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serie de informes que o Consello da Cultura Galega promove, a través do seu
Arquivo de Comunicación, sobre a evolución do sector da comunicación en Gali-
cia achéganos unha nova edición en que se fai unha radiografía dalgún dos prin-
cipais aspectos tanto do ámbito empresarial como do campo profesional. Un
grupo de expertos, convidados polos coordinadores do volume para colaborar

nesta ocasión, presenta datos das investigacións que realizaron nos últimos anos. O conxun-
to dos traballos amosa unha visión panorámica na que se achegan datos que nos deben per-
mitir entender mellor a complexidade dun sector básico para a promoción e a difusión da
cultura do país. Analizan datos dos últimos 4 anos, con especial atención ao último bienio. O
volume deuse por finalizado en setembro de 2009, polo que toda a información achegada
polos autores é anterior.

A publicación comeza cun estudo sobre os grupos de comunicación e a industria dos
medios, que serve de marco contextual dos restantes artigos, cun carácter máis sectorial
como é o caso dos medios impresos, a radio, a televisión, o cine ou os medios na internet.
Os traballos monográficos sobre o estado da cuestión complétanse con textos sobre a publi-
cidade, a comunicación corporativa, as telecomunicacións, a industria multimedia, os xorna-
listas, a formación dos comunicadores, a investigación en comunicación, a comunicación
corporativa e os produtos audiovisuais.

Do conxunto dos estudos dedúcese que o sector vive unha fase de importantes cambios,
marcados polo escenario da crise económica e pola busca de novas vías para garantir a con-
tinuidade dunha actividade industrial que presenta importantes fortalezas, pero tamén nume-
rosas debilidades. A oferta mediática segue reforzándose coa aparición de novas canles, pero
os avances no emprego do galego non camiñan ao mesmo ritmo. Hai, pois, importantes retos
pendentes neste ámbito.

Os expertos que colaboran neste informe apuntan tamén algunhas tendencias e algúns
desafíos para os próximos anos. O seu traballo, que como coordinadores queremos agrade-
cer, resultou vital para que hoxe teñamos un mellor coñecemento do sector da comunicación
en Galicia e dispoñamos dalgunha clave sobre tendencias que poder seguir no futuro.
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O mal que infectou as economías occidentais en 2007/08 puido ser financeiro pero a profunda crise de moitos
sectores nesta fin da primeira década do século XXI ten moitos outros compoñentes estruturais que dificultan a
recuperación e o reequilibrio do modelo socioeconómico. O sector da comunicación, ademais das dificultades eco-
nómicas, sofre unha aguda crise que enraíza na creba dos tradicionais modelos de negocio (baseados no pago
directo dos produtos e/ou na publicidade), nos problemas da converxencia dixital, na multiplicación da compe-
tencia, na falla da calidade e na necesidade de recuperación da confianza (credibilidade) mediante as boas prác-
ticas da xestión eficiente, sostible, responsable, transparente, ética e moral. A comunicación en Galicia amosa
síntomas semellantes aos de carácter global, rexistra os mesmos indicadores de continuidade que tiña hai un lus-
tro e acusa iguais déficits estruturais que hai unha década.

As grandes contas do sistema de comunicación en Galicia cifran o seu volume económico en 600 millóns de
euros de orzamento anual en 2007, dos cales preto do corenta por cento corresponde a recursos públicos, é dicir,
a financiamento institucional da Xunta de Galicia. Por medios, a prensa escrita no seu conxunto factura anual-
mente 200 millóns de euros e o audiovisual arredor doutros 225 millóns, dos cales case 150 millóns correspon-
den aos orzamentos da Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG); e dos 75 millóns restantes dese
subsector hai que descontar, non obstante, os recursos que corresponden ás obras realizadas externamente para
esa entidade (uns 50 millóns) polas produtoras privadas.

Entre a prensa (privada) e o audiovisual (público) suman a maioría do volume do negocio mediático. As axen-
cias publicitarias (127,6 millóns), as emisoras de radio (19,1 millóns), a televisión local (2,6 millóns), a reca-
dación das salas cinematográficas e outras producións gráficas con domicilio fiscal en Galicia agregan as cifras
restantes máis significativas. Contabilízanse os datos das empresas que teñen o seu domicilio fiscal en Galicia e,
polo tanto, non se agrega a actividade e o emprego local das empresas estatais que teñen edicións, desconexións
e delegacións provinciais ou rexionais.

CONTRIBUCIÓN AO PIB E DEPENDENCIA PÚBLICA

En total, preto dos 600 millóns de euros, que representan arredor do 1,17 do PIB de Galicia en 2007, segundo
os datos contrastados do Instituto Nacional de Estatística (INE), do Sistema de Análise de Balances Ibéricos
(SABI) de Informa (www.informa.es) –que explota as bases de datos do Rexistro Mercantil– e do Observatorio
Audiovisual Galego (www.observatorioaudiovisual.org) da Xunta de Galicia. Esta última fonte estatística só ofre-
ce (xullo de 2009) datos dispoñibles ata 2006. A fonte directa principal de referencia para este traballo foi, pois,
a do Sistema de Análise de Balances Ibéricos do grupo Informa D&B.

Non resulta fácil obter as cifras totais agregadas da actividade económica dos distintos subsectores mediáti-
cos, sobre todo da produción audiovisual, pola altísima fragmentación empresarial xerada pola práctica e carac-
terísticas individualistas deste tipo de actividade medio empresarial e medio creativa así como polas mesmas
impropias argucias dalgúns produtores para salvar as limitacións e incompatibilidades establecidas para a con-
cesión das axudas oficiais. Algunhas desas empresas propician a creación de varias filiais para concorrer á vez
con varios proxectos ou para resolver insolvencias e incumprimentos legais de convocatorias anteriores. Para elu-

13

maqueta_FINAL:PRIMEIRAS PAXINAS d&i  6/5/10  10:30  Página 13



Francisco Campos

dir as limitacións impostas pola Xunta á presentación dun número máximo de proxectos por convocatoria, algúns
produtores galegos presentáronse ata con seis empresas diferentes ao mesmo tempo.

O insólito resultado cuantitativo total, segundo datos de 2006 do Observatorio Audiovisual Galego, é de 410
empresas, das cales 230 corresponden a produción, 88 a servizos auxiliares, 37 a distribución e exhibición e 49
a emisión de televisión. Segundo esta mesma fonte, a facturación total do sector audiovisual en 2006 foi de
222,6 millóns de euros, dos cales 134,6 millóns corresponden á CRTVG e as súas sociedades e da parte res-
tante hai aínda que desagregar tamén arredor de 50 millóns anuais, que as propias produtoras privadas realizan
directamente para a Televisión de Galicia. O saldo final é francamente cativo para o número total de empresas
produtoras rexistradas. En calquera caso, a maioría delas son microempresas, moitas sen ningún tipo de empre-
go e escasa actividade económica, creadas como sociedade mercantil para beneficiarse das axudas públicas
anuais convocadas pola Xunta de Galicia.

Canto á xeración de emprego, ao audiovisual corresponden arredor de 2700 traballadores e á prensa 1485.
Os restantes, ata 5000 traballadores, que é o montante de emprego estimado para o sector da comunicación en
2007, corresponden aos subsectores gráficos, editoriais, de intermediación publicitaria e empresas auxiliares. O
emprego no sector público da comunicación, sumando as empresas de radio e televisión (CRTVG, Radio Nacio-
nal e RTVE en Galicia) así como os gabinetes de comunicación das institucións oficiais, ascende a máis de 1500
traballadores, o que representa o 30 por cento do capítulo xeral de persoal. Nos últimos anos a contratación de
persoal descendeu nun 20 por cento na prensa e medrou no audiovisual, sobre todo no ámbito da CRTVG, allea
á contención do crecemento do gasto e do axuste do resto dos sectores. En 2009 varias empresas de comunica-
ción en Galicia e no resto do mundo acometen expedientes de regulación de emprego.

A análise dos datos da evolución económica entre 2005 e 2007, o último ano fiscal dispoñible nos rexistros mer-
cantís no primeiro semestre de 2009, reflicte efectivamente algúns síntomas e signos da precrise que se acrecenta-
rá no trienio seguinte. Os mellores resultados corresponden a 2006 e decaen en 2007, aínda que se manteñan as
cifras de crecemento das vendas. Sobresaen especialmente tanto os resultados coma os importes dos ingresos das
axencias de publicidade, sen dúbida os negocios financeiramente máis sans do sector mediático galego.

Pola contra, as empresas radiofónicas e de televisión local, mutuamente interdependentes en varios casos,
resultan claramente contaminadas polas perdas e o endebedamento provocado como consecuencia da incursión
das primeiras na actividade pouco rendible das segundas. Son as empresas radiofónicas locais, principalmente
as asociadas á Cadena SER, as que experimentan a posta en marcha das emisoras de televisión local. A radio e
a televisión local, que amosan tendencias de modelos de negocio concorrentes e converxentes á vez, non son
capaces de atopar sinerxías de explotación positivas. As cifras do cadro seguinte falan por si mesmas e, tendo en
conta que boa parte das súas empresas locais son concesionarias tamén de licenzas de televisión dixital terres-
tre, proxectan ao mesmo tempo un incerto futuro económico para o novo escenario da metamorfose audiovisual
posterior ao apagamento analóxico, previsto para o día 3 de abril de 2010. É dicir, as empresas e as súas con-
tas de resultados serán máis débiles e/ou máis concentrables.

14
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Evolución económica dos medios galegos

2005 2006 2007

PRENSA

Ingresos 191 571 846 193 464 772 199 595 718

Resultados 10 237 707 12 084 433 13 788 263

Recursos permanentes 79 826 746 93 030 103 103 314 698

Activo 182 928 009 193 047 138 192 673 547

Inmovilizado 79 600 046 81 445 587 86 923 123

Capital social 16 361 342 15 961 342 16 102 857

Emprego 1615 1655 1485

CRTVG

Orzamento agregado 129 463 513 134 651 000 146 834 000

Resultados 2 747 305 4 500 000 3 700 000

Emprego 957 1100 1300

PRODUTORAS

Ingresos 61 658 028 68 348 594 76 300 058

Resultados 615 045 284 520 98 558

Patrimonio 44 774 856 47 341 004 33 527 768

Activo 134 726 528 149 168 009 114 868 702

Inmovilizado 64 470 830 63 752 009 44 069 625

Capital social 23 229 41

Emprego 1117

Marcas rexistradas 54

AXENCIAS DE PUBLICIDADE

Ingresos 94 190 180 186 627 391 127 625 895

Resultados 6 509 579 6 222 598 7 385 661

Patrimonio 24 022 669 28 687 811 31 795 931

Activo 66 869 422 98 593 587 78 274 182

Inmovilizado 17 582 083 20 659 001 23 269 522

Capital social 2 313 610

Emprego 671

Marcas rexistradas 81

EMISORAS DE RADIO

Ingresos 13 108 884 17 343 343 19 162 206

Resultados -6 427 719 -6 763 517 -7 043 239

Patrimonio 12 062 423 15 764 833 14 720 193

Activo 20 804 141 26 017 000 93 642 282

Inmovilizado 8 985 464 10 998 815 39 968 560

Capital social 7 094 511

Emprego 364

Marcas rexistradas 60
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2005 2006 2007

TELEVISIÓN LOCAL

Ingresos 2 107 824 2 165 732 2 681 640

Resultados -10 502 74 154 200 117

Patrimonio 1 237 976 1 307 560 1 588 093

Activo 2 524 796 2 580 461 3 831 958

Inmovilizado 1 207 995 1 397 884 2 291 306

Capital social 1 520 574

Emprego 189

Marcas rexistradas 12

Fonte: elaboración propia a partir das bases de datos do Rexistro Mercantil sobre 156 axencias de publicidade, as 130 prin-

cipais produtoras audiovisuais e as emisoras de radio e televisión local con domicilio fiscal nas provincias galegas.

A achega pública ao sector da comunicación en Galicia rolda o 40 por cento do seu volume económico se pon-
deramos a procedencia en orixe dos fondos e recursos. O cálculo dos fondos públicos manexados polo sector
mediático en Galicia –redondeando cifras– pódese estimar a partir das achegas públicas á CRTVG e as subven-
cións directas e indirectas ao audiovisual privado, xuntamente coas axudas públicas á prensa e os investimentos
publicitarios da Xunta de Galicia nos distintos medios de comunicación. Estes últimos son os que se poden cuan-
tificar con máis precisión.

O investimento publicitario das administracións públicas en España en 2007 ascendeu a un total de 462
millóns de euros e en 2008 baixou a 322 millóns, un 30 por cento menos. O 42 por cento deses investimentos
corresponden ás administracións autonómicas, o 39% ao Estado, o 15% aos concellos e o 3% aos outros orga-
nismos provinciais públicos. A media estatal de gasto publicitario por poboación en 2008 foi de 2,73 euros por
habitante mentres que nas comunidades autónomas ascendeu a 2,96 euros. As comunidades de Madrid (5,83),
Galicia (3,70), Estremadura (3,56), Cataluña (3,27), País Vasco (3,32) e A Rioxa (3,20) situáronse por riba dos
tres euros de gasto por habitante.

A nosa Comunidade Autónoma investiu en 2008, segundo datos de Infoadex, máis de 21 millóns de euros en
publicidade directa nos medios de comunicación, cifra á que hai que sumar os convenios, acordos, patrocinios,
merca de exemplares e produtos así como outros emolumentos. Son grandes aproximacións de contas que se
poden quedar curtas se imputamos outras liñas directas e indirectas de gasto de actividades institucionais e pri-
vadas. O investimento publicitario total da Xunta de Galicia nos primeiros oito anos do século XXI ascendeu a 125
millóns de euros.

Gasto publicitario da Xunta, 2000-2008

Anos Investimentos publicitarios

2000 7 321 052

2001 10 342 983

2002 9 261 427

2003 14 614 005

2004 18 138 665

2005 13 542 957
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Anos Investimentos publicitarios

2006 11 488 068

2007 18 397 890

2008 21 027 303

Fonte: elaboración propia con datos de investimentos publicitarios contabilizados por Infoadex a través dos distintos medios

de comunicación.

De forma clara, o mercado da comunicación en Galicia depende do financiamento público, da subvención e
do apoio institucional. No caso do audiovisual, de forma máis evidente e maioritaria, a dependencia acada por-
centaxes de preto do 80 por cento dos fondos públicos con respecto ao seu volume de negocio xerado no mer-
cado privado libre. Na prensa, a porcentaxe de achega de fondos públicos con respecto aos ingresos comerciais
da propia actividade privada ascende a preto do 25 por cento do seu volume de facturación total. O gasto en Gali-
cia de recursos públicos en servizos de comunicación (incluída a CRTVG e as axudas á prensa e ao audiovisual)
rolda os 100 euros anuais por habitante.

O conxunto da actividade económica da comunicación en Galicia supón aproximadamente o 5 por cento da
facturación da prensa e o audiovisual nacional agregados. Non obstante, canto á xeración de emprego, Galicia
suma preto do 10 por cento do número global de traballadores rexistrados a nivel nacional. Non resulta fácil obter
cifras homologables nin, polo tanto, se poden establecer comparanzas ou tirar moitas conclusións neste senso
porque a economía e a estratexia contable dos grupos e as empresas son moi variables e cruzadas, consolidan-
do contas nuns casos e presentándoas separadamente noutros. O cadro xeral seguinte pode darnos unha idea.

Cadro económico xeral da comunicación

Indicadores económicos da comunicación 2006 2007

Facturación do sector audiovisual en España (CMT) 6344,6 6565,6

Facturación da televisión en aberto en España 3312,5 3245,4

Facturación da televisión de pago en España 2010 2034

Facturación da televisión por cable en España 348,81 316,26

Facturación da televisión pola internet en España 130,50 181,72

Facturación da televisión por móbil en España 8,69 19,69

Facturación xeral da prensa de pago segundo AEDE 2822,5 2931,5

Mercado publicitario xeral español segundo Infoadex 14 590 16 108

Mercado publicitario convencional por Infoadex 7149 7983

Facturación do audiovisual en Galicia 221,6 230

Orzamento da CRVTG e as súas sociedades 134,6 146,8

Ingresos xerais da prensa de pago en Galicia 193,5 199,5

Investimento publicitario da Xunta (Infoadex) 11,4 18,3

Volume de emprego do sector audiovisual español 33 000 35 000

Volume de emprego do sector audiovisual en Galicia 2768 2800

Volume de emprego da prensa de pago en España 10 794 10 500

Voume de emprego da prensa de pago en Galicia 1655 1485

Fonte: elaboración propia con datos en millóns de euros da CMT, AEDE, Infoadex e Observatorio Galego do Audiovisual.
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Estas agregacións e estimacións encadran a análise que segue sobre os cambios na estrutura interna da pro-
dución e xestión dos principais grupos, o marco do contorno regulatorio, a evolución do consumo de medios, o
impacto da crise xeral e a converxencia dixital, o debate aberto sobre as axudas públicas aos medios, a necesi-
dade de recuperación das boas prácticas de xestión e as conclusións.

O ESCENARIO DA REESTRUTURACIÓN

Seguindo a secuencia retrospectiva da evolución económica e empresarial do sector mediático, o trienio 2005-2007
non é negativo, en termos xerais, máis ben é de expansión e continuidade do crecemento. Os datos de ingresos, resul-
tados e xeración de emprego dos principais 45 grupos mediáticos españois confirman esa evolución. O volume total
de ingresos deses 45 grupos en 2006 ascendía a 15 794,7 millóns de euros e un ano máis tarde, en 2007, incre-
méntase a 17 633,5 millóns, cun total de 61 885 traballadores; e os seus resultados netos pasan de 43,18 millóns
en negativo en 2006 a 233 millóns positivos en 2007.

Hai de todo nese balance dos principais 45 grupos mediáticos españois. Desde os primeiros grupos multime-
dia, televisións, prensa de pago e prensa gratuíta ata as empresas editoras de revistas de periodicidade non dia-
ria, varias delas de capital externo. Os resultados máis brillantes corresponden ás televisións privadas (Telecinco
e Antena 3), que logran en 2007 marcas históricas de beneficios. Os grupos de revistas (RBA, Hola, Hachette,
Condé Nast, Motor Press, Axel Springer) empezan a acusar xa en 2007 os descensos de vendas e a perda de
resultados, que son máis negativos en Elsevier e América Ibérica.

Pola contra, salvando as reestruturacións financeiras de RTVE e Sogecable, as cinzas económicas correspón-
denlles ás empresas da prensa gratuíta (Multiprensa-20 Minutos, Factoría de Información-Qué, Página Cero-ADN
e Metro), dúas delas de carácter multinacional (Schibsted e Metro News) e as outras dúas propiedade dos gru-
pos Vocento e Planeta respectivamente. En conxunto, a prensa gratuíta facturaba en España en 2007 uns 122,5
millóns, con 839 traballadores en total e uns resultados negativos de 8,97 millóns de euros. Tinguen de verme-
llo tamén o balance os resultados de La Sexta, a nova canle de televisión promovida en 2006 polas produtoras
do grupo Imagina Media (Media Pro de Jaume Roures e Arbol de Emilio Aragón-José Miguel Contreras) así como
algunhas outras cabeceiras da prensa local, que sufrirán moito máis a súa debilidade a partir de 2008.

Balance de 45 grandes grupos españois

Grupos e medios Ingresos 2006 Ingresos 2007 Resultados 2006 Resultados 2007 Emprego

PRISA 2811 3696 228 191 13 432

Sogecable 1659 1809 -216 61,1 842

Planeta 2400 2500 12 500

Ono 1500 1616 -201 4300

RTVE 1535 1182 -700 -415 7500

Telecinco 997,5 1081,6 314 350 1195

Antena 3 869 878 289 200 1252

Vocento 819 918 77,5 82,1 5076

Unidad Editorial 341,6 628,8 23 24 2000

Zeta 490 500 -20 2338

Godó 480 538 14,1 2,5 1586

Prensa Ibérica 300 400 21 22 2400
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Grupos e medios Ingresos 2006 Ingresos 2007 Resultados 2006 Resultados 2007 Emprego

Grupo RBA 323 468 12,3 3,4 350

CRTVG 134,6 146,8 4,5 3,7 1300

Hola 113,6 119,5 12,3 3,4 112

Grupo R 103 116 3 12 210

La Sexta 76,05 109,3 -138,4 -114,2 120

Agencia Efe 90,2 94,1 1,1 0,59

La Voz de Galicia 81,6 86,4 5,06 7,3 540

Hachette Filipacchi 70,3 69,6 6,6 6,1 336

Ediciones Condé Nast 53,6 61,5 6,8 8,3 285

Heraldo de Aragón 50,5 43,7 6,8 7,06 281

Motorpress Ibérica 45,2 52,1 2,6 0,86 262

Multiprensa y Más SL

(20 Minutos) 40,9 46,6 -1,6 0,63 338

Diario de Navarra 40,4 41,2 8,7 9,5 195

Elsevier España 30,5 46,8 -1,8 -3,5 159

Faro de Vigo 31,5 31,3 4,5 4,9 175

Axel Springer España 30,08 29,4 3,49 3,48 180

Editorial Compostela 27,3 28,04 0,36 0,39 212

Grupo Joly 28,7 30,9 2,03 4,7 222

G. Serra (Hora Nova) 32 33,9 1,3 1,09 228

Factoría de Información (Que¡) 26,7 31,3 -10 280

Metro News (Metro) 26,7 26,5 -0,72 -2,7 121

MC Ediciones 23,2 26,5 0,23 0,81 281

Reed Business Inform. 19,07 26,8 -12,6 -9,9 135

El Progreso 16,1 16,2 0,81 0,85 143

La Región 15,07 15,01 0,10 0,12 202

Diario Burgos-Promecal 13,3 13,8 -1,5 -6 116

Página Cero (ADN) 11,7 18,5 -7,2 -6,9 100

Intereconomía 6,1 24,5 0,11 0,15 106

Editorial América Ibérica 9,9 9,5 -2,9 60

Editorial La Capital 8,3 8,5 0,28 0,32 175

Diario de Pontevedra 5,3 5,5 0,03 0,06 82

La Opinión Coruña 4,6 5,1 0,09 0,06 80

Atlántico Diario 3,3 3,5 -0,15 0,39 78

Total 15 794,7 17 633,5 -43,18 233 61 885

Fonte: elaboración propia con datos, en millóns de euros, de SABI-Rexistro Mercantil e das memorias das propias sociedades.

A crise económica, que algúns analistas datan xa a mediados do ano 2007, non é significativamente percep-
tible –máis ben todo o contrario– nas contas de resultados dese mesmo exercicio no sector da comunicación en
España, aínda que o globo estaba a punto de estoupar. Empresas do sector e de fóra da comunicación (constru-
ción e servizos) tomaban posicións sen límite para optar ás concesións da televisión dixital terrestre, sen saber
moi ben como podían facer viable ese futuro negocio multiplicado e fragmentado. O futuro da TDT en España,
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tanto a nivel estatal coma autonómico e local, ábrese a un novo modelo de explotación a través de redes e alian-
zas (Campos 2008), en contra do que prevían as limitacións das concesións públicas.

No ámbito regulatorio, a partir do 2005, o novo Goberno socialista do Estado apuraba a reforma da televisión
pública (Lei 17/2006 de RTVE), anticipaba o apagamento analóxico do 2012 (data fixada para o conxunto de
Europa) ao 2010, a concesión definitiva das canles de TDT (catro por cada analóxica) e a autorización doutras
dúas emisoras en aberto (Cuatro e La Sexta). En total 32 canles estatais de TDT (8 para RTVE e catro por cada
unha das seis emisoras privadas: Antena 3, Telecinco, Cuatro, La Sexta, Veo e Net TV). Anticipaba o novo gober-
no, xa na primeira lexislatura, unha clara vontade política intervencionista no sector da comunicación. Pero as
reformas de maior transcendencia, á parte da nova lei de RTVE, chegarían na segunda lexislatura de Rodríguez
Zapatero: modificación do sistema de financiamento da televisión pública estatal con supresión da publicidade,
eliminación das restricións accionariais para a fusión de empresas audiovisuais e Lei xeral do audiovisual.

