACN), impulsada pel
Consorci Local i Comarcal de Comunicació (CLCC)14.L'ACN funciona com
una agencia de notícies per a mitjans locals, pero també ofereix productes
audiovisuals acabats.

Cal esmentar el Circuit de Televisions Locals (CTVL), posat en marxa el
febrer de 1999 per la Federació Pro-Legalització de les Televisions Locals a
Catalunya i per l'Aqencia de Comunicació Local de la Diputació de
Barcelona, i que compta amb el suport de Lavínia TV i Atlas Catalunya 15.

Funciona com a agencia de notícies i d'intercanvi de continguts, a més de
produir programes, i té una diferencia respecte a I'ACN: les TVL formen
part de I'estructura de I'empresa.

Fins ben entrats els 90, la relació entre les televisions locals es duia a
terme principalment a partir de les tres federacions d'emissores: la
Federació Pro-Legalització de les Televisions Locals a Catalunya; la
Federació d'Organismes i Entitats de Televisió Local a Catalunya, i la
Federació de Televisions Municipals de Catalunya. A final deis 90, aparei-
xen nous models de relació, basats en acords empresarials. El 1998, es crea
Canal Local Catala, SL (CLC), que en el moment de constituir-se índoia 10
TVL de Catalunya i dues de les IIles Balears. Aquesta empresa funciona com
una productora en que cada televisió associada produeix programes que
són difosos per totes les televisions que en formen part. D'altra banda,
també hi ha relacions basades en I'intercanvi de programes i coproduc-
cions puntuals entre emissores.

La característica principal de les televisions locals és la gran varietat en
la periodicitat de les emissions (vegeu la taula 9).

De les 16 TVL que emeten sense regularitat, 11 només ho fan en
moments determinats (festes majors, Nadal, estiu). D'aquestes, 7 no ofe-
reixen cap altre servei audiovisual durant l'any. pero 4 emeten, de tant en
tant, un servei de teletext. De les 5 televisions restants, 4 ofereixen servei
de teletext i 1 esta connectada les 24 hores al canal via satellit Eurosport.

La casuística de les televisions amb emissions regulars és torca més
complexa. En principi, podem distingir 8 periodicitats diferents (taula 10).
Destaca el fet que el 45,3%,de les 97 TVL censades emet cada dia i que
quasi un 75% ho fa més d'un cop a la setmana.

Capítol10

la comunicacíó local

El principal buit
de les televisions
locals es troba
a les comarques
de Lleida i la
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més gran es
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(14) El CLCC va nérxer eom una rrucratr-
va de suport als rrutjans de cornurucaoó lo-
calrrnpulsada per les Diputacrons de Iarra-
gana. Grrona , l.lerda , un gran nombre de
consells comareals , ajuntarnents

(15) Atlas Catalunya és una empresa vm-
culada a Ielecrnco que funcrona com una
agénera de nonoes per a Calalunya
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Regularitat de les emissions de les TVL (1999)

Emissions regulars
Emissions no regulars
Sense dades
Total

Nombre de TVL
80
16
1

97

D Taula 10

Periodicitat de les TVL amb emissions regulars

7 dies/setmana
5 dies/setmana
4 dies/setmana
3 dies/setmana
2 dies/setmana
1 dia/setmana
1 cop cada 15 dies
Un cop al mes
Total

Nombre de TVL % sobre TVL amb
emissions regulars

44 55,0 %
6 7,5 %
3 3,8 %
10 12,5%
9 11,3 %
6 7,5 %
1 1,2%
1 1,2%

80 100 %

Font: Elaboració propia a partir del Cens de l'InCom de TVL.

En les emissions no sempre es pot parlar de producció nova. 32 ernis-
sores locals utilitzen la rnultidifusió: repeteixen la programació al Ilarg del
dra o diversos cops a la setmana. 15 TVL complementen la programació
amb connexions amb canals via satellit i/o serveis de teletext.