Nas comunidades autónomas prodúcense, por unha parte, as novas adxudicacións da televisión dixital terres-
tre (rexional e local) e a perda do monopolio audiovisual nesas circunscricións das respectivas canles públicas; e
por outro lado, rexístranse as primeiras reformas lexislativas autónomas (novas leis de xestión dos medios públi-
cos e de publicidade institucional) desde a década dos anos 80 do século pasado, xuntamente coa autoatribu-
ción de novas competencias audiovisuais a través das reformas dos estatutos de autonomía (leis 1/2006 de
Valencia, 6/2006 de Cataluña, 1/2007 de Baleares, 2/2007 de Andalucía e 5/2007 de Aragón).

As reformas lexislativas audiovisuais presentadas polo Goberno de Zapatero a partir de 2009 responden a dous
obxectivos principais: a transposición á lexislación nacional da Directiva Europea de Servizos Audiovisuais, apro-
bada en decembro de 2007 e que outorgaba dous anos como máximo aos estados para a súa adaptación; e a fle-
xibilización do marco xurídico español para axudar os grupos mediáticos afíns (PRISA, Imagina-La Sexta) a resolver
os problemas financeiros a través de novas alianzas pola plataforma dixital de distribución satelital (Digital Plus),
as canles Cuatro e Sexta, as súas respectivas concesións de TDT e as mellores condicións para a explotación favo-
rable dos dereitos de fútbol ata 2012, acaparados pola empresa de Jaume Roures (Media Pro).

A chave da fusión desas compañías é, efectivamente, a explotación dos dereitos da Liga Nacional de Fútbol
nas súas distintas modalidades: en aberto (Sexta), pago por satélite (Digital Plus), TDT e móbil (Imagina). Antes
de abrirse o novo proceso das negociacións de fusión, na primavera de 2009, dimitían os dous máximos xesto-
res de Sogecable, Javier Díez de Polanco e Carlos Abad, durante anos enfrontados na «guerra do fútbol» á empre-
sa de Jaume Roures.

Ambos os dous grupos teñen canles, contidos, xornais (El País, Público, Cinco Días, As), radios (SER), pro-
dutoras audiovisuais e internet. Pero necesitan apoios e cash para valorizar eses activos fronte a alta débeda que,
entre ambos os grupos, se aproxima a 10 000 millóns de euros. Para esa viaxe precisaban socios financeiros de
dentro do sector ou fóra del.

A liberalización do marco xurídico audiovisual español non lle desagrada, non obstante, a ningún dos outros
principais operadores privados. A modificación do sistema de financiamento da televisión pública estatal (median-
te taxas sobre o espectro radioeléctrico, as operadoras de telecomunicacións e as canles privadas) e a supresión
da emisión de publicidade, a partir de 2010, deixa no libre mercado arredor de 400 millóns de euros, os que
aspiran repartir o resto dos competidores, principalmente as canles máis pequenas e menos saturadas (Cuatro e
Sexta). O resultado final é incerto porque, como ocorreu en Francia, que, desde 2009 é pioneira neste novo sis-
tema de financiamento da súa televisión estatal, a publicidade da canle pública non só se traspasou ás privadas
senón tamén a outros soportes.

A Lei 7/2009, do 3 de xullo, de medidas urxentes en materia de telecomunicacións, procedente do Real decre-
to-lei 1/2009, do 23 de febreiro, marca as condicións de cobertura da TDT, a partir do apagamento analóxico, e
liberaliza as restricións impostas na Lei 10/1988 de televisión privada ás participacións de capital co fin de per-
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mitir as fusións sempre e cando non superen o 27 por cento de audiencia total entre todas as canles integradas.
Significa que con respecto aos límites da concentración, cambia o criterio de participación de capital accionarial
polo de audiencia.

Paralelo a esta nova regulación –que servirá para tratar de incentivar o interese por centos de licenzas de can-
les de TDT (máis de 1200 locais e autonómicas) paralizadas pola falla de viabilidade económica– o Goberno cen-
tral desenvolve a Lei xeral do audiovisual. A nova lei crea o Consello Estatal de Medios Audiovisuais (CEMA),
seguindo o modelo francés, semellante aos Consellos Audiovisuais de Cataluña, Andalucía e Navarra; e desbota
a outra posible alternativa europea da OFCOM británica, que en España significaría a converxencia coa Comisión
Nacional do Mercado das Telecomunicacións.

A Lei xeral audiovisual, da que se vén falando sucesivamente durante toda esta década, reforza as axudas á
produción audiovisual, autoriza a televisión móbil e de alta definición así como a ratificación da autorización para
a fusión e alugamento de canles, fixación definitiva do apagamento analóxico, regulación da TDT de pago e per-
mitir ás Comunidades regular o seu propio modelo de financiamento das televisións públicas autonómicas. A súa
aprobación marcará, sen dúbida, o escenario audiovisual da próxima década, a da converxencia e convivencia da
televisión dixital terrestre cos outros sistemas de difusión por satélite, cable, internet e móbil.

Tamén se producen cambios importantes nos equipos directivos das principais empresas no ámbito temporal
sinalado. Na prensa galega, entre finais de 2008 e mediados de 2009, cesa o director e conselleiro delegado de
La Región, Alfonso Sánchez Izquierdo, que asume logo a sucesión de Benigno Sánchez á fronte da Dirección Xeral
da CRTVG; José Manuel Vaquero releva a Ceferino de Blas, que se xubila, como conselleiro delegado da área norte
de Prensa Ibérica e a máxima responsabilidade empresarial en Faro de Vigo; e José María Castellanos substitúe
como adxunto ao presidente Santiago Rey ao conselleiro delegado de La Voz de Galicia, José Gabriel González
Arias. Na Editorial Compostela, pola súa parte, prodúcese a entrada no seu Consello de Administración dos fillos
(Fernando, Pilar e José Luis) e un neto (José Luis Cabrerizo Barrera) do seu presidente, Feliciano Barrera.

PRIORIDADES DIANTE DA RECESIÓN

Nese escenario de reordenación e reconfiguración entra de cheo a reestruturación xeral que están a vivir os prin-
cipais grupos e empresas de comunicación. Por un lado a integración dos sistemas e procesos de produción e dis-
tribución; e por outro, a regulación de cadros laborais para axustar os seus custos ás previsións de ingresos. Non
se sabe moi ben se as prioridades das decisións das empresas acertan coa cirurxía de alixeiramento de custos ou
acabarán en amputación do valor engadido das compañías. Non é unha decisión fácil, pero si é transcendente
para o futuro.

O que si parece evidente é que, tras os axustes a curto prazo, volverán as fusións e concentracións, que esta-
tisticamente baixan en 2008 e 2009. As prioridades dos empresarios nestes anos son salvar o presente para
poder afrontar o futuro. Unha enquisa, realizada pola organización profesional IFRA entre 241 directivos de 42
países, reflicte ese cambio de prioridades entre 2009 e 2008. Ascenden as prioridades de redución de custos,
reorganización interna, xestión de clientes, automatización da produción, estratexias de móbil e weblog e exter-
nalizacións.
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Prioridades das empresas mediáticas

Preocupacións e prioridades das empresas Para 2009 Para 2008

Conseguir novos lectores, audiencias e mercados 60,6% 60,8%

Xestión de relacións cos clientes 53,8 46,1

Redución de custos de persoal 53,8 31,5

Expansión/cambio de estratexia web 53,0 63,8

Relacións cos anunciantes 53,0 57,7

Reorganización interna 52,3 40

Modelos de negocio novos 50 56,9

Converxencia editorial 47,7 50,8

Márketing de periódicos/desenvolvemento de marca 46,2 56,9

Sistemas dixitais 46,2 50

Contido vídeo/audio 40,9 42,3

Automatización da produción 37,9 36,1

Alternativas para clasificados 36,4 40,8

Desenvolvemento da estratexia do móbil 34,1 30

Weblog, moblog, podcasting 33,3 32,3

Fusións, adquisicións, investimentos 32,6 33,1

Calidade da cor 31,1 32,3

Creación de alianzas con outras empresas de medios 26,5 29,2

Equipos e instalación de rotativas 25,8 30

Credibilidade da difusión 25,8 30

Sistemas de distribución 23,5 23,1

Externalización 22,7 16,9

Fonte: datos da enquisa de IFRA a 245 directivos da industria xornalística de 42 países, en Ifra Magazine, xaneiro 2009,

http://www.nxtbook.fr/nxtbooks/ifra/2009_01_es.

A crúa radiografía do cambio de prioridades maniféstase a partir do último trimestre de 2008 e durante todo
o 2009 nas caídas das vendas e dos ingresos publicitarios, que baixan entre o dez e o trinta por cento con res-
pecto a períodos anteriores. As previsións de ingresos xerais para 2009 e 2010 na prensa escrita en España cifran
o descenso anual por riba dos 400 millóns de euros. Por iso demandan un plan de choque de mil millóns de euros
en investimentos publicitarios para os próximos tres anos, entre outras medidas institucionais de emerxencia soli-
citadas por AEDE ao Goberno español. Francia foi, neste senso, tamén pioneira en maio de 2009 pola aproba-
ción dun plan nacional de apoio á prensa, auspiciado polo propio presidente Sarkozy. Medidas de axuda que
gañan adeptos, incluso, no berce do neoliberalismo económico dos Estados Unidos de América, con máis de cen
xornais grandes e pequenos en creba.

A situación ten moitas efectos e consecuencias. A facturación en 2008 dos 50 maiores grupos mediáticos
mundiais descende en arredor 20 000 millóns de dólares (un 10 por cento) e pérdense máis de 100 000 pos-
tos de traballo, segundo a investigación que leva a cabo o Grupo de Novos Medios da Facultade de Ciencias da
Comunicación da Universidade de Santiago de Compostela. As regulacións de emprego anunciadas para o sector
da comunicación en España en 2009 afectan a 3000 persoas.
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Ingresos e emprego de 50 grupos mundiais

Anos Vendas en dólares Empregos

2005 271 776 1 147 813

2006 312 259 1 281 903

2007 275 948 1 286 358

2008 257 251 1 179 679

Fonte: elaboración propia a partir de información bolsista e das memorias das propias compañías, realizada na USC

Os datos sobre perdas, reestruturacións, liquidación de activos e despedimento de traballadores son constan-
tes nos últimos anos tanto en Europa como en Norteamérica. Xa non son as compañías máis febles as que están
en risco senón tamén as grandes «catedrais» do xornalismo. The New York Times fusionou todos os seus portais
da internet nunha soa marca (nytimes.com), dando paso ao mesmo tempo á publicidade á súa «sagrada» pri-
meira páxina, á hipoteca do seu emblemático edificio de Nova York, á conxelación de salarios, á non repartición
de dividendos aos accionistas e á ampliación do seu capital social en 250 millóns de dólares mediante un prés-
tamo (en accións preferentes) do seu segundo maior accionista, o mexicano Carlos Slim, que pasa a compartir a
propiedade coa familia Salzburguer.

As tres grandes editoras norteamericanas que agrupan 135 cabeceiras xornalísticas –The New York Times Co,
Gannet e McClatchy– rexistraron descensos de resultados no último trimestre do ano 2008 do 13, 16 e 18 por
cento menos. Os trompazos na evolución da cotización bolsista dos grupos é outra das constantes, ata o punto
de que algúns deles xa se formularan a posibilidade de retirarse da Bolsa. A propia compañía do gran magnate
dos medios, Rupert Murdoch, a News Corporation, anotaba descensos multimillonarios.

A crise financeira ten tamén outras raíces económicas fundamentadas na excesiva orientación estratéxica das
políticas de xestión do día a día fronte á procura da estabilidade a medio e longo prazo. A presión pola valoriza-
ción cotiá levou a moitas compañías a esquecerse de que para conquistar e resistir nunha gran cima hai que ades-
trarse moito na escalada de fondo.

Ese foi o erro da maioría das grandes empresas –de capital familiar, sobre todo– cando decidiron saír á Bolsa
para pescudar o magro capital necesario para os investimentos que non lles permitían as súas contas de resulta-
dos ordinarias. É o paradoxo da economía real fronte á financeira –que se torna virtual– cando as vacas se vol-
ven fracas. A evolución das cotizacións das compañías mediáticas na Bolsa nos últimos dous anos é ben
rechamante, sen importar países nin continentes.

23

maqueta_FINAL:PRIMEIRAS PAXINAS d&i  6/5/10  10:30  Página 23



Francisco Campos

Caída das compañías mediáticas globais

Vendas Vendas Resultados Resultados Emprego Emprego Bolsa Bolsa Bolsa

2007 2008 2007 2008 2007 2008 5-11-07 4-11-08 18-5-09

Fairfax Media (Australia)

1169,3 1571,4 149 219 11 416 11 906 2,72 1,10 0,58

Singapore Press (Singapur)

585 659 255 220 2,29 1,68 1,46

The News Straits Times Press (Malaisia)

29,17 2392 0,42 0,22 0,46

Media 24/ Naspers Ldt. (Sudáfrica)

1977 1846 222 365 15 133 13 812 1,72

Agora SA (Polonia)

163,7 207 22,6 45,2 3469 3673 12,25 4,62 3,20

RCS Media Group Spa (Italia)

2738 2673 360 266 6487 7034 3,7 1,349 0,812

PRISA (España)

3619 3643 126,4 201,7 13 432 13 701 13,25 3,5 2,98

Schisted ASA (Noruega)

1557 1572 135 94 9000 8100 31,5 10,3 6,7

Sanoma-Sanoma SOY (Finlandia)

2926 3030 305,2 295,7 16701 18 168 20,01 12,98 10,85

Edipresse SA (Suíza)

126 92,8 21,2 20,1 3000 3000 340 190 147,8

Springer AG (Alemaña)

2857 2729 257 486 10 348 10 666 103 51,75 65,85

Trinity Mirror PLC (Reino Unido)

1102,90 489,80 77 83,5 9324 8319 428,4 47,7 72,5

Mecom Group PLC (Reino Unido)

1784 1734,92 217,3 185,5 11 956 11 126 92,9 3,4 5,79

Gannett Co Inc (EE UU)

5959 4969 167 202 46 100 41 500 29,42 9,1 3,20

Media General (EE UU)

684, 5 587,4 378,2 310 6900 5600 19,75 5,52 2,34

Canwest Global Comunications Corp. (Canadá)

182 000 177 203 659 2171 2,62 0,59 0,23

Grupo Clarín (Arxentina)

864 1130 266 330 6,45 1,28 0,94

Google (EE UU)

12 179 15 997 7298 9669,5 16 805 20 222 532,6 269,5 288

Yahoo (EE UU)

5115 5291 3031 3071 13 600 23,02 9,94 10,93

Fonte: elaboración propia, con datos en millóns de euros e cotizacións traducidas tamén á moeda europea coa mesma data valor.
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Para os que teñen máis débedas e problemas, a bóla é máis dramática. O segundo grupo editor de Estados
Unidos, Tribune Company, declarouse en bancarrota en decembro do 2008 debido á insolvencia do seu editor, o
promotor inmobiliario Sam Zell, que comprara un ano antes (cun crédito de 8000 millóns de dólares) a famosa
cabeceira do mítico coronel Robert M. McCormick de Chicago. O grupo, con 21 500 empregados e 13 000
millóns de débeda acumulada, é propietario de 23 canles de televisión, o equipo de béisbol Chicago Cubs e 12
xornais, entre eles o Chicago Tribune (540 000 exemplares), Orlando Sentinel, The Baltimore Sun e Los Ange-
les Times (740 000 exemplares). Algúns dos seus acredores financeiros –JPMorgan, Citigroup, Oaktree Capital
Management– loitaron por facerse coa empresa mediática para garantir o cobro das débedas a longo prazo.

A compañía McClatchy puxo á venda o seu popular Miami Herald, conxelou o fondo de pensións e suspendeu
o repartimento de dividendos. Gannet pediulles aos seus 31 000 empregados unha semana de vacacións sen
soldo. Na relación de reestruturacións hai que incluír tamén os xornais de Detroit (The Detroit Free Press e The
Detroit News), unha das áreas máis castigadas pola crise mundial do sector do automóbil (General Motors, Ford,
Chrysler). Estímase tamén a perda dun 30 por cento de ingresos no capítulo dos anuncios clasificados pola migra-
ción á internet e a deterioración dos seus catro principais sectores: inmobiliario, automóbil, bancos e servizos.

En Europa as cousas non ían mellor. A prensa gratuíta foi a primeira en acusar a ferida dos investimentos publi-
citarios, o que se traduciu en despedimentos, peche de edicións e fusión de cabeceiras. A maioría dos grupos bri-
tánicos, franceses, alemáns, italianos e españois acometeron recortes de gastos, despedimentos de persoal e
venda de cabeceiras. Le Monde desprendeuse de varios dos seus activos, Sud Ouest anunciou a venda da súa
participación no grupo Vocento español, PRISA liquidaba a súa rede bolivariana de televisión e adiantaba o peche
de Localia, outros grupos (Zeta, Unedisa, Vocento, Gaceta, etc.) sacaban adiante as súas regulacións de empre-
go, DMGT e Financial Times tamén despedían persoal, Evening Standard pasaba a mans do ex-epía ruso multi-
millonario Alexander Lebedev e Sablon International (doutro oligarca ruso, Sergei Pougatchev) tomaba o control
de France-Soir. O grupo británico Mecom, con máis de 300 cabeceiras no norte de Europa, vendía a Polaris
Media os seus xornais en Noruega e Alemaña para poder afrontar as débedas contraídas. O alemán Axel Sprin-
ger traspasaba a súa rede de xornais rexionais por 310 millóns de euros ao grupo Madsack.

Á caída das vendas dos produtos e da publicidade, úneselles as necesidades de liquidez e as dificultades das
empresas para renovar as pólizas operativas de crédito pola debilidade e falla de confianza dos bancos. Esta cir-
cunstancia frea en seco os plans expansionistas das empresas e as oportunidades de compra-venda. As previsións
de fusións e adquisicións, que KPMG cuantifica a mediados de 2008 nunhas 3158 operacións a nivel mundial,
mantéñense nos sectores de materias primas, telecomunicacións e industria pero baixarán nos do consumo e sani-
tarios.

A análise cuantitativa dos resultados das adquisicións e fusións mediáticas da última década sitúa o seu ciclo
alto no bienio 2006-07 e a caída a partir de 2008, aínda sen chegar ao fondo marcado polo desenlace no perío-
do 2001-02 da gurgulla da internet e as empresas punto.com. As operacións analizadas e rexistradas na estatís-
tica do cadro seguinte corresponden fundamentalmente ao mercado norteamericano. Destacan as porcentaxes de
estratexia e financiamento compartido na súa maior parte, o que revela máis ben unha tendencia de alianzas que
un proceso de absorcións.
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Adquisicións e fusións mediáticas en EE UU

Ano Operacións Valor en millóns dólares Estratexia compartida Financiamento compartido

2008 109 2000 53% 47%

2007 135 9600 33% 67%

2006 151 20 500 33% 67%

2005 114 6000 33% 67%

2004 124 2900 7% 93%

2003 82 2700 33% 67%

2002 90 3900 47% 53%

2001 115 4700 80% 20%

2000 102 25 000 80% 20%

Fonte: DeSilva+Philips Media Investiment Bankers M&A Database (información recuperada 19/02/2009).

No sector mediático a maior parte das operacións corresponden aos segmentos emerxentes das tecnoloxías da
información, a converxencia dixital e a reestruturación de grupos moi endebedados ou debilitados pola diversifi-
cación e a baixa rendibilidade. Son adquisicións con pouca liquidez, alianzas conxunturais e solucións financei-
ras entre compañías sen posibilidade de crédito bancario. A maior parte desas reestruturacións arrastran consigo
unha perda importante de emprego e postos profesionais.

O encarecemento das materias primas dos soportes físicos (papel prensa e tintas) e a migración dos consu-
midores e usuarios dos medios tradicionais á internet está acelerando a reestruturación das empresas cara aos
negocios dixitais. Esa é a orientación das novas fusións. Esa tendencia xa vén marcada desde hai anos, como
reflicten as operacións de concentración mediática de 2006 e 2007 en Europa e América do Norte, que roldan
os 50 000 millóns de euros.

Grandes concentracións mediáticas

Valor Ano Sector Vendedor País Comprador País

13 450 2007 Información Reuters (fusión) Reino Unido Thomson Corporation Estados Unidos

3830 2007 Pub. Internet AQuantive EE UU Microsoft Estados Unidos

Videoxogos Secreen Tonic

3304 2006 Telefonía Skype Luxemburgo eBay Estados Unidos

3140 2006 Música EMI Reino Unido Terra Firma C. Part Reino Unido

3186 2007 Produción TV Endemol Holanda MediaSet/Goldman Italia

1979 2007 Pub. Internet Double Click EE UU Google EE UU

1937 2007 Televisión Sogecable (50%) España Grupo PRISA España

1825 2007 Guías teléfonos Yellow Brick Holanda Macquarie Australia

1723 2007 Música Emap (B2B) Reino Unido Apax Partners/GMG Reino Unido

1579 2007 Radio Emap Reino Unido Heinrick Alemaña

(Radio-CMedia)

1130 2007 Inf. especializ. IIR Hokings Reino Unido T&F Inf. Reino Unido

1100 2006/07 Prensa Pearson/ Reino Unido/ Unedisa-RCS España/Italia

especializada Recoletos España
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Valor Ano Sector Vendedor País Comprador País

995 2007 Información Trader Media G. Reino Unido Apax Partners Reino Unido

(50%)

843 2007 Edición Blackwell Reino Unido John Wiley&Sons Estados Unidos

Publishing

842 2007 Inf. esp. Findeua AB Noruega Enro AB Suíza

705 2007 Entretemento HIT Ent. Reino Unido Bunhsine AC Reino Unido

700 2007 Inf. empresarial Bureau van Dijk Bélxica BC Partners Reino Unido

660 2007 Comunicacións GWR G. Reino Unido Capital Rad Reino Unido

660 2007 Directorios TDC Fortag Dinamarca Macquarie Australia

434 2007 Pub. Internet Right Yahoo Estados Unidos

414 2007 Pub. Internet 24/7 Real Media WPP Estados Unidos

357 2007 Directorio web Inmobilien Scout Alemaña Deutsche Telekom Alemaña

284 2007 Prensa AuFeminin Francia Axel Springer Alemaña

215 2007 Márketing Zanox Alemaña Axel Springer Alemaña

Internet

208 2007 Radio on line Last.fm Reino Unido CBS Estados Unidos

191 2007 Fotos on line Photobucket Murdoch Estados Unidos

179 2007 Internet Late Rooms Reino Unido Firts Choice Holidays Reino Unido

139 2007 Crédito Internet Meillertaux Francia CNCE Francia

137 2007 Interactivos Business Francia Publicis Groupe Francia

Interactif

128 2007 Pub. xogos Massive Microsof Estados Unidos

115 2007 Motor busca Wer Liefert Was? Alemaña SEAT PagineGalle Italia

101 2007 Ax. interactiva Nextedia Francia Legardere Francia

63,8 2007 RSS Freedburner Google Estados Unidos

47,8 2007 Recomendación StmbleUpon EE UU eBay Estados Unidos

de webs

2007 Microblogging Jaiku EE UU Google Estados Unidos

2007 Anuncios móbil Actionality EE UU Yahoo Estados Unidos

Fonte: elaboración propia con información de prensa, KPMG e portal da Sociedade da Información da Fundación Telefónica.

As grandes operacións de concentración e reestruturación de medios de comunicación teñen como protago-
nista directa ou indirectamente a internet. As fusións e adquisicións de empresas mediáticas, que bateron récord
en 2006/07, convértense en reestruturacións a partir de 2008. A maioría da prensa e dos outros medios de
comunicación enfróntase á crise de lectores, telespectadores e anunciantes tratando de multiplicar as súas ope-
racións a través da internet e de copiar do fulgurante modelo das chamadas redes sociais virtuais. Baseadas na
cultura colaborativa de intercambio de mensaxes e arquivos (P2P), a partir de 2003 comezan a formarse comu-
nidades de usuarios con múltiples intereses e afeccións: parrafear, buscar amigos, amosar fotos, comentar
novas... Forman parte do que se deu en chamar a Web social ou Web 2.0 e, dalgún xeito, substitúen por unha
parte o recente fervedoiro blogueiro e por outra a influencia dos medios tradicionais.

Se no vértice da gurgulla punto.com aínda estaban os negocios da prensa e os audiovisuais tradicionais, agora
son as redes virtuais e os novos medios os que acaparan a atención das estratexias da concentración. A News Cor-
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poration de Murdoch compraba, a través da súa marca (Fox) audiovisual, a rede MySpace en 2005 por 850 millóns
de dólares. Microsoft pagaba 240 millóns por unha participación de Facebook, valorada en 15 000 millóns en outo-
no de 2007. A filial de Internet de Time Warner, AOL, mercaba Bebo por 850 millóns en marzo de 2008. The Wall
Street Journal anunciaba en setembro de 2009 a creación dunha comunidade social propia, parecida á rede profe-
sional LinkedIn, como estratexia para fidelizar usuarios e incrementar o número de subscritores de pago.

Son as grandes corporacións –News Corp., Google, Microsoft, Yahoo– as que están avanzando no control da
propiedade dos medios tradicionais e das novas redes de comunicación. No mes de febreiro de 2009 a rede fran-
cesa de contactos persoais Meetic.com fusionábase coa división europea da súa rival Match.com. MySpace dis-
pón de máis de 200 millóns de perfís de usuarios e 130 millóns de visitantes únicos ao mes e Facebook acumula
150 millóns de usuarios. A primeira declarou unha facturación publicitaria en 2008 de 750 millóns de dólares e
a segunda algo máis doutros 250 millóns. Son algúns datos e trazos do proceso de concentración e converxen-
cia no sector mediático.

A crise e a caída das valorizacións bolsistas cambalean un pouco máis a identidade da propiedade familiar,
que aínda está presente no sector mediático a nivel mundial. Medio cento de grandes grupos mediáticos de pro-
piedade familiar facturan anualmente máis de 280 000 millóns de dólares e xeran emprego para máis dun millón
de persoas. Esa é a súa forza e importancia. Resáltase esa característica da propiedade familiar da empresa
mediática porque é tamén aínda a que predomina no ámbito galego. Esa singularidade repórtalle aspectos posi-
tivos e negativos tanto económicos como sociais. Se por unha parte ese modelo de propiedade aparece máis com-
prometido a medio e longo prazo coas comunidades locais nas que se desenvolve, por outra é moito máis feble
nos seus instrumentos de formación de capital e fronte ás presións dos poderes que actúan diante das empresas
de comunicación.

As cen empresas familiares máis grandes do mundo entre todos os sectores en xeral facturan case 4 billóns
de dólares e dan emprego a trece millóns e medio de persoas. No ranking xeral das cen maiores empresas a nivel
mundial, elaborado pola revista Family Business, destacan unha ducia delas directamente relacionadas coa
comunicación: Bouygues (Francia), Murdoch-News Corp. (Australia-EE UU), Roberts-Comcast (EE UU), Li-Wam-
poa (Hong Kong), Mohn-Bertelsmann (Alemaña), Desmarais-Power Corp. (Canadá), -Arnault-LVMH (Francia),
Lagardère (Francia), Slim-Carso (México) e Cox Enterprises (EE UU).

Algunhas desas familias tamén aparecen no ranking das maiores empresas de Estados Unidos, xuntamente
coas de Newhouse (Advance Publications), Mays (Clear Channel Communications), Dolan (Cablevision Systems),
Hearst, Graham (The Washington Post), Sulzberger (The New York Times) e McClatchy (Miami Herald, Sacra-
mento Bee e Knight Ridder). O cadro seguinte rexistra a evolución das grandes compañías mundiais de comuni-
cación de propiedade familiar.

Grupos familiares mediáticos mundiais

Ano de Familia Vendas Emprego Vendas Emprego Vendas Emprego Vendas Emprego

creación 2005 $ 2005 2006 $ 2006 2007 $ 2007 2008 $ 2008

News Corp. Australia (USA)

1923 Murdoch 25 327 47 300 28 655 47 300 28,655 53 000 32 996 64 000

Viacom (ata 2006 con CBS) (EE UU)

1954 Redstone 24 606 42 630 29 822 36 454 13 423 13 100 14 625 11 500

Comcast (EE UU)

1963 Roberts 22 255 80 000 24 966 90 000 30 895 100 000 34 256 100 000
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Ano de Familia Vendas Emprego Vendas Emprego Vendas Emprego Vendas Emprego

creación 2005 $ 2005 2006 $ 2006 2007 $ 2007 2008 $ 2008

Bertelsmann (Alemaña)

1868 Mohn 21 187 88 516 25 458 97 132 18 578 102 397 16 118 99 983

Lagardère (Francia)

1826 Lagardère 16 025 48 245 18 468 30 487 24 211 50 519 13 357,5 33 550

Hutchison Whampoa (Hong Kong)

1828 Li 16 000 120 000 23 553 200 000 23 661 230 000 44 939,1 220 000

Cox Enterp.(EE UU)

1898 Cox 12 000 77 000 13 200 80 000 15 000 83 000 15 033,5 81 693

Clear Channel (EE UU)

1972 Mays 9276 31 800 7067 30 900 6816 23 400 6688 20 000

Thomson Corp. (Canadá)

1934 Thomsom 8703 40 500 6641 33 375 12 400 50 000 11 707 53 700

Donnelley (EE UU)

1864 Donnelly 8430 50 000 9316 53 000 11 587 65 000 11 581 62 000

Carso (México)

1980 Slim 7510 80 000 8532 80 000 7139 80 000 6863 78 904

Gannet Co. (EE UU)

1906 Gannet 7598 52 600 8033 49 675 7439 46 100 6767 41 500

Advance Pub. (EE UU)

1922 Newhouse 7315 30 000 7700 28 000 7970 29 100

McGraw-Hill (EE UU)

1909 McGraw 6003 19 600 6300 20 214 6772 21 171 6355 21 649

Tribune Comp (EE UU)

1847 McCornick/ 5595 20 000 5517 21 000 5063 19 600

S. Zell

Cablevisión Syt (EE UU)

1973 Dolan 5175 20 425 5927 22 075 6484 22 075 7230 20 105

Cisneros (Venezuela)

1929 Cisneros 4800 30 000 5500 30 000

Hearst Corp. (EE UU)

1887 Hearts 4550 17 016 5200 17 062 4380 17 070

Mediaset (Italia)

1978 Berlusconi 4355 5844 4355 5844 4082 6306 12 083 6305

Daily Mail (R. Unido)

1896 Rothermere 3767 18 586 5610 18 012 4411 17 208 4574 18 012

Washington Post (EE UU)

1877 Grahan 3553 16 400 3904 17 100 4180 19 000 4461 20 000

Globo (Brasil)

1911 Marinho 675 14 000 844 14 000 1420

Bonnier AB (Suecia)

1803 Bonnier 3486 9641 2954 9721 4854 11 868 3905 12 000
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Ano de Familia Vendas Emprego Vendas Emprego Vendas Emprego Vendas Emprego

creación 2005 $ 2005 2006 $ 2006 2007 $ 2007 2008 $ 2008

PRISA/Sogecable (España)

1955 Polanco 3471 11 447 4557 13 785 8521 14 878 5130 14 274

N. York Times (EE UU)

1851 Sulzberger 3272 11 965 3290 11 585 3195 10 231 2948 9346

RCS Media (Italia)

1927 Rizzoli- 3171 6000 3421 5179 4213 6611 3763 7034

Agnelli-

Arnauld-Tosi

Sonae (Portugal)

1959 Belmiro 4626 8000 4936 30 000 7117 34 628 7545 37 437

de Acevedo

Gruner+Jahr (Alemaña)

1948 Jahr/ 3107 13 981 3107 13 981 4390 14 500 2769 14 941

Bertelsman

Televisa (México)

1930 Azcárraga 3020 12 600 3520 16 200 3819 17 777 3481,3 17 777

Axel Springer (Alemaña)

1946 Axel 2823 10 166 3134 9733 3965 10 000 3842 10 666

Springer

Holtzbrinck (Alemaña)

1948 Holtzbrinck 2460 13 872 3225 14 000

Dow Jones (EE UU)

1882 Bancroft 1769 7501 1783 7400 8900

Publicis (Francia)

1926 Badinter 1670 16 000 5790 39 939 7181 44 000 6875,2 43 808

OEM (México)

1976 Vázquez 1500 6000 1600 7000

Raña

Schibsted (Noruega)

1839 Schibsted 1458 8500 1866 8500 2652 9000 2213 8100

Blomenholm

Planeta (España)

1949 Lara 1196 4654 10 000 5000 12 500

The McClatchy (EE UU)

1857 McClatchy 1186 8948 1675 16 791 2260 15 748 1900,5 12 100

Edipresse/RBA (Francia/España)

1909/ Rodrigo 1158 4200 1513 4283 774 3400 177 396 3000

1991 Lamuniere

TV Azteca (México)

1993 Salinas 1100 5000 881 6552 875 6765

Pliego
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Ano de Familia Vendas Emprego Vendas Emprego Vendas Emprego Vendas Emprego

creación 2005 $ 2005 2006 $ 2006 2007 $ 2007 2008 $ 2008

Meredith (EE UU)

1902 Meredith 1000 2569 1616 3160 1616 3300 1586,5 3570

Vocento (España)

1910 Bergareche/ 936 3480 1254 4900 1440 5076 855 5276

Luca Tena

Abril (Brasil)

1950 Civita 862 7000 1087 7000 7440 58 7000

Roularta MG (Bélxica)

1954 De Nolf 800 3000 876 3000 475 3000 1099 3187

Clarín (Arxentina)

1945 Noble 718 6155 895 6200 1172 1534 15 735

Herrera

Zeta (España)

1976 Asensio 571 2400 618 2338 2000 2000

Folha (Brasil)

1921 Frías 563 4000 563 4000 179,7 1700

RBS (Brasil)

1957 Sirotsky 401 4761 497 5560 5700

Estado (Brasil)

1875 Mesquita 381 3925 407 2856 467 2845

Godó (España)

1881 Godó 366 1586 612 1610 827 1100 900

Fonte: elaboración propia con datos, en millóns de dólares, das memorias das propias compañías e da revista Family Business.

CONVERXENCIA DE CRISES, MODELOS E TENDENCIAS

Aínda que a situación financeira leva a palma, esta crise é posiblemente unha converxencia de crises. A conver-
xencia, que é unha palabra de moda, é unha especie de omnímoda metáfora para a explicación de todos os fenó-
menos mediáticos actuais e da falla de claridade que caracteriza o sincretismo presente; é un concepto ambiguo
e difuso, como subliña Mattelart. Cómpre prestar atención aos modelos de negocio e ás tendencias que marca a
converxencia.

Á debilidade do modelo financeiro, producido polo «crack» das hipotecas subprime e a caída das cotiza-
cións das accións nos mercados de valores de capitais, pódenselle agregar outros nove tipos de crise: econó-
mica, provocada pola redución da demanda de compra e os investimentos en publicidade; do modelo de
negocio tradicional (por que pagar por algo que se pode obter gratis a través da internet?); pola mellor facili-
dade e usabilidade da información virtual (poder ler o xornal sen saír da casa para mercalo); pola falla de
tempo e audiencia (vivimos nunha sociedade da escaseza de atención e abundancia de símbolos); pola com-
petencia que sofren os medios de masas fronte ás masas de medios persoais dos usuarios convertidos en
medios; pola creba do modelo editorial baseado na actualidade cada 24 horas de periodicidade fronte á infor-
mación en vivo e en directo a cada instante; pola ruptura do papel tradicional do gatekeeping e o significado
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da mediación profesional; pola perda de confianza, credibilidade e reputación dos medios tradicionais; e, en
fin, pola necesidade de reformulación.

En esencia, algúns deses problemas teñen que ver coa converxencia, pero outros son máis complexos. Os con-
ceptos de converxencia e dixitalización son bastante difusos pero no século pasado foron relacionados cos proce-
sos de integración das tecnoloxías da información e as telecomunicacións. Estes conceptos son case coma o
logotipo da sociedade da información, aínda que historicamente o da converxencia xa foi empregado moito antes
por William Derham e Charles Darwin así como polos propulsores das primeiras redes telegráficas e telefónicas,
a finais dos séculos XVIII e XIX (Mattelart, 2007).

Primeiramente, no século XX, á converxencia das tecnoloxías da información e as telecomunicacións chamóu-
selle «tecnotrónica» (Brzezinski, asesor do presidente norteamericano Carter e inspirador da concepción global da
sociedade en rede). Nicholas Negroponte (MIT Media Lab), John Sculley (Apple Computer) e William Paley (CBS)
bautizaron a converxencia dixital entre finais dos anos 70 e principios da década dos 80 do século XX.

A converxencia defínese como o conxunto de procesos de transformación social, económica, organizativa e tec-
nolóxica que a dixitalización fai posible e impulsa. Dixitalización e converxencia non se poden desligar porque,
como proceso, a primeira leva á segunda. Segundo Pierre Lévy (2007:36-37), «dixitalizar unha información con-
siste en traducila a díxitos», a numeración binaria, para o seu mellor tratamento e manipulación técnica. Pero a
converxencia é moito máis, «é o fluxo de contido que pasa por múltiples plataformas de medios, pola coopera-
ción entre múltiples industrias e o comportamento migratorio da audiencia, disposta a ir a calquera lugar en busca
do tipo de experiencia de ocio que quere» (Henry Jenkis, 2008).

A converxencia pode ser de carácter técnico, económico, empresarial, legal, organizacional, de contidos, xornalís-
tica, de redes e usos sociais. O multimedia e o hipermedia son dúas consecuencias da integración dos medios, aínda
que sincreticamente este proceso tamén se cualifica como «remediación» (Islas, 2008), que é a representación evo-
lutiva dun medio tradicional noutro novo. Este concepto da «remediación» non deixa de ser a reinterpretación da ante-
rior lei de Riepl, que o editor xefe do principal diario de Nürnberg, Wolfgang Riepl, defendía en 1913 como a hipótese
de que os novos medios non substituirían aos outros vellos e tradicionais aínda que tomasen calidades e vantaxes
destes. Por moitos agoireiros que lle saíron, a vella lei de Riepl aínda se mantén dereita.

O usuario agora, convertido en «prosumer» (produtor e consumidor), toma parte no proceso de comunicación,
aspirando a compartir o xa chamado quinto poder (Ramonet, 2003). No século XX os medios representan o poder
da comunicación de masas. Agora, no século XXI, o poder está moito máis repartido (fragmentado) entre masas
de medios de comunicación (blogs persoais, redes sociais, wikis, e-mail, prensa, radio e televisión). O que dá pé
tamén para falar e interrogarnos se xa estamos diante dunha nova sociedade posmediática (Timoteo, 2008).

A converxencia é un proceso transversal, amplo e diverso; sobre todo, porque así o determinan os usuarios,
parte dos cales acceden cada vez de forma máis crecente a través de distintos soportes, canles, plataformas e
linguaxes. O que quere o usuario –que non é o mesmo que telespectador, receptor ou lector– é a información máis
instantánea e completa posible para poder comentala (ciberparticipación) ou reenviala (rede virtual) a outros
coñecidos. Non significa entender a converxencia como unha forma de facer o mesmo a través de moitos medios,
canles e plataformas distintas. Nin que, polo tanto, os produtores de contidos –os xornalistas, en definitiva– teñan
que converterse nunha especie de homes-orquestra capaces de filmar, fotografar, gravar son, presentar, escribir
textos, editar, maquetar e emitir todo ao mesmo tempo.

Non é fácil nin moi científico facer de adiviño. Algúns expertos e analistas son máis atrevidos (ou provocado-
res) á hora de marcar tendencias e ata datas. O propio Philip Meyer, prestixioso xornalista na maior parte da súa
vida profesional e logo titular da Cátedra Knight da Universidade de Carolina do Norte, escribe que no mes de
abril do 2043 morrerá o último lector de xornais. Xa se verá, quen o poida ver, se é que se ve, como retrucan os
escépticos.
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O certo é que na sociedade actual hai moita información pero moita máis demanda de comunicación e parti-
cipación. Ou polo menos iso é o que reflicten os estudos e tendencias. Pero tamén hai risco de «infoxicación»
(saturación) e a necesidade de facer máis racional e sostible o ecosistema informativo. Aníbal R. Figueiras Vidal
preguntábase (2008) «explota a información?», como tamén o facía Doris Drucker (2008), a viúva dun dos pais
da ciencia do management do século XX, ao tempo que investigadores da Universidade de California en Berkeley
trataban de medir a cantidade de nova información que constantemente se está rexistrando a través dos distin-
tos soportes dispoñibles.

Os medios sofren a presión desa avalancha de información e, por iso, tratan de adaptar os seus modelos edi-
toriais e de negocio. Os seus modelos trócanse en diversos e converxentes (híbridos): de pago, gratuítos, de pago
nunhas partes e gratuítos noutras (Manchester Evening News regálase nunha parte da cidade, igual que o San
Francisco Examiner, como Le Matin é de pago e Le Matin Bleu é gratis para os mozos ou Die Welt Kompakt é
máis barato que o Die Welt). Seguramente varios xornais deixarán de ser diarios en papel (continuarán na inter-
net) e pasarán a semanais, de fin de semana. De novo a economía do tempo e a atención do público para adap-
tar a oferta e a demanda. Nas previsións da evolución do mercado mediático, a catro anos vista, que elabora a
nivel mundial Pricewaterhouse Coopers pódense intuír algunhas outras tendencias.

Evolución do mercado mediático 2008-2012

Crecemento de mercados España Mundo

Edición de xornais 2,9 2,2

Edición de revistas 3,6 3,5

Edición de libros 2,1 2,8

Industria cinematográfica -1,1 5,3

Televisión convencional 7,1 5,9

Televisión de pago 16,5 10,1

Internet 12,8 19,5

Videoxogos 10,8 10,3

Publicidade exterior 4,1 4,2

Radio 3,7 4

Industria discográfica -4,4 -0,6

Casinos 15,7 6,5

Fonte: PWC Global Entertainment and Media Outlook 2008

Outra consultora, Deloitte Touche Tohmatsu (DTT), marcaba para o 2009 as seguintes tendencias sobre tec-
noloxía, medios e telecomunicacións: 1) Algúns xornais terán que esquecerse do papel para converterse só en
dixitais, pola previsión de caída nos ingresos publicitarios. 2) A televisión de pago repunta polo descenso de con-
sumo fóra do fogar e a volta a este tipo de entretemento máis barato. 3) O cine avanza cara a 3D. 4) As plata-
formas de contido de libre acceso pola internet teñen que revisar os seus modelos de negocio e reorientarse a
sistemas combinados con pago por servizos premium. 5) O caché das superestrelas do deporte e das artes, tamén
en revisión polas súas desproporcionadas tarifas e a transcendencia moral do seu custo. 6) A tecnoloxía wi-fi
reconfigura a alternativa dixital da difusión radiofónica, o único bastión que queda aínda no sistema analóxico. 7)
A publicidade mira con interese (SMS) ao teléfono móbil. 8) Concentración de esforzos para reinventar o xornal
e a televisión móbil, para que sexa máis fácil, atractivo, cómodo e barato poder consumir información e entrete-
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mento en calquera situación de ubicuidade e accesibilidade. 9) As posibilidades de intercomunicación e interre-
lación das redes sociais proxéctanse da dimensión lúdica á empresarial. 10) E, diante de todo ese abundante eco-
sistema de símbolos, como controlar a calidade, a autenticidade, a credibilidade, a confianza e o risco de
falsificación?

Esas tendencias están a trasladarse axiña á industria mediática dun xeito ou outro, algunhas de forma expe-
rimental e outras con aplicación máis pragmática. John Markoff escribía a principios do 2009 en The New York
Times que o teléfono móbil é a nova computadora da ubicuidade. Por iso os editores de prensa e televisión con-
centran o seu interese arredor dese pequeno e popular sistema persoal de accesibilidade, dos que xa hai no
mundo máis de 4000 millóns de aparatos. E xuntamente coa accesibilidade, tamén a posibilidade tecnolóxica
para transformar as conexións en micropagos, un novo modelo que esperta o interese fronte a insostibilidade da
chamada economía gratuíta.

Para adaptarse a eses modelos de negocio as empresas mediáticas necesitan converterse en plataformas de
distribución de contidos enfocadas á virtualización, mobilización e personalización. A Web é un medio de comu-
nicación social que permite a agregación e a xestión automatizada de múltiples contidos con posibilidades de per-
sonalización e interactividades.

O problema non son as ferramentas de comunicación senón a capacidade de organización dos contidos, a súa
produción, valorización e xestión, a formación dos recursos humanos e a salvagarda do talento, a innovación e a
creatividade. Nestes últimos aspectos é nos que máis están a fallar os procesos de integración de empresas e
salas de redacción porque as reorganizacións están a coincidir coas necesidades e estratexias de axustes ou redu-
ción de custos das empresas. Nesas circunstancias, non é fácil manter o pulso da sostibilidade económica e a
calidade editorial.

As empresas mediáticas escudriñan as ideas para tratar de aproveitar as posibilidades das chamadas estrate-
xias 3 M (multimedia, multicanle e multiplataforma) e a explotación das catro vidas dos xornais e dos modelos
de negocio da comunicación (de pago, gratuíta, híbrida ou mixta e pola internet). O que significa reformular e rein-
ventar o concepto de xornal sobre a esencia e a importancia do contido máis que sobre a actualidade, a forma e
a canle de comunicación. O xornal é un produto intelectual de recoñecemento cognitivo da información e de
mediación social. Pode ser escrito e audiovisual, impreso en soporte papel ou en versión virtual, que circula a tra-
vés de distintas canles e plataformas, mediante diversos sistemas de financiamento. As tendencias emerxentes
dos modelos de negocio son tamén de carácter converxente.

A EVOLUCIÓN DO CONSUMO MEDIÁTICO

Fronte á evolución do consumo de información xornalística e do uso dos medios de comunicación, a oferta adáp-
tase á utilización das ferramentas e canles tecnolóxicas necesarias para dar á demanda o que quere desde cal-
quera lugar e en calquera momento, da mellor forma posible. Desde o punto de vista do consumo, esa é vantaxe
dos novos medios da internet fronte aos tradicionais á hora de condicionar o estilo de consumo dixital emerxen-
te. Esa tendencia marca, sen dúbida, a evolución dos outros medios, pero todos eles están sometidos ás regras
da competencia e fragmentación en cada un dos seus ámbitos. Nese marco temos que situar a evolución da ofer-
ta e demanda dos medios en Galicia.

A prensa escrita de pago desenvólvese en Galicia quince puntos por debaixo do que o fixo no conxunto de
España, se comparamos a evolución da súa difusión porcentual no período de 1981 a 2007. No cadro compa-
rativo sobresaen tres cuestións principais: crecemento da prensa galega moi por debaixo dos xornais de fóra de
Galicia que se difunden nesta Comunidade, especialmente os de información xeral; retroceso da difusión da pren-
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sa galega fóra do seu propio mercado, é dicir, fóra da Comunidade; e menor incremento da difusión da prensa en
Galicia que no conxunto de España. Os datos reflicten, polo tanto, unha situación competitiva na que a prensa
galega non foi capaz de levantar barreiras de defensa do seu propio mercado e o crecemento deste foi absorbido
por cabeceiras de fóra da Comunidade, principalmente de Madrid.