Destaquem, també, que la producció propia és el principal recurs per al
81,2 % de les televisions amb emissions regulars. '

D Taula 11

Tipus de continguts de les TVL amb emissions regulars

Tot producció nova
Producció nova amb multidifusió
Producció nova amb teletext
Producció nova amb connexions satellit
Producció nova amb teletext i satél-lit
Total

Nombre de TVL
33
32
tz
2
1

80

Font: Elaboració propia a partir del cens de l'InCom de TVL

%
41,2 %
40,0%
15,0 %
2,6%
1,2%

100 %



4.4. La programació í els continquts"

Dins de les emissions de les TVL, destaquen dos grans tipus de progra-
mes: els basats en el rnacroqenere informatiu i les retransmissions d' actes
locals.

Les 26 televisions analitzades emeten algun programa informatiu. La
periodicitat va des de 3 informatius diaris fins a un recull informatiu men-
sual, passant per un butlletí al dia o un programa setmanal. Cal destacar
la posada en marxa (febrer de 1999) de Canal Blau Informació, a Vilanova
i la Geltrú, que funciona amb un format tot notícies 16 hores al dia. Totes
les TVL fan retransmissions d'actes locals diversos, com plens municipals,
festes majors, concerts o conferencies.

A banda d'aquests generes, la programació presenta variacions molt
grans, des d'espais de divulgació (fonamentalment sobre salut, medi
ambient i temes culturals) fins a programes de futurologia i parapsicologia,
musicals basats en videoclips, agenda d'activitats, informatius especialit-
zats i esdeveniments esportius. També hi ha alguns programes de televen-
da d'empreses locals molt semblants als de les televisions generalistes pri-
vades.

En termes de Ilengua, la presencia del catala en la programació de les
TVL catalanes és majoritaria. Així, totes les televisions censades declaren
que el 100% de la producció propia és en catala. En canvi, la presencia en
la producció aliena es redueix drasticarnent. ja que la majoria de pel·lícules
i altres productes de ficció són en castella. Amb tot, el pes del castella (i de
l'anqles) en les TVL s'ha de relativitzar, ja que la producció aliena i les con-
nexions amb satellit són rninoritaries.

4.5. Les TVL davant de la societat de la ínformació

El desenvolupament i la implantació de les tecnologies digitals en el
sector audiovisual suposen, per a les televisions locals, un doble repte:
d'una banda, la incorporació de les tecnologies digitals en el procés de pro-
ducció (carneres, taules d'edició, etc.) i, de I'altra, la introducció en les
noves xarxes de distribució (el cable i la TDT). Pel que fa al cable, la incor-
poració de les TVL no planteja gaires dubtes, ja que la Ilei de les teleco-
municacions per cable (Llei 42/1995, de 22 de desembre, del parlament
espanyol) obliga les empreses concessionaries a incloure a la xarxa totes
aquelles emissores locals de la seva demarcació que ho sol-Iicitin. Respecte
a la televisió digital terrestre, cal esperar a veure com es fa la distribució, ja
que el Pla Tecnic Nacional de Freqüencies per a la TDT reserva fins a dos
canals a l'ambit local si queda espai radioelectric disponible.

LesTVL catalanes estan passant d'un model basat en l'espontanertat, la
participació ciutadana i la democratització a un model més empresarial. En
aquest sentit, el concurs obert per la Generalitat permet entreveure I'in-
teres que desperta el sector de les TVL entre empreses fins ara alienes a
l'ambit local, la qual cosa pot introduir-hi fortes modificacions.

La dinámica global-local torca les TVL a plantejar-se quin model de tele-
visió volen oferir i quins elements estrateqics (continguts de proximitat,
Ilengua, relació amb el teixit social, etc.) poden donar-los una posició des-
tacada dins del sistema audiovisual catala.

Estracta, en definitiva, d'un sector crucial per al conjunt del sistema de
comunicació a Catalunya, que necessita i mereix, després de tants anys, un
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(16) Aquest apartat l'hern desenvolupat
a partir de l'anáhs: de la proqrarnació de 26
televrsions que aparerx reflectrda als dians
comarcals , a les paqmes web de les TVL
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marc legal completament desenvolupat que permeti un creixernent orde-

nat del sector.