A prensa de pago en Galicia de 1981-2007

Período 81/90 Período 81/95 Período 81/2000 Período 81/07

Crecemento total da prensa en Galicia 23,03 50,61 50,06 65

Crecemento total de periódicos de Galicia 4,56 7,51 8,92 13,51

Crecemento xornais galegos en Galicia 17,06 33,17 36,17 40,21

Crecemento xornais estatais en Galicia 86,16 192,31 169,10 239,70

Crecemento xornais de inf. xeral en Galicia 114,46 180,21 172,68 312,66

Crecemento da prensa en España 54,45 98,59 81,91 79,59

Fonte: elaboración propia a partir de datos controlados por OJD.

Preto de 730 000 exemplares repartían diariamente en 2007 a prensa de pago e a gratuíta en Galicia. En
2009 a cantidade total baixa a arredor dos 650 000 exemplares diarios por mor da importante redución da cir-
culación da prensa gratuíta a consecuencia da caída das vendas de publicidade, a súa fonte esencial de finan-
ciamento.

Difusión da prensa e consumo de TV en Galicia

2007 2005 2000 1995 1990 1985 1981

Difusión total prensa de pago en España

4 196 015 4 196 412 4 261 689

Difusión total prensa de pago en Galicia

300 874 299 964 277 350 278 365 227 836 192 683 184 829

Prensa de pago e gratuíta en Galicia

426 388 411 253

Difusión dos xornais galegos en Galicia

217 874 218 143 211 600 206 944 181 902 162 507 155 396

Difusión total de xornais de Galicia

231 989 232 366 224 652 219 729 213 701 206 304 204 376

Difusión dos xornais estatais en Galicia

83 000 81 821 65 750 71 421 45 486 30 177 24 433

Difusión xornais de inf. xeral en Galicia

47 326 48 104 31 273 32 136 24 596 17 043 11 469

Evolución da diferenza prezo/IPC

133,73 146,96 155,39 100,08 37,38 11,19

Cadro de persoal da prensa de pago de Galicia

1485 1615 1303 1234 1218
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2007 2005 2000 1995 1990 1985 1981

Vendas por cadro de persoal

128 229 115 779 106 133 81 177 51 309

Gastos de persoal

63 361 011 58 543 452 40 202 890 34 717 705 24 657 874

Custo por empregado

42 667 36 250 30 854 28 134 20 245

Consumo de TV en minutos en España

223 217 210 211

Consumo de TV en minutos en Galicia

201 198 191 191

Cota audiencia TVG

14,1 17,2 19 15,4

Fonte: elaboración propia con datos de OJD e de TNS Sofres (a partir de 1993).

A baixada tamén afecta á prensa de pago, pero en menor medida. Mentres baixa a difusión da prensa –de
pago e gratuíta–, sobe o consumo de televisión aínda que perde cota a televisión xeralista –como acusa a TVG–
fronte ás canles temáticas por mor da diversificación e fragmentación da oferta.

Difusión da prensa gratuíta

2008 2007 2006

20 Minutos

España 730 000 1 042 549 1 085 906

A Coruña 31 571 35 015 26 907

Vigo 28 152 31 117 27 748

Total Galicia 59 723 66 132 54 655

Que!

España 660 000 956 985 978 838

A Coruña 26 192 27 969 29 858

Vigo 25 378 27 953 30 080

Total Galicia 51 570 55 922 59 938

ADN

España 692 000 954 769 1 042 549

A Coruña 26 269 24 323 23 850

Vigo 20 491 27 953 28 447

Total Galicia 46 760 52 276 52 297

Metro

España 690 000 840 259 886 630

Galicia 38 861 38 829 37 374
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2008 2007 2006

De Luns a Venres

Total Galicia L a V 38 000 38 899 40 099

Total prensa

gratuíta Galicia 392 967 387 489 371 154

Fonte: elaboración propia con datos de PGD de OJD.

A comparanza entre a difusión da prensa de pago impresa e a dixital nos catro xornais galegos controlados por
OJD (en El Correo Gallego, só a edición dixital) reflicte o importante crecemento de usuarios virtuais nesas cabe-
ceiras nos últimos anos. Tómase como referencia métrica unicamente o sistema de OJD Interactiva e os seus indi-
cadores de usuarios únicos, visitas e páxinas vistas. Non se inclúen os datos da difusión impresa de 2008 porque
aínda non estaban dispoñibles cando se pechou a redacción deste estudo.

Evolución da difusión impresa e dixital

2009 2008 2007 2006

La Voz de Galicia

Difusión impresa 103 341 103 702

Usuarios únicos 1 369 337 1 029 612 651 122 532 638

Visitas 8 835 513 4 165 290 2 568 842 1 981 825

Páxinas vistas 22 341 249 18 726 034 18 310 222 15 665 761

Faro de Vigo

Difusión impresa 40 616 40 263

Usuarios únicos 721 655 343 357 149 264 111 935

Visitas 1 651 097 999 768 547 086 4 974 804

Páxinas vistas 6 995 086 5 428 342 3 665 699 2 137 875

El Correo Gallego

Usuarios únicos 350 278 205 710 158 726 128 979

Visitas 806 995 558 050 484 192 383 561

Páxinas vistas 3 744 762 2 895 225 2 522 698 2 111 491

La Opinión A Coruña

Difusión impresa 6243 6322

Usuarios únicos 451 236 329 779

Visitas 667 489 503 959

Páxinas vistas 2 750 296 2 034 886

Fonte: elaboración propia con datos de OJD e OJD Interactiva (media mensual).
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O perfil da audiencia dos medios tradicionais fronte aos novos (televisión, radio e prensa escrita con respecto
aos dixitais) revela cambios significativos no consumo.

O perfil da audiencia de TV en Galicia

Grupo demográfico POBOACIÓN GALICIA TOTAL TELEVISIÓN 2007 TELEVISIÓN DE GALICIA 2007

Universo (000) % Audiencia media Audiencia media

Miles % Horizontal Miles % Horizontal

POBOACIÓN 2630 100 368 14,0 100% 52 2,0 100%

Sexo

Homes 1263 48,0 159 13,6 43,3 23 1,9 45,1

Mulleres 1367 52,0 209 15,3 56,7 29 2,1 54,9

4 + anos 120 4,6 9 7,8 2,6 1 1,1 2,5

10 / 12 anos 61 2,3 6 10,0 1,7 1 1,3 1,5

13 / 15 anos 68 2,6 6 8,7 1,6 1 0,8 1,0

16 / 19 anos 103 3,9 11 10,3 2,9 1 0,8 1,6

20 / 24 anos 163 6,2 17 10,2 4,5 1 0,9 2,8

25 / 29 anos 213 8,1 21 9,9 5,7 2 0,7 2,9

30 / 34 anos 220 8,4 30 13,7 8,2 2 1,1 4,8

35 / 44 anos 406 15,5 53 13,1 14,5 7 1,6 12,6

45 / 54 anos 366 13,9 56 15,4 15,3 8 2,2 15,4

55 / 64 anos 327 12,4 56 17,1 15,2 9 2,8 17,3

65 + anos 582 22,1 103 17,6 27,9 20 3,4 37,6

Clase social

Alta / media alta 442 16,8 59 13,4 16,1 7 1,5 12,7

Media 1052 40,0 143 13,6 38,8 18 1,7 34,3

Media baixa 1136 43,2 166 14,6 45,1 28 2,4 53,0

Lugar de residencia

Ata 10 000 hab. 892 33,9 113 12,7 30,8 23 2,6 43,7

10 000 / 50 000 h. 805 30,6 119 14,7 32,2 14 1,7 26,1

50 000 / 200 000 429 16,3 64 14,9 17,4 10 2,4 19,5

+ 200 000 hab. 505 19,2 72 14,2 19,6 6 1,1 10,7

Fogar

1 e 2 persoas 761 28,9 122 16,0 33,2 18 2,4 35,3

3 e 4 persoas 1276 48,5 173 13,5 46,9 21 1,6 40,0

5 e + persoas 593 22,6 73 12,3 19,9 13 2,2 24,7

Fonte: elaboración propia con datos de anuario de Audiencias de TNS Sofres 2007.

A audiencia da televisión xeralista, a pesar do incremento na súa cota de consumo –en correspondencia coa
situación económica de crise e a súa característica de modelo de entretemento barato, en termos de custo direc-
to para o telespectador– non mellora a homoxeneidade do seu perfil nin en Galicia nin no conxunto do Estado. A
tendencia é cada vez máis acusada cara ao perfil de consumo de maior idade, clase media baixa, menos urbano
e preponderancia de mulleres sobre homes, ao contrario dos outros medios de prensa escrita, dixital e radio. Como
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se ve tamén na prensa escrita, de ano en ano aumenta a idade dos seus lectores e non renova o público mozo,
que se incorpora como lector e/ou usuario a través da internet.

Perfil da audiencia da prensa e a radio

Prensa Prensa Prensa Prensa Radio en Radio en R Galega R Galega

2005 2007 on line 2005 on line 2007 Galicia 2005 Galicia 2007 2005 2007

Total (000) 13 547 15 537 4764 6427 754 744 754 744

Sexo

Home 62,8 62,4 67,9 65,3 57,1 58,1 57,1 58,1

Muller 37,2 37,6 21,1 34,7 42,9 41,9 42 41,9

Clase social

Alta 11,9 13,8 19,0 17,6 10,2 9,2 10,2 9,2

Media alta 18,3 19,5 23,1 22,5 16,4 18,1 16,4 18,1

Media-media 42,8 42,8 41,2 41,9 40,2 40 40,2 40

Media-baixa 24,0 20,9 15,2 16,8 26,6 26,6 26,6 26,6

Baixa 3,0 3,0 1,4 1,1 6,6 6 5,6 6

Idade

14 a 19 5,2 5,1 9,8 9,3 2,4 1,8 2,4 1,8

20 a 24 8,0 6,6 14,8 12,0 4,4 3,4 4,4 3,4

25 a 34 22,0 21,0 33,6 30,8 15,0 15,4 15,0 15,4

35 a 44 21,5 21,9 21,6 24,0 17,9 18,7 17,9 18,7

45 a 54 18,1 18,6 13,8 15,0 20,8 19,3 20,8 19,3

55 a 64 12,1 13,3 5,0 7,0 15,7 16,1 15,7 16,1

65 e máis 13,2 13,5 1,4 1,9 23,8 25,3 23,8 25,3

Media idade 43,2 44,1

Nivel de instrución

Non sabe ler 0,6 0,2 0,6 0,2

Sen estudos 1,8 1,7 0,4 0,3 2,4 2,6 2,4 2,6

C. escolar 13,9 11,3 4,5 4,8 19,4 18 19,4 18

e estudos

primarios

EXB/B. 30,2 27,5 13,6 14,4 33,7 31,6 33,7 31,6

Elemental

BUP/COU/FP 30,3 33,9 38,6 41,1 24,8 27,7 24,8 27,7

T. medio/ 11,0 10,3 17,3 14,0 9,3 7,5 9,3 7,5

diplomado

Título superior12,8 15,2 25,6 25,4 9,7 12,4 9,7 12,4

Hábitat

Ata 2000 6,0 6,3 3,4 3,3 3,6 3,1 3,6 3,1

De 2 6,6 6,6 4,1 5,0 11,6 11,7 11,6 11,7

a 5000

De 5 7,5 7,6 5,3 6,2 15,2 15,8 15,2 15,8

a 10 000

39

maqueta_FINAL:PRIMEIRAS PAXINAS d&i  6/5/10  10:30  Página 39



Francisco Campos

De 10 23,6 24,4 21,5 22,6 28,2 27,6 28,2 27,6

a 50 000

De 50 24,4 28,5 27,2 26,1 18,9 20,3 18,9 20,3

a 200 000

De 200 19,8 30,5 19,4 36 22,6 21,6 22,6 21,6

a 500 000

Provincia

Coruña, A 45 41,3 45 41,3

Lugo 14,1 14 14,1 14

Ourense 12,1 11,8 12,1 11,8

Pontevedra 28,8 32,9 28,8 32,9

Fonte: elaboración propia con datos do EGM.

CALIDADE E BOAS PRÁCTICAS

A prensa e os outros medios de comunicación, ademais dunha importante industria xeradora de economía e empre-
go, son un espazo de mediación no que debería haber lugar para o debate democrático e a cohesión cultural e sim-
bólica dun país. Por iso importa, desde o punto de vista social, a súa evolución no mercado e a preservación do seu
pluralismo e independencia. Nese marco hai que situar tanto a pertinencia e a lexitimidade das axudas públicas á
prensa como as súas garantías de control e transparencia, como apoio aos valores cívicos e democráticos, por unha
parte, e da calidade, responsabilidade e credibilidade, por outra. Conxunturalmente a crise económica e industrial
reaviva o debate da súa necesidade e/ou pertinencia. A cuestión clave non é tanto a existencia ou non das axudas
públicas senón o seu control transparente ao servizo do pluralismo e a sociedade en xeral. Polo tanto, a súa exis-
tencia e regulación non debería ser allea ao control do Parlamento.

Francia levou ese debate aos seus máximos órganos institucionais en 2008 e 2009. A través da Comisión de
Asuntos Culturais do Senado, presentábase en 2008 un informe especial sobre a crise da prensa no país galo, no
que entre outras medidas se propoñía unha redefinición do produto xornalístico, unha nova estratexia global de difu-
sión, reformulación dos contidos para seducir os lectores, renovación da oferta editorial, reformulación das axudas
institucionais, preservación das garantías de independencia fronte aos principais poderes, sensibilización das novas
xeracións, incrementar a converxencia dixital e mellorar as condicións xurídicas e sociolaborais dos xornalistas.

O liderado das medidas foi asumido polo propio presidente Sarkozy –tan ávido coma sempre do protagonismo
mediático– ata o punto de sacar adiante nos tres primeiros meses de 2009 un plan especial de axudas públicas
por máis de 600 millóns de euros para os tres anos seguintes, que teñen como obxectivos as 34 medidas reco-
llidas no Libro Verde da Prensa, o resumo do documento sobre o Estado Xeral dos Media en Francia. As liñas
xerais deses documentos susténtanse nos principais puntos seguintes: 1) Defender e reforzar o pluralismo da
prensa. 2) Favorecer a información de calidade. 3) Facilitar o acceso aos contidos para todas as canles de difu-
sión. 4) Anticipar o futuro dos media. 5) Apoio aos investimentos para a renovación dixital. 6) Permitir e favore-
cer a constitución de grupos franceses de alcance mundial. 7) Favorecer a modernización das industrias culturais.
8) Apoio aos medios de comunicación franceses fronte á converxencia dixital.

O debate sobre existencia e/ou pertinencia das axudas institucionais á prensa hai que afrontalo abertamente
e con transparencia –aquí en Galicia tamén– como ocorre noutros países de Europa, sen esquecer que neste
mesmo ámbito segue vixente o marco regulatorio da defensa da competencia. Outro argumento para apoiar e
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amparar ese debate, desde as empresas e a sociedade, é a Responsabilidade Social Corporativa que correspon-
de ás organizacións públicas e privadas fronte á sociedade.

Un autor clásico do estudo dos medios de comunicación e dos seus sistemas de responsabilidade social, Clau-
de-Jean Bertrand, profesor emérito da Universidade de Paris II, subliñaba que este sector é unha industria e un
servizo público ao mesmo tempo. Precisamente por esa dobre condición, o profesor Bertrand poñía especial énfa-
se na importancia de non deixar a regulación e o control dos medios exclusivamente nin nas mans do Estado nin
do propio mercado. A rotundidade da súa veterana tese, que xenuinamente segue estando vixente, é que os
medios son unha institución política ao servizo da sociedade, da cidadanía, pero non exclusivamente do Estado
nin do mercado.

A harmonización da aplicación e comprobación do cumprimento dos estándares sociais e dos códigos de con-
duta é o gran reto de credibilidade para avaliar a Responsabilidade Social Corporativa. No ámbito dos medios de
comunicación, o profesor Bertrand propugnaba os sistemas de comprobación (auditorías) da responsabilidade
social dos medios (MARS, Media Accontability Systems). A responsabilidade social corporativa é o compromiso
voluntario e o comportamento ético das empresas fronte aos seus grupos de interese en todo o que comprende a
xestión económica, ambiental e social.

A calidade e a responsabilidade social empresarial, que están estreitamente ligadas, non poden ser só unha
declaración de vontades nin a mera aprobación dun código ético e de boas prácticas; debe ser un proceso de apli-
cación global ao conxunto da organización, que hai que implantar sistematicamente, comprobar e verificar perio-
dicamente desde criterios de absoluta independencia. Así o fan as empresas dos distintos sectores máis
comprometidas coa RSC. Se as empresas e organizacións mediáticas avanzan por ese camiño, non só estarán
innovando de forma ostensible senón tamén fortalecendo a súa reputación e credibilidade.

CONCLUSIÓNS XERAIS

Os síntomas da crise, reestruturación e cambio que se advirten nos sectores e grupos de comunicación neste final
da primeira década do século XXI son amplos e profundos. Os impactos son grandes e intensos: por unha parte,
a importante perda de emprego directo nas empresas e, por outra, a aparición doutros novos postos de traballo
inducido, máis flexibles e inestables, vinculados á xeración de coñecemento asociado, ao negocio das redes
sociais, redes de colaboración e novos modelos económicos.

Entre os retos aos que hoxe en día se teñen que enfrontar as empresas están os da erosión dos ingresos nos
mercados e canles tradicionais (a fragmentación), a necesidade de novas canles e sistemas de distribución
(comercialización, explotación e monetización), ampliación dos mercados abertos impulsados pola internet, estrei-
tamento da relación tempo-mercado, personalización dos servizos, necesidade de incremento do valor para con-
verter a información en coñecemento, reforzamento da credibilidade e a confianza social a través da calidade e a
responsabilidade en todos os procesos de xestión, a ubicuidade e a instantaneidade, a virtualización da deman-
da e a adaptación profesional para a súa xestión automatizada.

Nos medios galegos e do resto de España, coma nos doutros países europeos e americanos, a recesión ten
consecuencias alarmantes na caída das contas de resultados de 2008 e 2009, na gravidade do aumento do seu
endebedamento, nos negativos efectos sociais das regulacións de emprego e nos indicios de insolvencia, fusións
e reestruturacións empresariais. Cambian tamén os hábitos e o perfil dos consumidores dos medios tradicionais
en favor dos usuarios dos novos medios, nos que o receptor ten posibilidades técnicas de ter maior ciberpartici-
pación. E deste escenario gris de fin de década quedan a oportunidade das políticas de comunicación e a nece-
sidade das boas prácticas.
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Os medios impresos galegos de pago adiaron ao máximo a súa reestruturación para afrontar as mudanzas preci-
sas á hora de dar respostas aos cambios nos consumos informativos. Galicia despediu o ano 2008 coa aparición
dunha nova cabeceira en papel, Xornal de Galicia, con contidos en galego e castelán, e entrou no ano 2009 con
máis cabeceiras competindo por un mercado xa moi disputado nas dúas últimas décadas do século XX. O único
diario de distribución gratuíta en galego, LV De Luns a Venres, estableceu un acordo comercial con ADN para
manter o seu produto e a súa influencia mentres os «gratuítos» editados en Madrid abandonaban as edicións
locais.

Estes foron algúns dos feitos que marcaron o comezo dunha nova etapa para os medios impresos galegos.
Entre o ano 2008 e 2010, abriuse unha fase de reformulación de produtos, de cambio nas estratexias de mer-
cado e de reordenación no sector, acompañadas de renovadas medidas para as actuacións en papel e on line. Foi
a resposta ás tendencias do mercado dos impresos de finais da primeira década do século XXI, na liña das que se
produciron en Europa e en USA nos últimos anos. O contexto económico e social aconsellou o comezo dunha
reestruturación que marcará a nova xeira das pequenas e medianas empresas que no país se dedicaban, nalgúns
casos desde hai máis de cen anos, ao negocio da comunicación.

A crise económica de final de 2008 e comezos de 2009 agudizou a precaria situación de varias empresas edi-
toras e puxo en serios apertos as máis fortes. E todas se viron forzadas a adoptar medidas diante da caída da publi-
cidade e a perda de lectores, sobre todo pola desaparición física dos de maior idade e a non entrada de mozos nos
consumos destes produtos. O modelo de negocio resentiuse e os empresarios, en canto lle viron as orellas ao lobo
dun maior endebedamento, optaron por unha reformulación dos seus proxectos, sen grandes cambios nas liñas
informativas pero prescindindo de persoal e axustando moito máis as novas apostas informativas.

Os medios reduciron recursos para que as redaccións levasen adiante a produción de contidos, o que provocou
un resentimento nuns produtos que viñan demandando medidas para reforzar a súa calidade. Nalgúns casos, a
información de proximidade, un dos principais activos dos diarios galegos de información xeral, tamén se resentiu.
Facer información do próximo para públicos potenciais moi reducidos ten altos custos de produción e a maioría das
empresas non quixeron arriscarse nesta dirección para tentar mellorar posicións no mercado con medios con maior
potencia informativa.

NA BUSCA DE LECTORES

Os cambios dos últimos anos nos consumos informativos, que camiñan da man da internet e das tecnoloxías
actuais, colocaron os diarios galegos diante dunha nova realidade que xa viñan percibindo nos últimos anos, pero
á que quizais non prestaran suficiente atención ou á que non foran capaces de dar respostas contundentes para
mellorar as súas posicións no mercado. Aínda que todos os diarios formaban parte de grupos que buscaron medi-
das de diversificación e sinerxías de actuación, o certo é que a estratexia combinada de papel e on line para afron-
tar os novos desafíos caracterizouse por apostas tímidas e por éxitos moi limitados, e mesmo con algún fracaso.
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Xornais 2004 2005 2006 Evolución

La Voz de Galicia 105 032 103 399 103 111 -1921

Faro de Vigo 42 031 41 637 41 043 -988

El Progreso 15 042 15 447 15 613 +571

La Región 11 739 11 146 11 290 -449

Diario de Pontevedra 6771 6932 7180 +409

La Opinión A Coruña 6557 6289 6392 -165

Atlántico Diario 4000 4593 4457 +457

Xornais 2007 2008 Evolución

La Voz de Galicia 103 341 102 858 -481

Faro de Vigo 40 616 40 336 -280

El Progreso 15 926 15 846 -80

La Región 11 328 11 334 +6

Diario de Pontevedra 7133 7119 -14

La Opinión A Coruña 6243 6093 -150

Atlántico Diario 4418 4256 -162

Totais 189 005 187 842 -1161

Fonte: elaboración propia a partir de datos de OJD.

Xornais de Galicia sen control de difusión por OJD

Nome da cabeceira do xornal Ano de aparición Localidade onde se edita

Atlántico Diario 1987 Vigo

O Correo Galego/Galicia Hoxe 1994/2003 Santiago

Diario de Ferrol 1999 Ferrol

La Opinión A Coruña 2000 A Coruña

Diario de Arousa 2001 Vilagarcía de Arousa

Diario de Bergantiños-El Ideal Gallego 2003 Carballo

Xornal de Galicia 2008 A Coruña

Fonte: elaboración propia.

Xornais de Madrid de información xeral 2004 2005 2006 Evolución

ABC 5843 6954 5717 -126

El Mundo 21 433 21 739 21 703 +270

El País 19 377 19 595 18 477 -900

La Razón 3222 2970 2719 -503
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Xornais de Madrid de información xeral 2007 2008 Evolución

ABC 5740 Sen control ——

territorializado

para Galicia

El Mundo 21 630 21 830 +200

El País 19 956 20 761 +805

La Razón 3018 Sen control ——

territorializado

para Galicia

Totais 56 344 +1005

Fonte: elaboración propia a partir de datos de OJD.

Xornal Total Galicia 2007 Total Galicia 2008

ADN 48 558 46 762

Metro Directo 39 829 Sen control. Deixouse de publicar en xaneiro de 2009

Qué! 55 921 51 569

20 Minutos 66 130 59 723

Totais 210 438 158 054

Fonte: elaboración propia a partir de datos de PGD – Información y Control de Publicaciones.

Xornal

Diario de distribución gratuíta en galego Total Galicia. Datos de xaneiro 2007-xaneiro 2008

LV De Luns a Venres 37 944

Esta perda de lectores, que afectou aos diarios de pago e aos gratuítos, prodúcese mentres a crise económi-
ca avanza –implica perda de publicidade, perda de compradores, perda de iniciativas de colaboración…–, coa
desaparición de diarios en moitos países e cun futuro en que hai moitos nubeiros. Este é o motivo polo que os
xornais galegos, na busca de manter a difusión e tentar mellorala, reforzaron as iniciativas de márketing, coa
entrega de todo tipo de produtos e con sorteos moi diversos –mesmo de coches, no caso de La Voz de Galicia.

Do mesmo xeito, os diarios galegos, aínda que axustaron os custos –houbo redución de persoal nalgúns equi-
pos de redacción- e paralizaron ou suprimiron iniciativas, reforzaron algunhas ofertas informativas, con renova-
das propostas de reportaxes e entrevistas. Pero todos os cambios fixéronos sen mudar o esquema básico do
produto compacto e sen unha reordenación de seccións. Tampouco houbo grandes cambios na súa estratexia
combinada para o papel e para a rede, aínda que si iniciativas puntuais para mellorar a oferta dos medios dixi-
tais, especialmente no campo da participación dos usuarios e na apertura de vías para manter un maior diálogo
cos usuarios sobre as cuestións que lles preocupan e para coñecer o seu punto de vista.

Os diarios de pago tamén trataron de manter a oferta de suplementos e de dominicais, produtos cos que
buscan reforzar ofertas temáticas –economía, ocio, cultura…– e unha maior cantidade de información e varie-
dade para a lectura de fin de semana. É neste campo onde algúns dos diarios galegos estudan novas actua-
cións, convencidos de que moitos cidadáns non mostran interese por mercar o xornal durante a semana, pero
si o sábado e o domingo, días en que dispoñen de máis tempo e nos que manifestan máis interese polo que
ofertan os diarios.
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Os diarios de distribución gratuíta editados en Madrid e Barcelona e difundidos en todo o Estado, pola súa
parte, reduciron os seus custos e mudaron estratexias. Amais da desaparición de Metro –deixou de publicarse a
comezos de 2009–, o xornal 20 minutos pechou, no mes de xuño, as delegacións da Coruña e Vigo. En canto a
ADN, acadou, como dixemos, un acordo con LV De Luns a Venres, para reducir custos e manter presenza no terri-
torio galego.

A FORZA DAS MARCAS

As cabeceiras galegas que levan anos no mercado teñen marca consolidada, mentres o último diario en aparecer
–Xornal de Galicia– buscou apoio na marca que tiña na rede –www.xornal.com– e na súa campaña de lanza-
mento. Esa marca constitúe un importante activo no labor de diversificación no campo da información e nas
actuacións no mercado. Agora, en tempos difíciles, buscan de novo o valor da marca –nalgúns casos centenaria–
para renovar a oferta informativa, tentar chegar a novos públicos e incrementar a súa presenza no mercado.

O decano da prensa galega e española, Faro de Vigo, cumpriu no ano 2008 os seus 155 anos mostrando a
fortaleza do seu xornalismo escrito, co que lidera a difusión na provincia de Pontevedra e ocupa o segundo lugar
nos diarios galegos. A súa oferta segue descansando sobre unha estrutura de edicións que presta especial aten-
ción a todo o que acontece nas comarcas de Pontevedra e nunha actualización do deseño do produto. Faro de
Vigo, que segue sendo «o xornal por antonomasia dos vigueses», nomeou novo director xeral no ano 2008 –Isi-
doro Nicieza–, seguindo Ceferino de Blas vinculado ao grupo como conselleiro da sociedade editora. O grupo Pren-
sa Ibérica, no que está Faro de Vigo, tamén edita La Opinión A Coruña, un proxecto de información local para a
cidade coruñesa e a súa comarca.

El Correo Gallego, xornal que naceu en Ferrol, cumpriu os seus 130 anos no 2008 en Compostela cunha ofer-
ta de edición única para Galicia, que se distribúe conxuntamente co diario madrileño El Mundo, e lidera un grupo
de comunicación que edita o único xornal en galego, Galicia Hoxe. A empresa editora mantén a estratexia de dúas
cabeceiras para públicos diferentes. Así, El Correo Gallego segue dando moita información de Compostela e
comarca, mentres Galicia Hoxe elabora un produto que presta especial atención a todos os temas que teñen que
ver coa lingua, a cultura e os intereses de Galicia e os galegos. Galicia Hoxe, único diario de pago en galego –o
outro diario en galego, ADN-LV De Luns a Venres, editado polo grupo El Progreso, é de distribución gratuíta– pro-
move varias iniciativas ao ano de difusión de produtos culturais en galego.

La Voz de Galicia, xornal editado na Coruña, mantén a súa estratexia de edicións para as principais localida-
des do país e segue liderando a difusión e a audiencia cunha clara diferenza sobre os seus competidores. Logo de
cumprir os 125 anos no 2007, a súa estratexia centrouse en dotar dunha maior organización os caderniños das
edicións e reforzar as súas propostas informativas, tanto no produto compacto como nos suplementos que elabora
e difunde. La Voz de Galicia segue tendo a principal redacción dos diarios en papel que se editan no país e man-
tense como eixe central do principal grupo privado de comunicación.

O xornal lugués El Progreso, o de maior difusión na provincia, chegou no ano 2008 ao seu centenario, que
celebrou cun novo deseño e nova imaxe, así como un completo programa de actividades que impulsaron un
importante cambio no modelo do produto e na propia arquitectura informativa. Agora ofrece unha crónica social
galega en galego os domingos; un suplemento de agro en galego, un suplemento de economía&emprego que ten
a metade dos textos en galego e opinión todos os días, a maioría en galego. O diario, ademais da súa oferta dun
caderniño diario –agás os luns– para A Mariña, reforzou os seus cadernos periódicos para as principais áreas da
provincia –Terra Chá, os martes; Ribeira Sacra, os venres.
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O grupo El Progreso é tamén na actualidade o propietario de Diario de Pontevedra, diario nacido en Ponteve-
dra no ano 1887 –aínda que tivo varias interrupcións e que hai varias versións sobre a data de nacemento da
cabeceira que segue editándose hoxe, Xosé Ramón Barreiro considera como boa a de 1887– e que conta cun
deseño innovador e cun produto pensado para a cidade de Pontevedra e comarca. Diario de Pontevedra, que
asume como data de aparición o ano 1889 –é a data que figura na súa cabeceira–, promoveu unha variada ofer-
ta informativa no ano 2009 con motivo do 120 aniversario.

Das outras cabeceiras, a marca que leva máis anos no mercado é La Región, de Ourense, que en 2010 cum-
pre cen anos. O xornal, que ten un enfoque provincial, lidera a difusión no mercado ourensá. O grupo La Región,
que edita La Región Internacional –publicación periódica para españois no mundo–, conta tamén con Atlántico
Diario, na cidade de Vigo. Os dous diarios en papel caracterízanse por encerrar proxectos que descansan sobre o
xornalismo local.

A de El Ideal Gallego é a cabeceira galega que máis se acerca a este grupo de «centenarios». Naceu no ano
1917 e hoxe non só mantén un proxecto informativo para a cidade da Coruña, senón que arredor desta marca creou
outras cabeceiras de información xeral: Diario de Bergantiños-El Ideal Gallego, Diario de Ferrol e Diario de Arou-
sa. Trátase dun conxunto de medios con proxectos informativos que teñen como eixe condutor a información local.

Desde decembro de 2008, tamén está no mercado galego a marca Xornal de Galicia, diario de información
xeral que apareceu o mesmo día que o dixital Xornal.com cumpriu nove anos: o 9 de decembro. Editado por Xor-
nal de Galicia S.A. –integrado en Udramedios, do Grupo San José–, está dirixido polo xornalista José Luis Gómez,
conta con redaccións na Coruña (sede central), Vigo e Santiago, e oferta un produto compacto –en castelán e gale-
go–, pero con cambios de bloques informativos nas principais cidades.

AS PUBLICACIÓNS PERIÓDICAS

Os tempos tampouco son bos para as publicacións periódicas, que tentan conservar o seu espazo fronte ás novas
actuacións dos diarios. O semanario de información xeral A Nosa Terra, logo de apostar por un novo modelo de
produto e do seu cambio de deseño –agora conta cun deseño moderno e innovador–, mantén posicións na busca
de lectores comprometidos co desenvolvemento de Galicia a partir do aproveitamento dos seus recursos e do
talento das súas xentes. Desde una liña informativa galeguista e nacionalista, a publicación tenta ocupar novos
espazos e chegar a públicos que polo de agora mostraron pouco interese por este tipo de oferta informativa.

Desde o ano 2007, cando o construtor Jacinto Rey tomou a maioría de accións de Promocións Culturais Gale-
gas, empresa editora de A Nosa Terra, o semanario viviu importantes cambios. Miguel Barros pasou a presidir o
consello de administración e Manuel Veiga relevou na dirección a Alfonso Eiré, quen pasou ao posto de conse-
lleiro delegado. O novo equipo puxo en marcha un diario dixital (www.anosaterra.org) e incorporou novos profe-
sionais para tentar ampliar o campo de actuación e mellorar a oferta informativa.

Na oferta mensual en papel, mantense Tempos Novos, que, logo de comezar a segunda etapa no ano 2006
con novo deseño, tamén incorporou o seu suplemento ProTexta, suplemento trimestral de libros, e promoveu unha
iniciativa dixital, Tempos dixital (www.temposdixital.com), para suscitar información, opinión e debate crítico. A
publicación tenta dar profundidade en áreas como política, ciencia e tecnoloxía, sociedade, cultura e economía
cun amplo equipo de colaboradores. Pola súa banda, Irimia, a revista galega de pensamento cristián, segue apa-
recendo mensualmente con información en galego.

A oferta de publicacións periódicas –trimestrais, moitas delas– segue descansando sobre un grupo de cabe-
ceiras que levan moitos anos no mercado –Grial, A Trabe de Ouro, Encrucillada…– e unha longa lista de peque-
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nas cabeceiras que manteñen alta a bandeira da información e a opinión nos medios impresos en galego. Das
novas propostas, hai que apuntar o lanzamento no ano 2008 da revista trimestral Galegos, promovida por Ézaro
Ediciones, dirixida por Carlos Reigosa e editada en galego e castelán.

AS PUBLICACIÓNS LOCAIS

O Arquivo de Comunicación do Consello da Cultura Galega conta cunha base de publicacións periódicas e con
outra de monografías e memorias1. A primeira delas conta cun total de 2104 rexistros, dos que 1237 están acti-
vos hoxe en día. A base de datos de monografías e memorias conta cun total de 229 rexistros. Débese ter en con-
sideración que este número varía case diariamente debido ás características específicas destas publicacións, é
dicir, existen factores externos que ocasionan a desaparición ou o afianzamento das ditas publicacións ao longo
do tempo. O orzamento, os lectores ou a estabilidade dos editores son os condicionantes que máis inflúen no
afianzamento temporal das ditas publicacións.

A lingua maioritaria destas publicacións é o galego, destaca que un 61,4% están escritas completa ou maio-
ritariamente na nosa lingua. Aínda que o número de publicacións con predominio da lingua castelá é menor, cóm-
pre ter en conta que moitas destas últimas coinciden coas que teñen unha maior tiraxe, orzamento e traxectoria.
A presenza doutras linguas –portugués, inglés ou francés– queda reducida a cifras case testemuñais.

En canto ás temáticas predominantes, a tendencia é que a gran maioría sexan de carácter educativo (31,22%)
salienta a grande importancia das revistas escolares e de centros de ensino superiores. A cultura (16,66%) tamén
é un tema que ocupa as páxinas de moitas publicacións, sobre todo editadas por asociacións culturais e veciñais.
Un 10,03% presenta unha temática xeralista. A temática política e económica aparece tamén nun número rele-
vante de publicacións, mentres que as que menor presenza teñen son as referidas ao agro (1,77%), ciencia
(1,86%), medicina e saúde (3,72%) e relixión (3,55%).

O panorama das publicacións locais en Galicia en 2009 ten as seguintes características:
Localización. A provincia que máis publicacións xera é a da Coruña cun 47,8% do total, Pontevedra acapara

un 29,6% e cunha considerable diferenza séguenas as provincias de Lugo cun 12,29% e Ourense cun 9,14%. A
posible explicación a este fenómeno reside na poboación que cada unha das provincias ten, por exemplo, A Coru-
ña conta con cidades que rexistran un alto crecemento poboacional en comparación coa provincia de Ourense.

Periodicidade. As publicacións anuais son as que predominan (cun 37,54%), seguida das mensuais (12,86%)
e trimestrais (12,29). A representación das publicacións diarias e semanais non chega ao 4% do total. Tamén é des-
tacable que teñan máis presenza as publicacións irregulares (9,06%) que as que saen á luz en períodos máis cur-
tos de tempo. A pouca demanda e a gratuidade da maioría das publicacións propician unha periodicidade máis
longa. Ademais, resulta habitual que a periodicidade varíe na vida da publicación ata o extremo de que en ocasións
sexa difícil discernir, mesmo por parte dos propios promotores, se a publicación está parada ou nun período de inac-
tividade temporal.

Economía. A principal fonte de financiamento son as subvencións de carácter público (33%), que en ocasións
se apoian noutro tipo de ingreso como a publicidade ou o financiamento interno. Unha cuarta parte destas publí-
case exclusivamente con orzamentos públicos xa que son de carácter gratuíto, mentres que unha minoría man-
tense grazas aos beneficios das vendas e de subscricións.
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1 Estes datos foron recompilados e analizados coa axuda de Silvia Canabal Rozados e Beatriz García Cibreiro, bolseiras do Arquivo
de Comunicación.
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Contidos. No 68,31% das publicacións predomina a información sobre calquera outro tipos de contidos, men-
tres que só nun 4% do total teñen a opinión como contidos maioritarios. Por outra banda, dúas de cada dez publi-
cacións (18,35%) céntranse en contidos relacionados coa literatura ou a creación. Débese salientar ademais que
só o 39,29% das publicacións contan con editorial, fronte ás restantes, que carecen deste artigo de posiciona-
mento por parte do editor.

Distribución. O 56% das publicacións distribúense a nivel local –barrio, comarca ou parroquia– fronte a un
31,70% que se distribúe a nivel galego e provincial. Só unha minoría se distribúe a nivel internacional e estatal.

Segundo estes datos a tendencia das publicacións locais en Galicia é de na maioría dos casos revistas esco-
lares que teñen unha gran dependencia económica e que polo tanto só se publican anualmente, están dirixidas a
un público en xeral e pouco a pouco van introducindo formatos electrónicos. Polo tanto, as características das
publicacións locais non variaron moito ao longo dos últimos anos agás na introdución das novas tecnoloxías.

Así, mantéñense algunhas das cabeceiras que levan máis anos no mercado –La Voz de Ortigueira, La Comar-
ca del Eo e Heraldo de Vivero, A Peneira (www.apeneira.com)– e desaparecen algunhas das iniciativas dos últi-
mos anos. O quincenal A Peneira mantén a súa oferta en galego, entrou na rede con actualización diaria da
información e tenta poñer en marcha novas iniciativas. E, pola súa parte, as tres históricas –La Voz de Ortiguei-
ra, La Comarca del Eo e Heraldo de Vivero– manteñen a súa oferta, como tamén o fan varias cabeceiras máis
novas en distintas comarcas: O Mensaxeiro das Rías (www.omensaxeiro.com) (Cabanas) –quincenal, de pago–,
Xornal XXI (Mos) –mensual, gratuíto–, El Entorno Metropolitano (www.elentornometropolitano.com) (Cambre)
–mensual, gratuíto; na rede, actualización diaria–, O Sil ano 2000 (www.osil.info) (O Barco de Valdeorras) –men-
sual, de pago–, Betanzos e a súa comarca (www.comerciodebetanzos.com) (Betanzos) –mensual, gratuíto–, El
Periódico de Arteixo (http://elperiodicodearteixo.blogspot.com) –mensual, gratuíto, en papel; de actualización dia-
ria na rede–, El Foro Metropolitano de Vigo (www.elforodigital.com) (Vigo e comarca) –mensual, gratuíto; con
algunha información na rede–, Terra Chá. Xa (Vilalba) –mensual, en galego, de pago–, etc. A súa estratexia cén-
trase en ocupar espazo informativo, atender a demanda de proximidade nas respectivas comarcas e levar adian-
te un proxecto de base comercial –con diferentes estratexias, xa que algunhas se venden e outras son de
distribución gratuíta.

Na análise dunha radiografía xeral das publicacións comarcais e locais de Galicia na actualidade constátase
que nestes últimos anos déronse poucos pasos adiante para reforzar a rede destes medios de proximidade
mediante algún tipo de colaboración ou asociación sectorial. Tampouco se avanzou moito na creación de medios
implicados nas comunidades locais e con formulacións que respondan aos retos da era dixital. A escaseza de pro-
xectos innovadores e a difícil situación económica condicionaron o desenvolvemento de iniciativas de comunica-
ción nos espazos máis próximos aos cidadáns.

O mapa de publicacións locais de Galicia indica que hai un gran número de iniciativas, a maioría de aparición
irregular, e que se mantén a convivencia de dous modelos, un de marcado carácter comercial –publicacións que
editan pequenas empresas– e outro máis social –trátase de publicacións promovidas por colectivos, asociacións,
entidades culturais, etc.–. Nesta segunda tipoloxía encontramos un importante número que emprega a lingua
galega e que mantén unha liña informativa de compromiso coa cultura do país.

PUBLICACIÓNS CULTURAIS EN GALICIA

No que respecta ás publicacións culturais e segundo a base de datos do Arquivo de Comunicación, actualmente
existen en Galicia un total de 206 publicacións especializadas nese ámbito e outras 386 son de carácter escolar
con temática preferentemente cultural. Estas cifras distan moito das que se publicaran no informe A comunicación
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en Galicia 2007. Así, diminuíron considerablemente as de carácter cultural (363 no anterior informe). A fraxilida-
de deste tipo de publicacións e as características propias dos medios locais en Galicia dificultan o afianzamento
destas na sociedade. A pesar da gran función social que realizan, son as primeiras que se resenten da situación
económica actual. Pódese pensar que as cifras anteriores foron recollidas nunha época de alta bonanza económi-
ca, o que propagaría as facilidades para a posta en marcha de moitas iniciativas culturais de alcance local.

Nesta época de retroceso no número de publicacións de carácter cultural, débese salientar algunha iniciativa
interesante e que aínda se mantén actualmente. Un exemplo é a revista Retranca, que viu a luz en novembro de
2007 cunha tiraxe de 8000 exemplares. Con contidos centrados no humor e a sátira a través da banda deseña-
da, naceu coa pretensión «de recuperar a longa tradición humorística galega», en palabras do seu director, Kiko
da Silva. Aos seus dous anos de vida, a revista continúa nos quioscos puntualmente e vai polo seu número 21.

Entre as publicacións de centros educativos con temática preferentemente cultural cómpre salientar que acaba
de ver a luz a revista ENE EME (Necesita Mellorar) publicada pola Escola de Arte e Superior de Deseño Ramón
Falcón de Lugo. O primeiro número nace en 2009, cunha estética moi coidada e profesionalizada e coa intención
de amosar o traballo dos alumnos de deseño gráfico. A súa presentación é toda unha declaración de intencións
propia da época económica na que vivimos: «Estamos en tempo de crise, pero entendemos que esta é unha opor-
tunidade para o risco, o cambio e para buscar novas formas de vivir o noso mundo». Entre as que naceron no
último ano tamén está Obradoiro de Artesanía, editada pola Consellería de Economía e Industria e que intenta
achegar o mundo da artesanía aos lectores.

No último bienio e segundo avanzaba a crise, moitas das publicacións foron desaparecendo ante a imposibi-
lidade de manterse nun mercado amplo pero con escasa demanda. Polo tanto, o acusado descenso pode ser unha
das consecuencias da crise económica acompañado por esa falta de interconectividade con outras publicacións e
a falta de melloras na súa distribución e edición. Esta situación propiciou que moitas publicacións optasen por
unha distribución vía internet.

AS TIC NAS PUBLICACIÓNS PERIÓDICAS LOCAIS

A xeneralización do uso e acceso a internet estase a ver reflectido tamén nas publicacións locais galegas. Nun
momento de crise, a rede ofrece un xeito barato de comunicación e difusión de pequenas revistas e boletíns que,
a pesar de manter unha edición en papel, comezan a aproveitar a web para acadar unha maior visibilidade.

Un 63,3% das publicacións locais activas teñen páxina web e son só un 11% as que non contan con ningún
tipo de contacto vía internet –nin sitio web nin correo electrónico. No entanto, seguen a ser unha minoría as que
aproveitan internet para distribuír unha edición electrónica da súa publicación, xa sexa en formato blog / web de
noticias ou, na maioría dos casos, a versión impresa dispoñible para descarga ou consulta en rede. Isto ofrece
unha alternativa barata de difusión e permite chegar a un público moito máis amplo e está libre das restricións
que impón a distribución dunha publicación pequena en papel. Arredor dunha de cada dez publicacións conta
cunha edición dixital deste tipo, aínda que hai que salientar que se trata dunha cifra claramente en aumento.

A INTERNET E AS PUBLICACIÓNS ESCOLARES

Merecen mención específica as revistas e boletíns escolares, que cuantitativamente representan unha parte moi
relevante das publicacións periódicas locais editadas en Galicia. Son maioría os centros de ensino que contan con
revista escolar, unhas publicacións que atoparon unha nova vida en internet.
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Gran parte dos centros contan con páxina web que, en moitos casos, inclúe un apartado dedicado á revista
escolar, onde esta se pode descargar ou consultar en rede. Incluso se dan casos en que o formato papel comeza
a desaparecer e a revista se mantén só en formato dixital. É o caso do IES Monte Castelo de Burela, que edita a
revista Mar ao Norde en formato pdf e distribúea a través da web do centro e vía e-mail a toda a comunidade
educativa local.

Ademais son moitos os centros de ensino que contan con blogs que funcionan como canle de comunicación
ao mesmo tempo que ferramenta pedagóxica para os seus alumnos. Adoita tratarse de páxinas temáticas de clubs
ou de materias, que non substitúen á revista escolar, senón que funcionan como un complemento desta. Os blogs
son especialmente significativos no caso dos clubs de lectura e biblioteca2, que xa é habitual que o usen como
principal canle de comunicación.

En xeral, este tipo de bitácoras presentan contidos que inclúen información (horarios, novas adquisicións da
biblioteca, actividades, anuncios, etc.) e sobre todo opinión (recensións, críticas, recomendacións, etc.). As bitá-
coras dos clubs de lectura forman ademais redes entre clubs de distintas zonas de Galicia creando canles de cola-
boración entre centros que en principio non tiñan vínculos previos.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Os medios impresos galegos entran na segunda década do século XXI baixo a alongada sombra dun descenso no
consumo destes produtos, o que está provocando cambios na organización das empresas, nas estratexias que
seguen nos mercados e na propia relación cos usuarios. Trátase dunha tendencia xeral que caracteriza o panora-
ma mundial, que afecta especialmente aos diarios en papel e que hai que enmarcar no proceso de reconfigura-
ción do sistema mediático na era dixital e no cambio do rol que desempeñan os medios de comunicación na
sociedade actual.