5. Internet i la comunicació local
Miquel de Moragas, David Domingo, Bernat López

Les facilrtats de producció i circulació de continguts per Internet posen
a l' abast de totes les instituoons, per petites que siguin, la possibilitat de
convertir-se en "rrutjans de comunicació amb un abast mundial"
(Moragas, 1998). Aixo afecta tot el sistema de comunicacions, també en
l'arnbrt local, que ja no es pot definir en relació amb l'area de recepció, sinó
en termes de proximitat (Moragas, M.; C. Garitaonandía i B. López, 1999).

En aquest context, I'expansió d'lnternet a nivelllocal no és condiciona-
da únicament per la tradició rnediatica de cada societat, sinó que neix de
I'acció d'un nou conglomerat de forces, que indou els mitjans cléssks pero
que també Incorpora d'altres institucions socials, com ara I'administració
local, les universitats, les empreses de serveis telernatics, els neqocis i els
cornercos, els grups culturals, els clubs esportius i diverses institucions
socials.

L'analisi de les iniciatives d'lnternet en l'arnbit local a Catalunya revela
l'existencia de dues categories principals:

v Els portals de la comunicació local.

vEls webs locals (iniciatives concretes de l'arnbit local a Internet).

5.1. Els portals de la comunicació local

Una primera característica destacada del sistema de comunicació local
a Internet és I'aparició de múltiples fórmules de portals. Dins d'aquesta
categoria es poden identificar, segons el seu referent geografic, dues sub-
divrsions principals: els portals metalocals i els portals locals.

Els portals metalocals tenen la finalitat de reunir, articular i dinamitzar
webs i xarxes locals de tot el territori catala que, si no, estarien dispersos.
Aquesta articulació regional de l'lnternet local és un fenomen que
cornenca a generalitzar-se i que ja afecta els grans portals mundials, els
quals veuen la necessitat d'associar-se amb actors de proximitat per millo-
rar la seva implantació i difusió (Cortés, 2000). Els portals locals són inicia-
tives que indexen els webs d'un determinat espai local per facilitar-ne l'ac-
cés, pero poden arribar a ser veritables centres de serveis locals en línia.

Segons les característiques del seu contingut i deis seus promotors hem
classificat aquests dos tipus de portals en tres categories cadascun, que ens
donen una unatqe general de com s'ha articulat l'lnternet local catala.

5.1.1. Portals metalocals informatius

A partir de 1996, es creen a Catalunya el que podem denominar por-
tals metalocals informatius, que, tot explotant al rnaxirn la ubiqüitat que
permet la Xarxa, agrupen notícies de carácter local de tot el territori cata la
(o deis Paisos Catalans) en uns productes informatius que no existeixen
fora d'lnternet.



Una de les experiencies d'aquest tipus més rellevants a Catalunya és
VilaWeb (www.vilaweb.com).iniciativa privada creada el maig de 1995
amb el nom d'lnfopista

17
• El seu carácter pioner li ha perrnes aconseguir un

lideratge indiscutible i convertir-se en un deis principals diaris digitals i
directoris de webs de l'area lingüística catalana. Des de 1997, la seva
estrategia ha consistit a crear franquícies locals, que han dinamitzat I'apa-
rició de webs d'informació local arreu deis PatsosCatalans i que, el desem-
bre de 1999, havien arribat a un estimable total de 59.

Un altre exemple de portal metalocal informatiu és La Malla
(www.lamalla.net). diari digital d'inforrnació general nascut a final de
1999. El promotor és el Consorci de Comunicació Local (impulsor també
de COMRadio), una iniciativa de la Diputació de Barcelona. La Malla ofe-
reix notícies, articles d'opinió i reportatges (amb vídeo i so) classificats en
diversos canals tematics. La seva secció d'informació local, denominada
Localia (www.lamalla.neVlocalia.asp), reuneix en un únic espai les infor-
macions d'arnbit local del dia, amb I'opció de seleccionar les d'una sola
província. Les notícies inclouen enllacos amb ampliacions de la informació
en webs de mitjans locals en línia independents de La Malla.