Galicia segue contando cun importante número de cabeceiras en papel de información xeral –catorce diarios
de información xeral, dos que sete teñen control de difusión e outros tantos non– e cun número considerable de
publicacións periódicas, tanto de ámbito galego como de ámbito comarcal. Só dous diarios de información xeral
están en galego –Galicia Hoxe, de pago, e ADN-LV De Luns a Venres, gratuíto–, mentres hai un número impor-
tante de pequenas publicacións –locais e comarcais– que empregan a lingua propia do país.

No mercado da información, a forza das grandes marcas, moitas con máis de cen anos de presenza, caracte-
riza un panorama marcado pola información local e por estratexias de todos os diarios para conseguir a maior
proximidade aos lectores. A estrutura de edicións, coas súas diferentes fórmulas, segue estando moi presente nun
escenario informativo no que os diarios editados en Madrid manteñen unha pequena penetración e onde baixou
a presenza dos diarios de distribución gratuíta promovidos desde fóra de Galicia.

A complexidade da situación, na que se mestura o panorama xeral e as especificidades dos impresos galegos,
que arrastran nos últimos anos diferentes cuestións puntuais e estruturais pendentes de solución, parece indicarnos
que o sector está diante dun momento en que precisa unha revisión de estratexias para afrontar os novos desafíos.
No ano 2010, en vésperas do comezo da segunda década do século XXI, podemos dicir que os impresos galegos
están ás portas do ano cero para un cambio de estratexias que lles permita vencer os retos da era dixital no presen-
te e no futuro.
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2 Algúns exemplos de clubs de lectura de centros de ensino de Galicia: Na Estrada-525. IES Manuel García Barros da Estrada
(http://naestrada525.blogspot.com/); Ars Legendi CPI San Vicente de A Baña (http://clarslegendi.blogspot.com/); Arredor de si, IES
de Arzúa (http://clubbiblioarzua.blogspot.com/); Libro do mes, IES A Auga da Laxe de Gondomar (http://librodomes.blogspot.com/);
O Segrel, do IES de Fene (http://clubdosegrel.blogspot.com/).
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1. INTRODUCIÓN

O 2006-08 foi un bienio de relativa estabilidade política e económica, pero tamén de grandes cambios para o
medio radiofónico, tanto no sector público como no privado. A reformulación de Radio Nacional de España, no
verán de 2006, dentro da reforma emprendida en RTVE, levou a unha importante redución do persoal e dos con-
tidos elaborados pola radio pública estatal en Galicia. Por outro lado, a liberalización de 116 novas frecuencias
de emisoras en Galicia –76 comerciais e 40 públicas–, aínda sen adxudicar, posibilitará o maior crecemento his-
tórico –case un 80%– do sistema radiofónico galego. No plano económico viviuse a fase final dun ciclo alcista e,
xa no último semestre do 2008, notáronse os primeiros síntomas de recesión, pero non cabía falar dunha crise
económica que comezaba, iso si, a afectar ao mercado publicitario. Finalmente, as audiencias radiofónicas, salvo
a baixada crítica da audiencia de RNE, non sufriron sobresaltos. No 2008 celebráronse os 75 anos da chegada
da Radio a Galicia, desde que o 15 de xaneiro de 1933, Antón Fraguas abrira os micrófonos de Radio Galicia en
Santiago de Compostela, lendo un poema de Fermín Bouza-Brey. Un medio ao que se lle augura un longo perco-
rrido.

2. MEDIDAS LEXISLATIVAS

2.1. O adelgazamento da radio publica estatal

A Ley de creación de la Corporación de la RTVE, aprobada en xuño de 2006, marca un fito para a adaptación da
radio pública estatal ás circunstancias actuais, cun importante adelgazamento do cadro de persoal e dos presu-
postos, que limitará ao mínimo os contidos da radio pública estatal en Galicia. Por outra banda, o Plan Técnico
Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas de Frecuencia Modulada, aprobado en setembro desde
mesmo ano, que permite a creación de 1600 novas emisoras públicas e privadas, revoluciona o mapa da radio-
difusión española. Dúas medidas de excepcional transcendencia que non acaban de poñer orde no fragmentado
marco legal vixente, bastante afastado da realidade dos medios e tecnoloxías da comunicación, que esixen a uni-
ficación do mapa legal arredor dunha Lei do audiovisual, prometida polos tres últimos gobernos e que figura nos
programas electorais do PSOE e do PP, pero que se resiste a saír adiante. Mentres o Estado reflexiona sobre os
múltiples borradores elaborados e a maioría das comunidades autónomas, como a galega, semellan aletargadas
no plano lexislativo audiovisual, o 4 de xaneiro de 2007 entrou en vigor a Lei de comunicació audiovisual de Cata-
lunya, un organismo independente do goberno, que a finais do 2008 outorgará as primeiras licenzas de emisión
radiofónica. No seu capítulo VI, a lei catalá recoñece os servizos de comunicación audiovisual sen ánimo de lucro,
pero tamén establece que os servizos audiovisuais privados deixarán de ser considerados como servizos públicos,
o que abre o camiño cara á liberalización do dial dixital. Un novo marco tecnolóxico e político no que xa non ten
sentido o freo a iniciativas públicas ou privadas, amparadas nas limitacións do ancho de banda analóxico e na
regulación do servizo público.

No Estado español hai de momento tres consellos audiovisuais de ámbito autonómico: o Consell de l’Audiovisual
de Catalunya, creado en 1986 como un órgano asesor do Goberno da Generalitat e que en 2002 se converteu en
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autoridade reguladora do audiovisual, independente e con amplas competencias sancionadoras e normativas; o Con-
sejo Audiovisual de la Comunidad de Madrid, creado en 2001, tamén como órgano asesor do goberno rexional; e
ese mesmo ano tamén se creou o Consejo del Audiovisual de Navarra. Un camiño polo que seguen todas as auto-
nomías con medios públicos, pero que en Galicia topou coas dificultades internas dun goberno bipartito PSOE-BNG
incapaz de poñerse de acordo sobre a regulación do audiovisual e que optou pola parálise, tanto no plano lexislati-
vo como na concesión de licenzas. Á paralización da radio dixital en DAB, decretada no primeiro ano do seu gober-
no por Pérez Touriño, sumouse agora a non concesión das 116 licenzas analóxicas liberadas polo Plan Técnico
Nacional de 2006 para Galicia.

A importante baixada en audiencia sufrida por RNE no 2006 –máis de 150 000 ouvintes en toda España– e
a crise de identidade vivida pola cadea estatal, con moitos traballadores condenados á prexubilación e moitas
emisoras abocadas ao peche, foron consecuencia directa do novo marco legal da radio e televisión públicas. A
radio pública estatal, con seis programacións (RNE1, Radio Clásica, Radio 3, Radio 4 –Cataluña–, Radio 5 Todo
Noticias e Radio Exterior), sofre neste ano unha importante mingua, co peche de ducias de emisoras locais, que
pasaron e emitir en cadea, e unha importante redución do cadro de persoal, que levou ao retiro as principais figu-
ras en antena, así como a unha adaptación ás novas circunstancias fixadas polo novo marco legal da radio e a
televisión do Estado.

A Ley de reforma de la radio y la televisión de titularidad pública, promulgada o 5 de xuño de 2006 polas Cor-
tes, puxo fin a un proceso iniciado dous anos antes polo Goberno de Rodríguez Zapatero para a normalización
dos medios públicos mediante principios comunitarios de proporcionalidade e transparencia. O proxecto de cor-
poración pública da radio e a televisión trata de garantir os catro límites ao contido da reforma postulados polo
«comité de sabios», autores da reforma impulsada por Carmen Cafarell: que se mantivese unha radiotelevisión
pública, sen privatizar ningún dos servizos esenciais; que prevalecese unha marcada tarefa de servizo público e
que se garantise a súa independencia mediante uns estatutos e uns órganos de xestión e control axeitados, entre
os que se refería expresamente a un consello de administración independente do Goberno e rexido por criterios
profesionais; e que o seu financiamento contase cunha subvención pública, dentro dos límites que establece a
Unión Europea, e cuns ingresos publicitarios suxeitos a certas limitacións.

O resultado foi un novo réxime xurídico polo que se creou a Corporación RTVE. A partir de agora, o seu pre-
sidente así como os membros do consello de administración deben ser elixidos polas Cámaras, por amplo con-
senso. Para garantir a obxectividade, a participación e o pluralismo, a lei prevé a creación dun Consello Asesor e
regula os Consellos Informativos.

O balance da reforma deixou na rúa, co 92% do seu soldo, 4150 traballadores de máis de 50 anos e con máis
de 10 na empresa, fixando un cadro de persoal obxectivo de 4855 profesionais –1148 en Radio Nacional de
España– elaborado por un comité asesorado por consultoras privadas como Boston Consulting e Deloitte, que se
basearon na comparación coa estrutura doutros consorcios públicos europeos. Paradoxalmente, namentres os pro-
fesionais máis expertos abandonaban a casa, RTVE sacou a concurso mil prazas destinadas a profesionais máis
novos e formados nas novas tecnoloxías, pero con salarios moito mais baixos que os seus predecesores.

O plan de saneamento de RNE constata que os custos de mantemento da cadea pública representan o 0,03%
do PIB, sendo unicamente superados en Europa pola emisora pública alemá. Para os autores do estudo, a estru-
tura de RNE solápase coa das emisoras das comunidades autónomas. RNE programaba 63 ventás rexionais, que
supoñían 35 000 horas de desconexión, cun custo anual de 68 millóns de euros e que se superpoñían ás 178 000
horas emitidas polas radios públicas autonómicas.

O plan de saneamento mantivo as cabeceiras dos 18 centros territoriais de RNE, pero reducindo notablemente
a súa estrutura e programación, limitándoa á elaboración dun informativo territorial de media hora e á súa fun-
ción como correspondente dos servizos informativos centrais. No caso de Radio 5, suprimíronse as desconexións
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territoriais, co que se deixaron de emitir cada 20 minutos a información local das emisoras, moitas delas peque-
nas e situadas en poboacións que nin sequera teñen emisoras alternativas.

Pecharon polo menos 35 emisoras locais en España e limitaron a súa estrutura a 43 unidades informativas
provinciais, cunha redución común para Radio 1, Radio 5 e Radio Exterior de España. Ademais o plan inicial con-
templaba clausurar a emisión en catalán Radio 4 –salvada in extremis temporalmente por un acordo entre o
Goberno e a Generalitat–, o centro de produción de Canarias e a redución da actividade de todos os centros terri-
toriais. As repercusións para o funcionamento da radio pública estatal en Galicia, a pesar de ser esta unha comu-
nidade histórica, non tardaron, minguou notablemente o persoal e os contidos producidos en Galicia e resultou
un dos centros territoriais máis afectados. As emisoras locais convertéronse en unidades informativas, con sede
na Coruña, Santiago, Pontevedra, Lugo e Ourense, quedou reducido o persoal á súa mínima expresión, con 3 pro-
fesionais na Coruña, 3 en Pontevedra, 5 en Santiago, 2 en Ourense e 2 en Lugo. Por último, a emisora de Radio
Nacional de España en Vigo foi pechada, co malestar manifesto do Concello de Vigo, o Club Financiero e a Fede-
ración de Asociacións de Veciños, entre outros colectivos locais.

2.2. Multiplícase o sistema analóxico

A regulación do espazo radiofónico non quedou exclusivamente no sector público. O mesmo día en que o Conse-
llo de Ministros deu luz verde á constitución da Corporación de RTVE –o 1 de setembro de 2006–, o goberno
aprobou un novo Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con Modulación de Fre-
cuencia que permite a concesión de 1101 novas emisoras, nun intento por «legalizar» parte das máis de 2000
emisoras que emiten ilegalmente en España e que foran obxecto de reiteradas denuncias por parte do sector. O
executivo de Rodríguez Zapatero autorizou un total de 866 emisoras privadas, das 1192 frecuencias comerciais
solicitadas polas comunidades autónomas, e 235 emisoras públicas das 263 pedidas.

O avultado paquete de frecuencias supón incrementar nun 83,4% o número de radios comerciais e nun 48,7%
o das emisoras públicas españolas. Esta planificación comprace a totalidade das solicitudes de cinco comunida-
des autónomas (Asturias, Illas Baleares, Cantabria, Navarra e A Rioxa), pero provoca o descontento do resto. Gali-
cia recibe un total de 116 novas frecuencias de emisión, 76 comerciais e 40 públicas, o que representa case o
80% das 150 solicitadas pola Xunta. O Goberno bipartito, falto dunha política común de comunicación entre
PSdeG e BNG, tampouco foi capaz de adxudicar ese amplo paquete de licenzas, pensado para resolver o proble-
ma do máis dun centro de emisoras que emiten ilegalmente en Galicia. Aínda que este dato é moi variable, un
equipo da Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de Santiago, a mediados do ano 2006, fixo
un traballo de seguimento destas emisoras para un informe que está pendente de edición. Detectáronse un total
de 107 emisións ilegais: 44 na provincia da Coruña, 42 en Pontevedra, 11 en Ourense e 10 na provincia de Lugo.
A porcentaxe máis importante corresponde a emisións das cadeas comerciais, aínda que existen emisoras de tipo
cultural, educativas e emisións libres.

3. AS AUDIENCIAS

A radio continúa a dar mostras de vitalidade aínda que perdese a gran parte do público xuvenil e se produza un
alarmante envellecemento da audiencia. O certo é que os mozos están cada vez menos interesados nos xéneros
convencionais, dominantes nunha radio insulsa, aburrida e mimética, que se resiste a modificar as liñas da súa
programación. Pero, sen dar o paso definitivo cara a unha radio plenamente dixital, hiperespecializada e máis
interactiva, algo está a pasar no medio radiofónico que fai que se eclipsen boa parte das estrelas mediáticas. Os
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aínda bos datos relativos que manteñen as audiencias relativizan esta longa crise en que vive o medio desde que
hai agora 50 anos a televisión lle roubou gran parte do seu protagonismo.

Cada día 1 387 000 galegos, 710 mil homes e 676 mil mulleres –o 57% dos maiores de 14 anos– escoitan
a radio en Galicia unha media de 110 minutos. Algo máis da metade, 735 mil galegas e galegos, optan pola radio
xeralista, escoitando por orde de importancia as seguintes emisoras: Cadena SER (335 000 ouvintes en días labo-
rais), Radio Galega (147 000), COPE (131 000), Onda Cero (92 000), RNE (54 000), RadioVoz (28 000) e
Punto Radio (11 000). 710 mil galegos e galegas optan pola radio fórmula: 40 Principales (240 000 ouvintes
en días laborais), Cadena 100 (135 000), Cadena Dial (102 000), M80 (39 000), Kiss FM (33 000), Máxima
FM (31 000), Radio Marca (30 000), RNE5 (29 000), Radio Clásica (14 000) e Radio Galega Música (8000),
son, por esta orde, os produtos máis escoitados. En Galicia a audiencia radiofónica dá mostras de certo envelle-
cemento. Só o 12,9% dos ouvintes son menores de 24 anos. O 43% ten entre 25 e 44 anos. O 30,4% entre 45
e 60 anos e case o 15% son maiores de 65 anos. Todo segundo se desprende dos datos do Estudio General de
Medios de outubro-novembro de 2008.

4. CONCLUSIÓNS

No bienio 2006-2008 non se produciu en Galicia ningún cambio para modificar un modelo radiofónico no que
apenas queda espazo para a comunicación, xa non en galego, senón sobre Galicia, ao tratarse dun sistema radio-
fónico dominado pola estratexia das grandes cadeas españolas. Tampouco o Goberno bipartito PSdeG-PSOE e
BNG, carente dunha política de comunicacións, foi capaz de outorgar as 116 licenzas de emisoras creadas en
2006 e perdeu a posibilidade de introducir correccións no sistema radiofónico galego. Na estratexia de redución
de custos e de concentración do sector, vivimos nas últimas décadas unha continua diminución dos espazos radio-
fónicos locais e mesmo a inserción da publicidade local en «ventanas» dentro dos grandes programas de cadea.
A esta estratexia da radio comercial súmase agora a brutal reconversión da radio pública estatal, cunha impor-
tante caída da produción propia en Galicia, contidos elaborados en idioma galego. Unha desgraza semellante é a
desaparición hai máis dunha década de Radio 4.

Os datos de audiencia deste bienio reflicten a crise pola que atravesa a radio pública, nas súas tres vertentes:
estatal, autonómica e local. RNE presenta as cifras máis baixas da historia en Galicia, con apenas 54 000 ouvin-
tes, a Radio Galega perde case 40 000 ouvintes con respecto ao bienio anterior e a radio municipal non conse-
gue entrar, unha vez máis, no EXM. Na radio municipalista cabe resaltar, non obstante, o esforzo de Radiofusión,
que, a partir do 2008, conta cunha plataforma en internet, para facilitar a sinerxía de grupo posta en marcha por
EMUGA, de cara a ofrecer contidos comúns entre as emisoras que conforman a plataforma.

Táboa 1. Sistema radiofónico galego (Emisoras legalizadas)

COMERCIAIS PÚBLICAS TOTAL

EMISORAS ACTIVAS 111 131 242

102 fm 9 am 121 fm 10 am 223 fm 19 am

EMISORAS POR ADXUDICAR 76 40 116

TOTAL 186 171 258

* Elaboración propia.
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Táboa 2. Sistema radiofónico galego (Emisoras ilegais)

A CORUÑA 44

LUGO 10

OURENSE 11

PONTEVEDRA 42

TOTAL 107

* Elaboración propia.

RADIODIFUSION PÚBLICA (táboas 3, 4, 5, 6 e 7)

Táboa 3. Emisoras de Radio Nacional de España en Galicia

RNE 1 RNE 2 RNE 3 RNE 5

A CORUÑA

Monte Xalo 100.4 FM 91.6 FM 94.5 FM 95.8 FM

Pastoriza 558 Khz (AM)

Mesón do Vento 639 Khz (AM)

Santiago 103.1 FM 98.1 FM 99.0 FM 93.7 FM

LUGO

Ameixeiras 801 Khz (AM) 1.098Khz(AM)

Monforte 972 Khz (AM) 1.098Khz(AM)

Monforte 88.8 FM

Páramo 101,7 FM 88,2 FM 99,6 FM 92,8 FM

OURENSE

Valdeorras 94,7 FM 96,4 FM 100,3 FM 104,6 FM

Meda 102.8 FM 91-2 FM 94.3 FM 106.8 FM

Ourense 774 Khz (AM) 1305Khz(AM)

Ourense 100.6 FM 97.2 FM 99.4 FM 95-1 FM

Verín 90.7 FM 98.4 FM 106.4 FM

PONTEVEDRA

Domaio 90.1 FM 91.2 FM 97.4 FM

Marín 855 AM 531 AM

Tomba 104.3 FM

Vigo 96.0 FM

61

maqueta_FINAL:PRIMEIRAS PAXINAS d&i  6/5/10  10:30  Página 61



Xosé Ramón Pousa

Táboa 4. Emisoras/ Frecuencias da Radio Galega

Estación FM

A CORUÑA

Cariño-Ortigueira 87.6

Carballo 88.5

Santiago 96.2

A Coruña 104.8

Ferrol 103.9

Cee 104.4

Vimianzo 104.6

Muros 106.6

Noia 93.2

LUGO

Navia de Suarna 91.1

Vilalba 94.1

Lugo 98.3

Folgoso do Courel 100.4

Pedrafita 102.4

Lourenzá-Foz 103.3

Viveiro 103.5

Sarria 103.7

A Pontenova 104.5

Ribadeo 105.2

Xove-Burela 106.6

OURENSE

Verín 88.5

Lobios 92.7

Ourense 98.3

O Barco 101.2

Montederramo-Meda 104.8

Viana do Bolo 105.2

PONTEVEDRA

A Guarda 91.0

A Curota 92.4

A Cañiza 93.5

Pontevedra 94.7

Vigo 95.1

Tui 96.0

Cuntis-Caldas 100.9

Redondela-Bueu 102.3

Lalín 104.4
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Táboa 5. Emisoras/ Frecuencias da Radio Galega musical

Estación FM

Santiago 104.2

Ferrol 106.3

A Coruña 92.1

A Cova (Lugo) 96.6

Ourense 95.6

Lugo 106.2

Pontevedra 101.4

Xiabre 88.0

Táboa 6. Emisoras municipais galegas activas no 2006-2008

A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA

Arteixo* Quiroga* Allariz* A Estrada*

Arzúa* Foz Lalín*

Betanzos* Xove Ponteareas*

Boiro* Redondela*

Boqueixón* Tui*

Cerceda*

Culleredo*

Eume*

Fene*

Melide*

Oleiros*

Ordes*

Sada*

Carral

* Emisoras integradas en EMUGA.
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Táboa 7. Emisoras de EMUGA que emiten conxuntamente a programacion «Radiofusión»

A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA

Arteixo Foz Allariz Ponteareas

107.2 107.4 107.2 98.4

Arzúa Redondela

107.4 94.9

Culleredo Tui

101.2 107.4

Eume-As Pontes

107.5

Fene

107.7

Ordes

107.3

Táboa 8. Emisoras municipais que emiten en cadeas comerciais

A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA

A Pobra O Vicedo Arbo

(Radio Voz) (Cadena Dial) (Radio Sí)

Noia Cambados

(Radio Líder) (Radio Líder)

Santa Comba

(Punto Radio)

Touro

(Radio Líder)

Táboa 9. Emisora Cultural

Radio ECCA Pontevedra-Vigo 96,5 FM
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RADIODIFUSION COMERCIAL (Táboas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17)

Táboa 10. Emisoras de Unión Radio (Grupo PRISA)

A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA

Radio Galicia Radio Lugo Radio Ourense R. Pontevedra

Santiago (SER) (SER) (SER) (SER)

873 AM/95.2 FM 1.287AM/95.6 FM 1.584 AM 1.116 AM/98.7FM

Radio Coruña Radio Mariña Radio Limia Radio Arosa

(SER) (SER) (SER) (SER)

1.080 AM/90.8FM 90.2 FM 89.1 FM 95.6 FM

Vimianzo (SER) 40 P. Lugo Radio Ribeiro Radio Vigo

94.8 FM 91.8 FM (SER) (SER)

96.6 FM 1.026AM/100.6FM

40 P. Santiago 40 P. A Mariña 40 Principales 40 Principales

90.6 FM 94.8 FM Ourense Pontevedra

87.6 FM 89.1 FM

40 P. Coruña Cadena Dial Dial 40 Principales

91.0 FM Lugo Ourense Vigo

90.8 FM 96.1 FM 99.4 FM

M80 Coruña Cadena Dial Dial

97.6 FM Mariña 94.8 FM Pontevedra

91.4 FM

Dial Rías Altas Díal Vigo

98.5 FM 96.9 FM

M80 Coruña Radio Máxima

97.6 FM Pontevedra

97.8 FM

Radio Máxima

Vigo 104.7 FM

M 80 Pontevedra

97.6 FM

M 80 Vigo

101.2 FM
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Táboa 11. Emisoras Cadena COPE/ Cadena 100

A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA

COPE Ferrol COPE Lugo COPE Ourense COPE Vigo

837 AM 1.224 AM 1.143 OM 900 O.M.

COPE Coruña COPE Ribadeo COPE Verín COPE Pontevedra

88.7 FM 93.6 FM 91.6 FM 106.4 FM

COPE Santiago COPE Becerreá COPE Ribadavia COPE Vilagarcía

97.1 FM 96.5 FM 88.9 FM 89.6 FM

COPE Cariño COPE Vilalba COPE O Barco COPE Lalín

97.9 FM 101.2 FM 89.2 FM 100.2 FM

COPE Carballo COPE Foz C.100 Ourense Cadena 100 Vigo

101.9 FM 106.0 FM 92.4 FM 88.8 FM

COPE Noia COPE Lugo C.100 A Estrada

105.5 FM 88.9 FM 88.4 FM

C.100 Coruña C. 100 Lugo C 100 R. Baixas

96.9 FM 90.0 FM 89.6 FM

C 100 Santiago C100 Ribadeo

88.4 FM 106.0 FM

Táboa 12. Emisoras de Radio Voz no 2006*

A Coruña 92.6 FM

Bergantiños 99.8 FM

Compostela 106.1 FM

Ferrol 105.4 FM

Lugo 105.6 FM

Ourense 101.4 FM

Pontevedra 93.1 FM

Vigo 103.8 FM

* Declaradas pola cadea.

Táboa 13. Emisoras de Onda Cero no 2006*

A Coruña 102.7 FM

Betanzos 89.9 FM

Cedeira 101.3 FM

Ferrol 99.3 FM

Muros 101.5 FM

Porto do Son 88.8 FM

Santiago 104.6 FM

* Declaradas pola cadea.
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Táboa 14. Emisoras de Europa FM no 2006*

Santiago 90.9 FM

A Coruña 95.0 FM

Lalín 98.6 FM

Porriño 97.1 FM

Vigo 88.7 FM

Ourense 93.3 FM

* Declaradas pola cadea.

Táboa 15. Emisoras Cadena Ibérica/Radio Líder

A CORUÑA OURENSE LUGO PONTEVEDRA

Santiago 101.9 FM Carballiño 107.4 FM Lemos 107.2 Louriña 90.8 FM

A Coruña 105.0 FM Morrazo 105.4 FM

Touro 91.8 FM Lalín 106.8 FM

Xallas 107.0 FM Salnés 107.9 FM

Val do Dubra 107.2 FM Moaña 90.8 FM

Boqueixón 107.2 FM

Arzúa 107.4 FM

Noia 107.6 FM

Melide 107.5 FM

Santa Comba 107.6 FM

Costada Morte107.9FM

Táboa 16. Emisoras de Punto Radio*

A Coruña 105.1 FM

Santiago 100.2 FM

Pontevedra 100.3 FM

Vigo 91.1 FM

Lugo 88.9 FM

Ourense 89.9 FM

* Declaradas pola cadea.

Táboa 17. Emisoras de Editorial Compostela S.A.

Emisora Frecuencia

Radio Obradoiro (Santiago) 102,1 FM

Radio Arzúa 90,2 FM
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Táboa 18. Audiencia da radio xeralista en Galicia

TOTAL Total Xeralista SER Onda Radio COPE Radio RNE1

Oíntes Cero Voz Galega

2418 1387 735 338 92 28 131 147 54

Homes 1147 710 395 181 53 9 77 85 30

Mulleres 1271 676 341 156 39 19 53 62 24

Ama casa 945 498 288 132 36 18 47 54 24

C. Social 170 126 74 38 11 4 16 4 8

Alta

Media-alta 429 295 158 67 21 5 27 41 13

Media-media 966 570 284 130 34 7 56 57 17

Media-baixa 706 351 197 96 25 11 26 38 16

Baixa 147 44 22 7 1 — 6 8 1

14 a 17 105 54 11 4 3 1 1 3 —

18 a 24 208 125 25 12 9 2 4 1 0

14 a 24 313 179 36 15 13 3 5 4 0

25 a 44 862 584 284 139 39 9 46 56 20

45 a 64 695 423 260 125 29 10 51 51 14

65 e + 548 201 155 58 11 6 28 36 20

Datos do acumulado outubro-novembro 2008 do Estudio General de Medios.
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INTRODUCIÓN

No último informe, elaborado en 2006 por Xaime Fandiño e Alberto Dafonte, nas súas conclusións adiantaban os
cambios que se prevían para un futuro próximo coa introdución no panorama televisivo das novas canles analó-
xicas, o asentamento da TDT, a concesión das licenzas de televisión local, as novas vías de distribución coma a
IPTV e as posibilidades que ofrece a internet para a difusión de contidos de televisión, asegurando que estes cam-
bios afectarían ao «status quo respecto ao nivel de cota de pantalla que viñan mantendo as canles xeralistas públi-
cas, privadas e autonómicas, (…) que alterarán para sempre o equilibrio que durante anos se viña mantendo no
referente ao consumo de televisión»1. Se ben é certo que no último bienio estes cambios provocaron unha seg-
mentación e unha redistribución da audiencia, tamén é verdade que a situación que se presenta nestes momen-
tos, derivada da crise mundial do sistema produtivo, e en especial do español, xurdida desde a última metade do
2008, fai que o futuro a curto prazo sexa completamente incerto e de difícil prognóstico. A situación que pre-
sentan as grandes e pequenas empresas de televisión, non só en canto á produción senón tamén en canto á via-
bilidade de moitas emisoras, fainos ver que nos atopamos nunha encrucillada onde, malia que a audiencia e o
consumo televisivo se veñen mantendo nas cotas dos últimos anos, o investimento publicitario está nun momen-
to de clara recesión pois presenta un descenso do 20% no último trimestre de 2008 comparado co ano anterior2.

O bienio 2007-2008 caracterizouse pola implantación de novas tecnoloxías televisivas que están a transfor-
mar os hábitos de consumo dos españois. A un ano escaso de producirse o apagamento analóxico3, a TDT con-
tinúa o seu proceso de expansión e acadou a comezos deste ano unha penetración en Galicia do 55,4% de fogares
que teñen acceso a TDT, lixeiramente por debaixo da media estatal, que está no 57,3%, e cunha cota de panta-
lla do 26,2%, tamén inferior á media nacional4. Por outra banda as novas ofertas de televisión por IP, como Ima-
genio, Orange TV e JazzTV, seguen o seu proceso de asentamento, ofrecendo novas posibilidades interactivas para
o espectador como é o vídeo baixo demanda ou o chat entre espectadores dun programa. Tamén comezou a dis-
tribución de contidos audiovisuais a través do teléfono móbil grazas á tecnoloxía 3G por parte de Telefónica e
Vodafone. Emporiso un dos fitos máis destacables deste bienio é a definitiva consolidación de Youtube como lugar
de intercambio e consumo de contidos audiovisuais, xerando un novo actor comunicativo: o prosumer, é dicir,
aquel que é ao tempo produtor e consumidor. O éxito desta nova canle é tal que as emisoras xeralistas xa teñen
o seu propio sitio dentro do portal onde situar os seus contidos, converténdose para algúns programas nun com-
plemento á súa emisión televisiva.

71

1 Fandiño, X. e A. Dafonte: «A televisión en Galicia: actualidade e futuro», en X. López García (coord.), A comunicación en Galicia
2007, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2007, p. 107.

2 CMT: «Informe IV Trimestre 2008», www.cmt.es.
3 A Fonsagrada foi o municipio elixido pola Xunta de Galicia para levar a cabo unha proba piloto do cesamento das emisións
analóxicas. O 5 de abril de 2008 A Fonsagrada, cunhas condicións orográficas complexas e unha mala recepción do sinal de
televisión convencional, foi o primeiro lugar de España en recibir unicamente unha emisión de televisión en dixital. O 30 de xuño
de 2009 estaba previsto o apagamento analóxico no concello de Santiago, incluído na Fase 1 do proceso de apagado. Pero non foi
posible ao non acadar a cobertura dixital os niveis da analóxica.

4 A penetración nas provincia da Coruña e Pontevedra é similar á media nacional. Porén, Lugo atópase 4 puntos por debaixo e
Ourense queda nun escaso 44,09%. Fonte: Impulsa TDT, http://www.impulsatdt.es [18/5/2009].
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Todas estas transformacións que están a suceder no ámbito da comunicación audiovisual, tanto na forma de
producir e distribuír coma de consumir contidos, nun momento de recesión económica mundial, fan complicado
saber con certeza cara a onde vai desenvolverse nos próximos anos o universo televisivo en canto ao modelo empre-
sarial, de produción e de consumo.

O CONSUMO DA TV EN GALICIA

Para analizar a situación da televisión en Galicia neste bienio 2007-2008 comezaremos por coñecer o consumo
de televisión por parte dos espectadores galegos, que presenta unha serie de particularidades con respecto á
media nacional. Nos últimos anos o consumo de televisión víñase mantendo no conxunto do estado arredor dos
217 minutos, en 2007 acádase a cifra récord de 223 minutos, que é superada ao ano seguinte con 227 minu-
tos de media por espectador e día. Mentres, en Galicia, aínda que presenta tamén a mesma progresión, as cifras
de consumo televisivo seguen a ser as máis baixas do estado cun máximo de 205 minutos en 2008. Algunhas
das causas que axudaron a este incremento poden atoparse no éxito da selección española de fútbol na Euroco-
pa de Alemaña, os Xogos Olímpicos de Pequín e tamén pola situación de crise que estamos a vivir, que fai que a
xente dedique máis tempo do seu ocio a ver televisión.

Táboa 1. Evolución do consumo de televisión en Galicia (minutos por espectador e día)

Fonte: elaboración propia a partir dos datos de TNSofres.

En canto ao sistema de distribución do sinal de televisión é evidente a caída que vén sufrindo a televisión con-
vencional analóxica e o obrigado aumento da TDT. Tamén neste caso a aceptación da tecnoloxía dixital segue por
debaixo da media; mentres que o cable, cunha penetración máis alta que a media do estado, non consegue man-
ter o ritmo de crecemento do ano 2007, presenta un lixeiro descenso no ano seguinte.
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Táboa 2. Evolución do consumo por sistemas de distribución

Fonte: elaboración propia a partir dos datos de TNSofres.

Por outra banda, a canle máis vista na comunidade galega segue a ser TVE1, que mantén unha cota de pan-
talla semellante nos tres últimos anos, ao contrario do que vén pasando no resto do estado, onde presenta unha
baixada de 1,4 puntos. A canle máis vista fóra do país é Tele 5, que baixa 3 puntos nos tres últimos anos e catro
puntos en Galicia, semellante á baixada que sofre Antena 3. As novas canles analóxicas Cuatro e La Sexta seguen
a manter o seu progresivo ascenso, aínda que quedan lonxe das cifras das outras privadas. Tamén é significativa
a situación das canles temáticas, crece a súa cota de pantalla no contexto xeral, pero en Galicia manteñen a
mesma situación nos dous últimos anos, quedando agora 3,3 puntos por baixo da media.

No tocante á TVG, despois da forte baixada sufrida no 2006 (pasou dun 17,2 en 2005 a un 14,4) logra
remontar esta situación en 2008, afastándose mesmo da tendencia que veñen mostrando o resto de autonómi-
cas, que seguen a sufrir unha perda de audiencia.
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Táboa 3. Evolución da cota de pantalla por cadeas, 2006-2008

Fonte: elaboración propia a partir dos datos de TNSofres.

No ranking de programas máis vistos no ano 2007, Galicia tamén presenta diferenzas co que sucedeu no con-
xunto de España. Así, Tengo una pregunta para usted, programa en que cen cidadáns preguntaban a Mariano
Rajoy, converteuse no espazo que acadou a máxima audiencia, mentres que no resto do estado soamente alcan-
zou o posto noveno, sendo o fútbol e a fórmula 1 os seguintes programas na clasificación. Tamén o Especial Elec-
cións da TVG colocouse entre os primeiros postos. O seguinte programa da TVG no ranking foi a serie de ficción
Libro de Familia, no posto vinte e cinco. Con estes datos parece que certos temas políticos xeran nos espectado-
res galegos un interese similar ao das importantes citas deportivas.

Táboa 4. Programas máis vistos en Galicia en 2007

Ranking Título Título 2 Cadea Aud. Máx.

1 Tengo una pregunta... Mariano Rajoy TVE1 16,8

2 Fútbol Champions Liverpool-Barcelona Antena 3 16,6

3 Fórmula 1 GP Mónaco Tele 5 15,8

4 Fórmula 1 GP Brasil Tele 5 15,7

5 Post. Fórmula 1 GP Mónaco Tele 5 15,4

6 Especial Eleccións TVG 15,3

7 Fútbol UEFA Prórr. Espanyol-Sevilla Antena3 15,3

8 Fórmula 1 GP España Tele 5 15,2

9 Post. Fórmula 1 GP Brasil Tele 5 15,1

10 Fórmula 1 GP Bélgica Tele 5 14,4

25 Libro de Familia Xustos por pecadores TVG 12,3

50 Galicia Noticias TVG 10,5

Fonte: elaboración propia a partir dos datos de TNSofres.
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No ano 2008 existe unha coincidencia entre os programas máis vistos en Galicia e en España, acadan en
ambos os casos os primeiros postos os partidos da selección española de fútbol disputados na Eurocopa de Ale-
maña e o Festival de Eurovisión, no que España estaba representada polo fenómeno mediático Chikilicuatre. Con-
firmando o razoamento expresado para o ano anterior, o debate entre Zapatero e Rajoy converteuse no caso galego
no sexto programa máis visto, mentres que no conxunto do estado alcanzou o décimo posto, foi superado polas
retransmisións deportivas. A TVG logrou colocar dúas series de ficción entre os programas máis vistos, como
Padre Casares no posto dezaoito e Libro de Familia no trinta e un.

Táboa 5. Programas máis vistos en Galicia en 2008

Ranking Título Título 2 Cadea Aud. Máx.

1 Eurocopa Final Cuatro 29,8

2 Eurocopa ¼ de final Cuatro 29,6

3 Eurocopa Post. final Cuatro 28,9

4 Eurovisión Votacións TVE1 28,5

5 Festival Eurovisión TVE1 26,5

6 Debate 2008 Zapatero-Rajoy TVE1 21,5

7 Fórmula 1 GP España Tele 5 18,6

8 Fútbol UEFA Getafe-Bayern Antena3 17,9

9 Fórmula 1 GP Mónaco Tele 5 17,3

10 Fútbol Liga Madrid-Barcelona La Sexta 16,6

18 Padre Casares Sodoma e Louredo TVG 13,2

29 Fogos Apóstolo TVG 12,1

31 Libro de Familia Maña e forza TVG 12,1

Fonte: elaboración propia a partir dos datos de TNSofres.

A TELEVISIÓN DE GALICIA

A partir do ano 2005, despois do cambio do goberno do Partido Popular por un bipartito entre BNG e PSOE, a
xerencia da canle autonómica tentou mudar a liña programática que viña a desenvolver a TVG durante anteriores
anos. Na busca dunha audiencia máis urbana e un cambio de estratexia nos contidos deixaron a grella progra-
mas que acadaban elevadas audiencias, como Supermartes, que durante catorce anos presentou Xosé M. Piñei-
ro, e Os Tonechos, aínda que con menos tempo na pantalla, o seu particular humor sufría de certo esgotamento;
outros como Luar, con dezaseis anos en antena, muda o lugar de gravación e con pequenos cambios a modo de
restyling segue a apañar bos índices de audiencia por parte dun público que se mantén fiel ao seu concepto, aínda
que comeza a presentar mostras de cansazo.

Estes cambios obedecen ao novo modelo de televisión que pretendeu implantar a dirección da CRTVG. Neste
sentido, como apunta o Consello Asesor5, a xerencia presentou un modelo claro no apartado económico, cunha
manifesta intención de reducir a débeda da canle autonómica, no apartado técnico, adaptando todo o proceso de
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5 Consello Asesor RTVE en Galicia, «Informe sobre el Plan de actuaciones de la CRTVG y sociedades del año 2007», [documento en
liña] dispoñible en http://www.conselloasesor-rtvegalicia.com/crtve/e_informe.php [22/05/09].
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produción ás tecnoloxías dixitais e á TDT, e no ámbito laboral, reducindo a cota de temporalidade dos traballa-
dores contratados e fomentando a estabilidade laboral mediante oposicións, situación esta que finalizada a lexis-
latura segue sen resolverse. Porén, en canto á programación, non se formularon uns obxectivos claros, a pesar do
intento de renovar a grella potenciando a produción propia, aumentando os programas culturais e infantís e bus-
cando unha audiencia urbana e un público obxectivo máis mozo, definindo todas estas actuacións mediante un
necesario cambio da imaxe corporativa da cadea, que incluíu novos logotipos e cores, cortinas de continuidade e
decorados dos informativos.

Os xéneros que alcanzan unha maior porcentaxe, tanto en tempo de emisión coma en audiencia, seguen a ser
os informativos e as series de ficción de produción propia. Os informativos continúan a ser o gran valor da canle,
subiron a súa achega de audiencia en 6 puntos nos últimos cinco anos e acadaron con menos minutos de emisión
porcentaxes de audiencia superiores ao 35% sobre o total. Pola súa parte a ficción segue sendo a outra gran apos-
ta, mantén unha porcentaxe na emisión por riba do 26% e achega á audiencia valores similares. Tamén destacan
o maior peso dos programas de entretemento, que Sofres engloba nos apartados miscelánea, concursos e infoshow,
que cos mesmos minutos de programación que en 2004 consegue subir a súa aceptación entre o público.

Por contra os musicais, a pesar de manter unha presenza na grella similar no período, sofren unha baixada de
audiencia de máis de catro puntos. Este xénero está representado principalmente por Luar, programa semanal
cunha duración superior aos cen minutos, que segue perdendo audiencia cada ano motivado por unha reiteración
do mesmo esquema de contidos que xa vén desde o ano 92. Tamén a perda no ano 2006 dos dereitos de emi-
sión do fútbol de primeira división por parte da Forta provocou unha substancial baixada tanto dos tempos de
emisión coma de audiencia do xénero deportes. Neste sentido a cadea non contrarrestou esta perda, que non fide-
liza a audiencia pero que si xera altas cotas de share e de audiencia acumulada, coa introdución na súa progra-
mación doutros deportes que non viñan sendo cubertos polas outras canles que emiten no país. Tamén os
programas culturais, malia ser unha das apostas de contidos da nova dirección da TVG, non acadan nin minutos
de emisión nin porcentaxes de audiencia superiores aos que se viñan facendo ata o de agora.

Táboa 6. Porcentaxe de emisión por xéneros na TVG

2004 2005 2006 2007 2008

Culturais 11,1 9,2 12,5 13.0 6,2

Información 28,1 26,8 27.0 26,2 26,4

Outros 1,3 1,2 0.0 0.0 0.0

Miscelánea 11,5 12,1 17,5 13,4 10,1

Infoshow 0,5 0,2 0,2 5,4 7,1

Concursos 5,3 2,8 2,8 3,4 2,7

Deportes 8,2 8,7 4,9 4,1 4,2

Musicais 5,9 5,6 7,1 6,3 6,1

Ficción 28,1 33,4 26,8 27,1 28,4

Fonte: elaboración propia a partir dos datos de TNSofres.
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Táboa 7. Porcentaxe de audiencia por xéneros na TVG

2004 2005 2006 2007 2008

Culturais 2,9 3,1 4,9 6,8 6,2

Información 30,5 30,4 35,7 37,7 36,7

Outros 0,2 0,4 0.0 0.0 0.0

Miscelánea 5.0 6,3 12,5 8,1 5,9

Infoshow 0,1 0.0 0,1 4,3 6,2

Concursos 5,6 4,7 4.0 5,9 3,8

Deportes 12,3 12.0 9,9 4,3 5,9

Musicais 11,2 8,4 8,5 7,4 6,7

Ficción 32,2 34,7 25,4 25,3 28,4

Fonte: elaboración propia a partir dos datos de TNSofres.

É por todo isto que o aumento que experimenta a TVG no ano 2008, despois da forte baixada do 2006, vén
propiciado sobre todo polo éxito continuado que segue a ter a ficción de produción propia e a boa imaxe e acep-
tación dos informativos. A audiencia da TVG xa viña desde o ano 2000 mostrando lixeiras baixadas froito da situa-
ción que se vén dando na televisión no contexto nacional coa aparición de novas vías de distribución, o xurdimento
de novas canles xeralistas, a maior aceptación das canles temáticas, pero sobre todo polos cambios introducidos
na programación e a perda do fútbol pola Forta, que fixo que en 2006 e 2007 perdera 3 puntos porcentuais e
alcanzase as cotas máis baixas da historia da TVG.

Táboa 8. Audiencia da TVG no período 2000-2008

Fonte: elaboración propia a partir dos datos de TNSofres.
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En 2008, a nova programación introducida pola dirección comeza a asentarse entre a audiencia, a TVG con-
vértese na segunda canle autonómica máis vista e en líder de audiencia nos primeiros meses de 20096.

Entre os programas máis vistos durante estas dúas tempadas destacan polo tanto as series de ficción e os
informativos. No seguinte cadro reflíctense os programas máis vistos con polo menos tres emisións, descartados
os de emisión única, como os partidos de fútbol, as galas ou programas puntuais coma Os fogos do Apóstolo.

Táboa 9. Programas máis vistos en porcentaxes de audiencia media

2007 2008

Programa Aud. Media Programa Aud. Media

1 Libro de familia 7,4 Padre Casares 8,5

2 Telexornal 1 7,4 Historias de Galicia 8,5

3 Historias de Galicia 6,3 Telexornal 1 8,2

4 A vida por diante 6,3 Larpeiros 7,1

5 Terra de Miranda 5,7 Libro de Familia 6,4

6 Son de estrelas 5,5 Alalá 6,3

7 Luar 5,3 Galicia Noticias 5,2

8 Alalá 5,0 Arre Demo 5,5

9 Galicia Noticias 4,9 Hábitat 5,4

10 Criaturas 4,9 O país dos ananos 5,2

Fonte: elaboración propia a partir dos datos de TNSofres.

As series de ficción Libro de familia e Padre Casares son os programas máis vistos de cada ano, seguidos dou-
tras series como A vida por diante e Terra de Miranda. No entanto o máis salientable é o grande éxito da serie
documental Historias de Galicia, que xunto cos programas divulgativos Alalá e Larpeiros, emitidos no prime time,
conseguen tamén estar no ranking dos dez máis vistos. O Telexornal 1, que a pesar de baixar un posto aumenta
a súa audiencia en 2008, segue a ser o informativo máis visto. O clásico Luar pasa do posto sete ao posto once
en 2008 cun 4,9%, o que demostra a súa continuada baixada de audiencia.

Polo tanto, os programas de carácter divulgativo, ademais de achegar unha elevada porcentaxe de audiencia,
cumpren cos obxectivos marcados pola nova dirección de aumentar a produción de contidos culturais, arriscan-
do e obtendo uns bos resultados coa súa emisión na franxa de maior competitividade. A pesar disto o deseño da
nova grella de programación non consegue atraer o público urbano, que segue sen encontrar referentes progra-
máticos na TVG. É máis, como se aprecia no cadro seguinte, a canle autonómica non logra remontar de forma
clara a súa audiencia nas grandes poboacións, mantén unhas taxas moi elevadas no rural, por riba da media da
televisión en Galicia, e ten un repartimento da audiencia por grupos de idade claramente definido por riba dos 45
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6 En abril de 2009 obtivo un share do 16,3%, o que a coloca como a primeira canle autonómica e supera así a Canal Sur. Fonte: Corporación
Multimedia, Informes de Audiencias, [documento en liña] dispoñible en: http://www.corporacionmultimedia.es/vr/audiencias_menu.htm
[30/6/2009]
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anos, que é dez puntos superior á media no caso do grupo de 65 anos e máis. Neste sentido queda claro que
non se conseguiu acadar o obxectivo de reducir o peso da xente de maior idade na audiencia, contando cun dos
perfís máis envellecidos das canles xeralistas. Ademais tampouco se viu compensado cun aumento das porcen-
taxes de audiencia entre o público máis mozo, e nin tan sequera polo de mediana idade, que é o máis rendible
desde o punto de vista publicitario.