Intra-ACN (Agencia Catalana de Notícies: www.noticies.net) és una
proposta torca diferent de les anteriors. Estracta d'una agencia de notícies
de caire comercial adrecada als mitjans locals i comarcals de Catalunya.
Impulsada pel Consorci Local i Comarcal de Comunicació, Intra-ACN es
basa completament en la Xarxa per difondre la seva producció als mitjans
subscrits, amb el consegüent estaIvi de costos i de temps.

5.1.2. Portals metalocals per a I'administració local

Els portals metalocals per a I'administració local s'han creat amb I'ob-
jectiu d'incrementar l'eficacia de la gestió en aquest ambit, concentrant en
un sol web informació i recursos útils per als ajuntaments i consells comar-
cals, a més de promoure la posada en xarxa d'aquestes institucions locals.

Les institucions regionals (autonómica i provincials) són molt actives en
aquest terreny. Els portals metalocals resultants ofereixen un servei de dis-
seny i d'allotjament (hosting) deis webs deis municipis catalans, comptes
de correu electronic, informació sobre legislació i accés interactiu a les ges-
tions més habituals.

Dins d'aquest model trobem diverses iniciatives rellevants: el Sistema
d'lnformació de l'Administració Local (SIAL) (www.gencat.es/sial) de la
Generalitat de Catalunya; Altanet (www.altanet.org), promogut per la
Diputació Provincial de Tarragona, i el web de la Diputació de Barcelona
(www.diba.es) que inclou iniciatives com la Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat (www.diba.es/xbmq). la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat (www.diba.es/xarxasost) o la Xarxa Xaloc de promoció de 1'0-
cupació (www.diba.es/xaloc).

També és remarcable el cas del consorci Localret (www.localret.es).
creat el 1997 i integrat, qracies a un important consens, per 722 ajunta-
ments de Catalunya (que agrupen el 96,6% de la població). El consorci
centra I'atenció en la implantació d'lnternet i les tecnologies de la comu-
nicació en l'arnbit local, i ofereix als municipis associats serveis d'assesso-
rament i defensa deis seus interessos davant de les administracions com-
petents en materia de telecomunicacions (Generalitat, Govern central i
Unió Europea) i de la indústria d'aquest sector.
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5.1.3. Directoris metalocals

Els directoris metalocals permeten accedir, a partir d'un directori d'a-
bast regional, a molts webs de carácter local de Catalunya. Un exemple
d'arxo és Catalunya web a web (www.comradio.com/cataweb.htm). un
serve: creat per COMRadio que indexa portals locals, webs d'ajuntaments
i de mitjans de cornunicactó locals, pagines personals dedicades als pobles
i accés a informació estadística municipal.

Alguns cercadors del domini lingüístic del catala. com ara CerCat
(www.cercat.com/regional/default.htm) i La Tecla (www.latecla.com),
també han creat seccions dedicades a ordenar els recursos d'lnternet
d'ambit local.

5.1.4. Portals locals creats per empeses privades
de serveis telematics

Les empreses comarcals de serveis telematics tenen una implantació
molt irnportant a ciutats mitjanes o petites de Catalunya. Moltes han creat
portals locals on ofereixen un directori deis recursos en línia, a més d' altres
serveis, amb una atenció especial a les empreses i cornercos de la ciutat,
comarca o província, que són, sens dubte, la seva font de recursos princi-
pal".

També h: ha portals amb aquest carácter de directori creats per inter-
nautes mdividuals. associacions de comerciants o I'administració local en
col·laboració amb empreses de serveis telernatics". TotWeb (wwvv.totweb.
corn), implantat al Penedes, mclou notícies i un ampli ventall de serveis;
demostra, així, que els portals locals creats per empreses de serveis telerna-
tics poden anar molt més enlla del simple director!

A aquest panorama cal afegir que, en els últims mesos de 1999, les
grans empreses estatals de comunicació van comentar a entrar de mane-
ra aqressiva en el mercat de la comunicació local en línia, amb portals
locals de serveis I informació de les principals ciutats espanyoles. És el cas
de Ciudad Hoy (www.ciudadhoy.com). de TPI (I'editora de Páginas
Amarillas), i de Tu Ciudad (www.tuciudad.com). una iniciativa conjunta
deis pnncipals dians de diverses ciutats espanyoles.

5.1.5. Xarxes ciutadanes impulsades
per associacions cíviques

Es tracta de portals basats en I'associacionisme cívic, I'objectiu principal
deis quals és facilitar I'accés i I'ús d'lnternet als ciutadans, amb la intenció
declarada de democratitzar i universalitzar I'entrada en les noves tecnolo-
qies. Aquestes miciatives proliferen, sobretot, a les grans ciutats amb movi-
ments velnals potents. Generalment, es basen en consorcis d'entitats que
ofereixen a la comunitat serveis relacionats amb Internet. L'any 1999, exis-
ti en a Catalunya més de 10 xarxes ciutadanes actives. L'objectiu és que
Internet serveixi per fer més tacil l'accés a la informació d'ús quotidia. pero
també perqué la societat civil pugui trobar un canal d'expressió més direc-
te que el sistema rnediatrc tradicional: la majoria de les xarxes ciutadanes
ofereixen hosting qraturt a entitats cíviques.

La xarxa ciutadana de Tarragona, Tinet (www.tinet.orq), va ser la pio-
nera a Catalunya, el 1995. A banda deis serveis habituals d'un portal cívic,



des del comencarnerrt va apostar per oferir a baix cost accés a Internet,
adreces de correu electrónic i ho5ting de pagines personals a qualsevol ciu-
tada de la província. A principi de I'any 2000, Tinet ja tenia 10.000 usua-
ris i s'havia convertit en una xarxa ciutadana metalocal. A la vista d'ofertes
d'accés qraturt a la Xarxa per part de les grans companyies estatals de tele-
comunicacions, la Fundació Universitaria de Tarragona (promotora de la
xarxa ciutadana) ha replantejat la seva estrategia i ha cedit la gestió de
Tinet a la Diputació per poder oferir, també, accés qratuit. Amb aquest
acord, una iniciativa cívica (Tinet) i una iniciativa institucional (Altanet) s'u-
neixen per desenvolupar una experiencia digital inédita fins ara (Sanrorna,
2000).

A la ciutat de Barcelona, en el marc del projecte BCNet (Barcelona
Xarxa Ciutadana)", s'ha acabat imposant una xarxa d'iniciatives de barri,
en IIoc d'una iniciativa centralitzada de ciutat".

En d'altres casos, el més freqüent és que la xarxa ciutadana adopti com
a arnbít natural el de la ciutat on s'implanta". En moltes ocasions, s'utilit-
za la metáfora de la ciutat virtual quan es fa menció de la xarxa ciutadana,
per remarcar la imbricació que vol tenir la xarxa en la vida social de la loca-
litat.

5.1.6. Portals promoguts per les administracions locals

En algunes ciutats on no hi havia xarxes ciutadanes ni directoris d'em-
preses privades, alguns ajuntaments han anat més IIuny del típic web d'in-
formació municipal i n'han creat un amb vocació de portal local. Vilanova
i la Geltrú (www.vilanova.org), Rubí (www.rubiciutat.net) i Sant Cugat del
Valles (www.santcugatobert.net) van ser les primeres ciutats a adoptar
aquest model.

5.2. 'Webs' locals

Segons Vicent Partal (1998), el 1995 no existien més de 20 webs a tots
els Países Catalans, el primer deis quals havia estat el de la Universitat
Jaume I de Castelló, creat l'estiu de 1994. A principi de 2000, el nombre
de webs de referent local a Catalunya és molt difícil de quantificar; en tot
cas, haurien de comptar-se per milers.

Els webs locals estan dissenyats, generalment, per subministrar infor-
mació als internautes més propers. Pero moltes vegades també es disse-
nyen com a eperedots de promoció cap a I'exterior. L'ús de l'anqles, a més
del catala i de I'espanyol, en algunes experiendes posa de manifest aques-
ta pretensió de donar-se a coneixer al món.

5.2.1. Els mitjans de comunicació local a Internet

Els primers actors afer-se presents en l'ambit local d'lnternet no van
ser, precisament, els mitjans de cornurucació locals tradiciona 15, sinó les
noves iniciatives creades directament per a la Xarxa. Pero amb el pas del
temps, i seguint I'exemple deis grans presents a Internet, a final de 1999
(vegeu la taula 12), tenien web unes 40 publicacions, 59 emissores de
radio i 22 televisions locals i comarcals.
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Font: InCom, 1. Vicenc Rabadan, Josep Ángel Guimera Orts iMontse Bonet.

L'entrada de la premsa a Internet comenca per una primera etapa que
consisteix a posar en un web la versió (digital) de la corresponent publica-
ció impresa. Tot i les facilitats tecruques, són ben poques les experiencies
de premsa local que han acabat creant webs multimedia per a Internet,
complementarles, i no merament repetitives, de la corresponent oferta
Impresa. A final de 1999, només 3 deis 9 diaris comarcals catalans tenien
web propio És el cas, per exemple, de Regió 7, el web del qual
(www.reqio z.corn) inclou debats, informacions especialitzades, recursos
educatius, un directori de serveis de la comarca, webs recomanats, etc.
D'aquesta forma, el diari actua com a portal comarcal, crea un nou mitja i
fidelitza els seus lectors internautes.

l.'existencia de programari específic per a la reproducció de so a
Internet ha facilitat la presencia de la radio a la xarxa. Pero la tecnologia
encara resulta cara per als pressupostos de les emissores locals i són molt
poques les que emeten els seus programes per Internet. Destaca Radio
Segre, que difon simultániament. les 24 hores, la seva programació per via
hertziana i per Internet. En aquest darrer cas, s' hi accedeix a través del web
del dian Segre, del mateix grup de comunicació (cat.diarisegre.com).

En el cas de la televisió local, les limitacions tecniques fan que, ara per
ara, la difusió de vídeo per Internet sigui una experiencia limitada apetites
finestres i a fragment curts. Així, la presencia deis canals locals a Internet,
si bé és nombrosa, encara esta molt limitada al model de web aparador,
amb informació de la historia i la programació de I'emissora. Entre les
poques cadenes que ofereixen vídeo per Internet destaca Canal Blau, de
Vilanova I la Geltrú, que inclou videoclips de I'emissora en el seu web
(www.solblau.neVcbi/fclips.htm). Una altra experiencia interessant és TV20
(www.tvterrassa.com). de Terrassa, que ofereix les seves notícies en format
text al web (per tant, sense imatges digitalitzades).

5.2.2. Els nous hipermedia locals

Les expenencies més avancades d'informació local en línia corresponen
a Iniciatives nascudes directament per a la Xarxa. No obstant aixo, les difi-
cultats per obterur ingressos publicitaris per a una oferta exclusivament
digital han transformat en cris: l'euforia inicial. El febrer de 2000,
TGNDIgital (www.tgndigital.com) va anunciar que deixava I'escena per
aquest motiu.

Els projectes més consolidats o amb més perspectives corresponen, ara,
a iniciatives d'empreses de serveis telematics (que poden fer rendible la



seva acció informativa amb la resta de les seves activitats) o a projectes d'a-
bast més ampli (autonornic o estatal), amb més recursos i audiencies més
árnplies. VilaWeb (edicions locals: vilaweb.com/mapa/mapa2.html) ha
absorbit moltes iniciatives independents de periodisme digital local a tra-
vés de la seva política de franquícies.

Una experiencia destacada de periodisme local en línia és Diari de Bar-
celona (www.diaridebarcelona.com). impulsat per l'Ajuntament de Barce-
lona i hereu d'una capcalera periodística histórica. que després de desa-
pareixer com a rnitjá impres ha trobat en la xarxa un espai per renéixer.

5.2.3. Webs de les institucions públiques locals

A final de 1999, més de la meitat deis ajuntaments catalans tenien web
propi, i es calcula que el 2002 tots (946) seran a la Xarxa. Més enlla de la
simple presencia, pero, cal analitzar la qüestió deis continguts d'aquests
webs. Sovint són estatics. amb informació general sobre el municipi i sobre
els serveis de I'ajuntament corresponent, pero sense gaires possibilitats
d' interactivitat.

Alguns webs d'ajuntaments de ciutats grans i mitjanes superen aques-
ta concepció limitada i incorporen elements que els apropen més a la idea
de servei municipal en línia. En aquests casos trobem notícies d'actualitat,
informació completa sobre la documentació necessar!a per fer trarnits
administratius, calendaris de pagament d'impostos o, fins i tot, la possibi-
litat de fer aquests pagaments via lnternet".

5.2.4. la informació local de les entitats cíviques

Internet és un nou aparador privilegiat de la societat civil. A baix cost,
les entitats i associacions locals poden tenir el seu web per informar d'allo
que fan ion sels pot trobar. Pero un cop superada I'embranzida inicial, la
presencia d'aquestes entitats a la Xarxa sembla poc consistent. Molts d'a-
quests webs (que tenen qualitats desiguals) es van penjar a la Xarxa fa uns
anys i mai més no s'han actualitzat.

Loqicarnent, també hi ha experiencias avancades i consistents en
aquest arnbít. A Catalunya, algunes entitats han fet del web un deis eixos
de la seva activitat. Ésel cas, per exemple, de TEB-Grup de Joves del Raval
(www.bcnet.upc.es/teb). una associació que Iluita per donar oportunitats
de forma ció i oci als adolescents d'aquest barri barceloní.

Les diverses experiencies posen de manifest I'aplicabilitat d'lnternet per
a funcions comunicatives cap endins i cap enfora: gestió de la informació
generada per la mateixa organització i interconnexió de col·lectius amb
interessos comuns. Aixo, que es manifesta molt especialment en grups d'a-
ficionats a determinats temes a escala mundial (religió, esport, art, ciencia,
etc.), també s'observa a escala regional rnitjancant la interconnexió d'ex-
periencies locals".

5.2.5. Els webs de les empreses locals

La presencia d'iniciatives de caire social i no lucratiu a Internet és quan-
titativament important, pero no creix a la mateixa velocitat que ho fan les
iniciatives comercials. Aquesta tendencia també s'observa a escala local,
on tornem a trobar la influencia decisiva d'empreses locals de serveis tele-
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manes. que contribueixen molt activament a la creació de webs de nego-
cis locals petits i mrtjans".

El cornerc electrónic encara no ha arribat a l'arnbit local. Hi ha iniciati-
ves que s'h: apropen, amb la possibilitat de fer comandes en línia (com, per
exemple, una merceria de Barcelona: www.merceriasantaana.com). i casos
anecdotrcs. com la botiga virtual d'oli d'oliva d'un negoci familiar de les
Garrigues (www.vila.turincon.com). creada per dos adolescents amb pro-
graman qraturt (Ribalta, 2000).

6. Conclusions

El sector de la comunicació local a Catalunya, a principi de 2000, exhi-
beix una vitalitat notable i un dinamisme significatiu, ja tradicionals en les
darreres decades. Així, no s'aprecia de cap manera que la creixent globa-
litzactó de la comunicació hagi comportat una minva del seu estat de salut.
sinó més aviat al contrari: I'arribada de I'era digital, paral·lelament a una
multiplicació de I'oferta d'arnbit estatal i internacional, ha estimulat l'apa-
rició i la consolidació d'experiencies de comunicació local.

Les magnituds purament quantitatives en donen testimoni: a final de
1999, existien a Catalunya més de 600 periódics locals i comarcals (sense
comptar el ric món de les publicacions d'entitats cíviques i associacions),
unes 350 ofertes proqramatiques en FM, 15 en OM (per bé que en radio
no es pot parlar d'iniciatives estrictament locals, ja que la majoria d'emis-
sores formen part de cadenes d'arnbit catala o estatal) i no menys de 97
televisions locals. I si sortim de l'arnbit deis mitjans tradicionals, es consta-
ta que Internet és I'escenari d'una autentica explosió d'experiencies de
comunicació associativa, local i comarcal. A Internet, no solament es veri-
fica la vitalitat de la comunicació local a Catalunya, sinó que, a rnés, es
demostra la importancia del sector local en I'evolució del conjunt del siste-
ma de cornurucació, ja que les iniciatives d'arnbit local han estat decisives
per a la unplantauó d'lnternet a Catalunya.

En contrast amb la comunicació global a la Xarxa i amb algunes inicia-
tives de comunicació local tradicional (per exemple, algunes emissores
adherides a cadenes), en l'arnbit local els continguts deis espais virtuals són
més propers a la realitat social: trobem webs d'associacions, empreses i ins-
titucions, que poden accedir a la condició de mitjans de comunicació qra-
cies als baixos costos de difusió que ofereix Internet. La riquesa de la vida
local es reforce, també, amb les possibilitats que ofereix Internet amb el
correu electroruc, els forums de debat i les transaccions interactives. Així,
la Xarxa reuneix, sirnultaniarnent. la máxima capacitat de globalització i de
proximitat.

No obstant aixo, la vitalitat de la comunicació local a Catalunya no hau-
ria d'ocultar les fraqilrtats del sistema, que deriven de la dispersió, hetero-
gene'ltat i feblesa económica, I que comporten, almenys, tres perills o ris-
cos per al seu desenvolupament futur: I'excessiu amateurisme (actualment
una gran quantitat d'experiencies de comunicació local depenen gairebé
exclusivament d'entusiastes voluntans), I'excessiva politització (particular-
ment, en els mitjans i webs municipals o impulsats per les diputacions pro-
vmcials) i l'excessiva comercralització (que podria acabar amb el carácter
autenticarnent local de molts mitjans, els quals podrien passar a convertir-
se en repetidors de continquts de referent estatal o internacional).



La nostra analisi demostra que la viabilitat del sector passa per una savia
combinació de tres motors: el voluntariat, I'administració pública i l'ern-
presa privada. No en sobra cap; calen tots tres. El voluntariat ha d'aportar
la dosi necessaria d'entusiasme, creativitat i independencia; I'administració
pública ha de subministrar el financarnent directe o indirecte per a la
supervivencia de gran part del sector, pero també ha d'articular un marc
normatiu que el protegeixi i I'estimuli (i aquesta és una de les assignatures
pendents, particularment pel que fa a la televisió), i la iniciativa privada ha
de captar recursos publicitaris i ha de crear estructures empresarials solides,
amb capacitat per afrontar I'immediat futur comunicatiu multimedia i glo-
balitzat.

Malgrat tot, es pot afirmar que, en el nou panorama digital, el paper i
la responsabilitat que pertoquen al sector públic en materia de comunica-
ció local són més grans que els que li corresponen pel que fa a altres
arnbits comunicatius i, evidentment, superiors als de la societat civil i als del
sector privat. Per tal d'evitar el perill d'esclerosi, les institucions i els orga-
nismes locals han d'entendre les noves loqiques de la convergencia mul-
timedia i de la comunicació digital i adoptar una vertadera política inte-
grada i cooperativa de producció i difusió digital de continguts de proxi-
mitat a escala local. La capacitat d'articular les polítiques culturals, sanita-
ríes, educatives, comunicatives i de benestar social al voltant de les xarxes
telernatiques (pero sense oblidar els mitjans tradicionals) hauria de consti-
tuir, en el futur, l'eix de les polítiques locals de cornurucació.
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