Táboa 10. Repartimento da audiencia da TVG (en porcentaxes)

2004 2005 2006 2007 2008 Media

Galicia 2008

Grupo de idade

De 4 a 9 anos 4,4 3,7 3,6 2,5 1,8 2,7

De 10 a 12 anos 2,2 2,1 2.0 1,5 1,4 1,7

De 13 a 15 anos 2,2 2.0 1,4 1.0 1,1 1,6

De 16 a 19 anos 2,8 2,4 1,7 1,6 1,1 2,2

De 20 a 24 anos 3,9 3,3 3,4 2,8 2,8 4,2

De 25 a 29 anos 5,3 4,5 3,9 2,9 3,8 5,9

De 30 a 34 anos 4,3 4,3 4,1 4,8 3,6 7,2

De 35 a 44 anos 11,7 12.0 12,8 12,6 11,7 14,3

De 45 a 54 anos 14.0 15.0 15,2 15,4 15,8 16,3

De 55 a 64 anos 16.0 15,8 17,1 17,3 18,6 15,2

De 65 anos e máis 33,2 34,9 43,7 37,6 38,4 28,7

Hábitat

Menos de 10m hab. 43,7 41,5 42,8 43,7 43,4 31.0

De 10m a 50m hab. 29,4 29,3 29,7 26,1 25,5 32,2

De 50m a 200m hab. 14,9 17,7 17,2 19,5 19,5 17,7

Más de 200m hab. 12.0 11,4 10,3 10,7 11,6 19,2

Fonte: elaboración propia a partir dos datos de TNSofres.

Entre as carencias máis salientables que botamos en falta na grella da TVG nestes últimos anos, destacamos
especialmente tres. En primeiro lugar, unha falta de interese da audiencia urbana polos contidos que se veñen
emitindo e a incapacidade continuada de corrixir esta tendencia. En segundo lugar, a falta de programación espe-
cífica para a xente moza, que non atopa reflexo das súas inquedanzas na programación que ofrece a televisión
galega. E, por último, unha continuada perda de audiencia entre o público infantil, que non ten unha programa-
ción específica nas súas horas de ver televisión. Este último aspecto resúltanos de especial importancia pois os
nenos non atopan referentes na programación da galega e que falen en galego e pasan polo tanto a outras can-
les de fala castelá. Esta carencia poderíase corrixir coa implantación da segunda canle.

A G2, A SEGUNDA CANLE DA TVG

A segunda canle da TVG naceu o 25 de xullo do 2008, cando a lexislatura do goberno do PSOE e BNG estaba
nos seus últimos meses. Despois de moitos anos de barallarse a posibilidade de que Galicia contase cunha segun-
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da canle pública autonómica7, a G2 bota a andar nun momento complicado para o seu asentamento, pois xorde
dous anos antes do apagamento analóxico e cunha oferta televisiva moito máis ampla e cunha maior fragmenta-
ción da audiencia, ademais da súa difusión única a través da TDT. Aínda que na súa presentación o director xeral
da CRTVG, Benigno Sánchez, asegurou que «se emitirá programación de divulgación, cultural, deportiva, docu-
mentais, cine, etc; mentres que de 00.45 h a 07.00 h os contidos serán en redifusión. Na fin de semana a pro-
gramación centrarase nos deportes, con especial atención aos minoritarios e os de base, e á cultura»8, o certo é
que nos seus primeiros seis meses de emisión a G2 non dispoñía dunha programación propia senón que reemi-
tía os contidos da canle internacional que se emite cara a América e soamente as fins de semana emitía progra-
mación deportiva. Tampouco dispoñía dun orzamento ben definido para tratar de converterse nunha alternativa
para ese público que non encontraba axeitada a programación da tradicional TVG. A partir de febreiro de 2009
comezaron a definirse os seus contidos, como así o puña de manifesto unha das súas cortinas de continuidade:
«Cine e series. Infantil e xuvenil. Documentais. Deportes. Unha nova canle con calidade dixital en galego na TDT».
A pesar deste anuncio e das intencións da dirección da cadea, na G2 seguiron convivindo dúas continuidades,
por unha banda unha programación propia que inclúe algunha serie infantil nova e reposicións de antigos pro-
gramas, coma os éxitos do Xabarín Club da década anterior, e por outra a emisión simultánea dos programas da
canle internacional. Esta situación fai que para a unha gran parte da audiencia a G2 sexa unha gran descoñeci-
da polo feito de non ter unha programación cuns contidos propios complementarios aos da TVG.

O CENTRO TERRITORIAL DE TVE

Os cambios producidos na estrutura organizativa de RTVE despois da aprobación en maio de 2006 da Lei da
radio e a televisión pública estatal, que significou a creación da Corporación RTVE S.A. como sociedade anónima
pública, provocaron unha perda na capacidade de produción dos centros territoriais, que no caso do centro gale-
go se fixo efectiva a partir de xullo de 2007. Desde esa data a emisión propia redúcese a un único informativo
ao mediodía, que pasa dos 25 minutos a 18. Ademais suprímese máis dunha hora de emisión diaria que se viña
realizando de luns a sábado en horario de tarde e que incluía o Telexornal 2 e un espazo de trinta minutos dedi-
cados a diferentes temas de ámbito galego. Este deseño mantense en toda a estrutura periférica da CRTVE agás
Cataluña e Canarias, que manteñen unha certa programación rexional ademais de producir para La Primera pro-
gramas de emisión nacional, como por exemplo Mira quien baila, que se emite desde San Cugat.

Os centros territoriais estiveron a piques de desaparecer no verán de 2006, que era o contemplado no pro-
xecto inicial, pero tras a presión dos sindicatos de TVE e políticos rexionais mantivéronse en funcionamento aínda
que cunha programación de carácter residual, tanto polo espazo de emisión como pola atención dedicada. Estes
centros pasaron a converterse desde entón en fornecedores de noticias e imaxes para os distintos programas de
TVE, preferentemente de carácter informativo: Telediarios, 24 Horas, informativos do Canal Internacional, etc. En
realidade, funcionan como unha produtora que dispón deses 18 minutos para emitir o material residual, man-
tendo así activa e engraxada a maquinaria de produción. Desta maneira, o mantemento do centro galego parece
máis xustificado polas necesidades internas de RTVE que pola elaboración duns informativos de ámbito galego
que ata 1998 foron líderes en Galicia e desde entón foron perdendo audiencia paulatinamente.
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7 O Libro Branco do Audiovisual Galego de 2005 prevía para o ano 2006 a creación dunha segunda canle autonómica con tecnoloxía
dixital de programación temática. Libro Branco do Audiovisual Galego, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2005.
Documento en liña http://www.observatorioaudiovisual.org/ficheros_contenido_esta/f_126.pdf [1/6/2009].

8 «El segundo canal de la TVG tendrá formato digital y costará el primer año dos millones», Faro de Vigo, 30 de maio de 2008,
www.farodevigo.es [15/6/09].
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A TELEVISIÓN LOCAL

En xullo de 2006, cun evidente atraso sobre o calendario previsto, a Xunta de Galicia fixo pública a resolución do con-
curso de adxudicacións das concesións de Televisión Dixital Terrestre Local9. Foron presentadas 87 ofertas para 21
demarcacións territoriais e foron aprobadas 46 licenzas. Os principios xerais que recollía o prego de condicións do con-
curso establecía que as empresas concesionarias debían fomentar os valores e a identidade social, cultural e económi-
ca de Galicia, así como os intereses locais e a participación dos grupos sociais, ademais da emisión de programas de
produción propia e de producións ou coproducións audiovisuais galegas, cunha cota de emisión de programación orixi-
nal de 32 horas semanais e de 5 horas diarias de contidos locais nas franxas horarias comprendidas entre as 13.00 h
e as 16.00 h, e de 20.00 h a 23.00 h, cunha porcentaxe de produción propia do 60% da emisión e a obrigatorieda-
de de emitir un 50% desta produción en galego. A duración da concesión estableceuse por 10 anos10 e deberán emitir
para todo o ámbito de cobertura desde estudios propios de produción situados na demarcación. Quedaba prohibida
tamén a emisión en cadea ou formar parte de cadeas de emisoras.

As máis favorecidas neste repartimento das concesións da televisión dixital local foron as empresas perten-
centes a grupos de comunicación galegos, relacionadas sobre todo co sector prensa, e dous grandes grupos de
comunicación nacionais, como a Cadena SER, vinculada a PRISA, e Prensa Ibérica, que resultaron adxudicata-
rias do maior número de concesións. En total, das 46 licenzas outorgadas, 37 foron para medios de comunica-
ción multimedia, algúns deles sen experiencia previa na televisión local, o que representa o 80% das concesións
e deixa un escaso 20% en mans de empresas locais de comunicación e emisoras que xa viñan funcionando na
súa demarcación. Así mesmo estes grandes medios de comunicación acapararon case o cen por cen das conce-
sións (20 de 21) nas sete grandes cidades, coa excepción da demarcación de Lugo, onde obtivo unha concesión
Alternativa de Medios Audiovisuales11.

Como se pode observar (vid. táboa 11), os dous grandes grupos nacionais, Localia e Prensa Ibérica, presen-
tan no proxecto para o desenvolvemento das súas redes locais a realización de elevados investimentos económi-
cos e unha alta creación de emprego, ademais dunha audiencia potencial que é a metade da poboación galega.
Os outros catro medios de comunicación galegos presentan unhas cifras de investimento algo máis reducidas,
aínda que tamén elevadas se se compararan co resto de concesionarios12, do mesmo xeito que os plans de crea-
ción de emprego e a audiencia potencial que abarcan. O desenvolvemento destas redes de emisoras convérteas
en televisións locais de ámbito rexional, o que implica a necesidade de aumentar a cota de audiencia co fin de
asegurar a viabilidade económica das emisoras, motivo polo que a estratexia de expansión foi instalarse «nas prin-
cipais cidades de Galicia, cunha audiencia preferentemente urbana ou periurbana inclinada cara a contidos menos
locais e cunha maior posibilidade de obter rendemento na carteira publicitaria»13.
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9 DOG 157, do mércores 16 de agosto de 2006.
10 Durante o proceso de resolución do concurso a duración da concesión foi modificada de 5 a 10 anos mediante a Lei 10/2005, do
14 de xuño, de medidas urxentes para o impulso da TDT, a liberalización da televisión por cable e o fomento do pluralismo.

11 Alternativa de Medios Audiovisuales é unha sociedade participada por Eurostar Producciones, Telebilbao y Teletoledo que opera
baixo o nome comercial de Local Media TV, a principal cadea de emisoras locais afiliadas en España.

12 A excepción de AMA/Eurostar, que presenta un grande investimento para a creación dunha única emisora.
13 Martínez, M., «Televisión digital y periferia: ciudadanos y medios ante el mapa de la TDT-L en Galicia», en J. Marzal e A. Casero
(eds.), El desarrollo de la televisión digital en España, A Coruña, Netbiblo, 2007, p. 65.
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Táboa 11. Empresas adxudicatarias da TDT local

Grupo C.* Demarcación Sector de Investimento Audiencia Emprego

Comunicación potencial

Localia-Cadena SER 7 Santiago, Radio estatal e 9 800 000 1 529 095 420

(Utega/Radio Coruña/ A Coruña, Ferrol, local, TV local

Compostela Visión/ Lugo, Pontevedra,

Televisión Pontevedra) Vigo, Ourense

Prensa Ibérica 7 Santiago, Prensa 8 500 000 1 462 824 294

(Faro de Vigo/La Opinión A Coruña, Ferrol,

de La Coruña) Pontevedra, Vigo,

Ourense, Carballo

La Región 7 Vigo, Ourense, Prensa e 3 000 000 765 513 116

(Telemiño/Rías Baixas Monforte, O Barco, TV local

de Producciones) Verín, Carballiño,

Ponteareas

El Ideal Gallego 6 A Coruña, Ferrol, Prensa 7 250 000 845 63 312

(Editorial La Capital/ Carballo, Vilagarcía,

Multimedia de Ribeira, Lalín

Comunicaciones del Atlántico)

El Progreso de Lugo 6 Lugo, Pontevedra, Prensa e 1 300 000 495 093 39

(Telelugo El Progreso/ Viveiro, Vilalba, TV local

Lérez Canal 29) Monforte de

Lemos, Vilagarcía

El Correo Gallego 4 Santiago, Ribeira, Prensa 4 800 000 355 369 217

(Editorial Compostela) Vimianzo, Lalín

TV Salnés Barbanza 2 Ribeira, TV local 809 000 236 739 10

Vilagarcía de Arousa

TV7 Monforte 2 Vilalba, Monforte Radio e TV local 230 000 83 090 4

de Lemos

Dezavisión 1 Lalín TV local 347 000 29 697 9

Canal Vía 1 Ponteareas TV local 296 000 54 950 2

(Josefa López Pousa)

Televinte 1 Chantada TV local 80 000 16 618 2

(Chantada de Comunicación)

Salitre Multimedia 1 Carballo TV local 1 280 000 41 249 26

Local Media 1 Lugo TV local estatal 4 521 251 107 521 30

(AMA/Eurostar)

* Número de concesións obtidas.

Fonte: elaboración propia a partir da Resolución do Consello da Xunta de Galicia e do informe «A TDT en Galicia» presen-

tado por Francisco Campos no Foro Academia Aberta 2007.
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Das emisoras que non pertencían a grupos multimedia e que estaban emitindo como televisión local antes do
concurso soamente obtiveron licenza: Monforte TV, con dúas concesións, unha na demarcación de Monforte e
outra en Vilalba, pero non obtivo en Lugo, onde tamén se presentou; TV do Salnés-Barbanza, con dúas licenzas,
unha na demarcación de Ribeira, que abarca a comarca do Barbanza, e outra na demarcación de Vilagarcía, que
aglutina a comarca do Salnés e o municipio da Estrada; Canal Dez, que mediante Dezavisión conseguiu a con-
cesión na demarcación de Lalín, onde xa viña emitindo; e Televinte, Chantada de Comunicación, que tamén con-
segue concesión na súa demarcación. As outras tres empresas que conseguen concesión son novas no sector local
galego: Salitre Multimedia en Carballo, a cadea nacional Alternativas de Medios Audiovisuales en Lugo, con con-
cesións noutras comunidades, e Josefa López Pousa, representante de Canal Vía, en Ponteareas.

Das 31 emisoras locais rexistradas polo Observatorio Audiovisual Galego en 2005, soamente 10 obtiveron a
concesión administrativa para seguir emitindo en dixital. As demais televisións que non obtiveron concesión tiñan
un prazo de 8 meses para cerrar a súa empresa e deixar de emitir. Emisoras que levaban máis de dez anos emi-
tindo, como é o caso de TeleCoruña, Televigo, As Mariñas Televisión (Onda Coruña), Benposta TV ou Galivisión,
e outras de máis recente creación como TV Barbanza o Código TV, que non obtiveron concesión administrativa
na demarcación en que se presentaban, teñen a obriga de desaparecer. Algunhas destas televisións presentaron
un recurso administrativo contra a resolución e o procedemento do concurso de concesións, polo que o seu peche
estase a atrasar ata que haxa unha resolución xudicial. Mentres tanto poderán seguir emitindo en analóxico ata
que se produza o apagamento definitivo en 2010.

Porén, a transcendencia desta decisión, que implica un cambio substancial no mapa da televisión local gale-
ga, só tivo repercusión no sector, nas asociacións de periodistas e no ámbito da investigación universitaria. Moi-
tos dos axentes implicados no terreo da comunicación descoñecen ou non tomaron posición sobre a nova
situación establecida e moito menos os cidadáns e colectivos sociais para os que a televisión local permanece
fóra dos seus intereses e preocupacións. Soamente nalgúns blogs e foros da internet que tratan temas de comu-
nicación e nos foros das emisoras locais14 xurdiu certo debate sobre esta cuestión, aínda que exposto desde unha
óptica local referida á súa televisión máis próxima e poucas veces como visión do conxunto, o que reflicte a «esca-
sa pregnancia histórica dos medios locais, e en concreto da televisión, na dieta cultural e informativa das comu-
nidades galegas»15. Isto reflíctese de forma clara nas cotas de audiencia que acada a televisión local en Galicia,
cunha cota máxima do 2,6% en 2005 e que, coa excepción do 2008, sempre estivo un punto por baixo da media
nacional, sendo ademais das máis baixas do estado, o que vén a demostrar a escasa presenza que lograron ter
as emisoras locais entre a audiencia galega, situación que parece estar en contradición co grande interese mos-
trado polos medios de comunicación en formar parte do mercado da televisión local.
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14 Cfr. http://blogcindario.com, http://tdtlocalgalicia.blogspot.com, http://galiciaconfidencial.com, www.vieiros.com, www.novosmedios.org,
www.televigo.com.

15 M. Martínez, op. cit., p. 56.
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Táboa 12. Audiencia da televisión local en Galicia e España

Fonte: elaboración propia a partir dos datos de TNSofres.

Na metade do 2009 o proceso de concesións aínda non estaba pechado pois, ademais das resolucións xudi-
ciais pendentes, non se resolveu a concesión da canle de titularidade pública municipal reservada en cada unha
das 21 demarcacións. En moitos casos esta cuarta canle é posible que quede deserta, debido á aparente dificul-
tade de pór en marcha de forma acordada unha televisión pública en demarcacións formadas por varios munici-
pios. Ante esta situación as canles poderían saír a concurso público e poderían optar a elas algunhas das
televisións que non tiveron concesión.

En novembro de 2008 o grupo PRISA, apurado pola súa mala situación económica e as cifras negativas que
presentaba Localia, anunciou o peche das súas televisións e a saída de Pretesa dos accionistas das emisoras aso-
ciadas. A pesar diso, Utega vai manter en funcionamento a rede de emisoras en Galicia, que desde principios de
ano presentan algunhas modificacións nas grellas de programación, cunha redución da produción propia de carác-
ter local e coa intención de crear entre as emisoras de Ferrol, A Coruña, Santiago, Pontevedra e Vigo unha emi-
sión conxunta de carácter rexional con desconexións locais.

Por outra banda, a menos dun ano para a data límite de comezo das emisións en dixital, soamente tres das emi-
soras con concesión, Localia e Correo TV, en Santiago, e Canal Rías Baixas, antes Tele Salnés Barbanza, son as úni-
cas que están emitindo xa en TDT. O comezo das emisións das restantes emisoras non ten aínda unha data definida.

AS TELEVISIÓNS AUTONÓMICAS PRIVADAS

En xullo de 2005 o Consello de Goberno da Xunta de Galicia resolveu o concurso de adxudicación de licenzas da
televisión dixital terrestre de ámbito autonómico, concedéndolles ás empresas La Voz de Galicia e Popular TV a
explotación das dúas canles que quedaban libres no múltiplex galego, as outras dúas quedaban reservadas para
a Televisión de Galicia e para a creación da segunda canle pública, a G2.
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La Voz de Galicia presentou un proxecto que contemplaba o investimento de preto de 100 millóns de euros e
a creación de case 150 postos de traballo, mentres que Popular TV prevía pouco máis de dous millóns e medio
de euros de investimento e corenta postos de traballo. As dúas concesionarias deberán emitir un mínimo de 32
horas semanais de programación orixinal, fomentando a difusión de servizos televisivos de carácter autonómico
ou local e empregando o idioma galego de forma habitual nas súas emisións. A produción propia deberá repre-
sentar polo menos o 60% da emisión, a metade ten que ser en galego, e non estará permitida a emisión en cadea
ou formar parte dunha cadea de televisión.

Case catro anos despois ningunha das dúas empresas concesionarias comezou a emitir. No caso de La Voz de
Galicia as previsións eran comezar a emisión no primeiro semestre de 2009, pero o atraso nas obras de cons-
trución do centro de produción en Santiago de Compostela impiden cumprir este prazo. Mentres que Popular TV
comezará a emitir unha programación galega de 4 horas diarias durante o segundo semestre deste ano ao ter xa
rematadas as instalacións e o equipamento dos seus estudios en Santiago.

R, DEZ ANOS DE BANDA ANCHA

En 2009 o operador galego de comunicacións cumpre dez anos ofertando servizos integrados de televisión, inter-
net e telefonía mediante a súa rede de fibra óptica. Nos últimos tres anos R vén de mellorar a súa oferta e aumen-
tar a prestación de servizos. Deste xeito en 200816 finalizou o proceso de dixitalización, comezado dous anos antes
e que significou unha substancial mellora da calidade de emisión do sinal de televisión e a posibilidade de aumen-
tar a interactividade cos seus clientes. Nestes intres R ofrece máis de 90 canles xeralistas e temáticas e máis de
20 canles en pago por visión. Tamén desde finais de 2007 introduciu o servizo de telefonía móbil e conseguiu
nun só ano preto de 35 mil clientes. As cifras de R en 2008 confirman o éxito do operador galego: un beneficio
neto de 14,5 millóns de euros, unha das 25 primeiras empresas de Galicia por facturación, 261 mil liñas de telé-
fono, o que vén sendo o 24% da telefonía fixa galega, 221 mil clientes, dos que 52 mil son empresas, cobertu-
ra de preto do 60% da poboación galega e 70 concellos. En canto á televisión, un 36% dos seus clientes, uns
70 mil, xa teñen televisión dixital.

Nos próximos anos os seus obxectivos son ampliar a rede de fibra óptica e chegar a máis poboacións, incre-
mentar a velocidade de internet ata os 100 megas, o que xa é posible nalgunhas zonas da Coruña, Lugo e Vigo,
e o desenvolvemento de novos servizos interactivos como os videoxogos, a videoconferencia, a telecompra ou a
telebanca, coa intención de seguir ofertando aos fogares e empresas galegas un servizo na vangarda das novas
aplicacións interactivas que se están a desenvolver.

CONCLUSIÓNS

Cando soamente faltan uns meses para o cesamento definitivo das emisións en analóxico, a situación da TDT pre-
senta algunhas dúbidas que só se poden resolver o 3 de abril de 2010, se non se atrasa a data do comezo da
era exclusivamente dixital. Parece que a cobertura vai ser case total nesa data, pero que vai pasar coas zonas
onde non haxa cobertura? O sucedido en Santiago, onde non foi posible o apagado analóxico, fai pensar que xur-
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16 Nota de prensa de R do 15/1/2009. Documento en liña http://corporativo.mundo-r.com/servlet/Satellite?idContenido=
1231707718256&cid=1231707717950&pagename=Corporativo%2FCORP_Mostrar&indice=1&CORP_Idioma=gl&c=CORP_S
eccion [6/7/2009].
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dirán máis problemas de aquí ao final. Non se poderán suprimir as emisións en analóxico se non está asegurada
unha cobertura do cen por cen, e polo que parece isto vai ser difícil, de feito xa se está a pensar en posibles solu-
cións como a de dar cobertura mediante satélite.

Tampouco parece claro que a televisión autonómica de La Voz de Galicia poida estar a punto para esa data,
posto que aínda non comezou tan sequera as emisións en proba, cousa que si está a piques de comezar a canle
de Popular TV Galicia.

Das televisións locais, tan só tres emisoras están a emitir en TDT, e das de nova creación aínda non se teñen
noticias da súa posta en funcionamento. Moitas empresas de comunicación lanzáronse ao mercado da televisión
local nuns momentos de bonanza económica, buscando nel novas posibilidades de negocio e de audiencia. Agora
que nos atopamos nun momento de clara recesión económica, cunha substancial baixada dos investimentos en
publicidade, un aumento da competencia e co sector da prensa metido nunha fonda crise de vendas, parece com-
plicado obter rendementos económicos nun sector que necesita de altos investimentos en tecnoloxía, que vai ter
unha elevada competencia con catro emisoras por demarcación, que ten investimentos en publicidade bastante
pequenos e cunha audiencia media que non supera o dous por cento. Por estas razóns, parece complexo que
todas as empresas que obtiveron concesión na TDT local logren pór en marcha as súas emisoras e, máis aínda,
se non se vai permitir a emisión en cadea, o que vai aumentar considerablemente os custos de explotación.

Tampouco está decidido quen vai optar a esa canle do múltiplex reservada para a iniciativa pública en cada
demarcación e que se esas canles non se ocupan van incrementar os custos de emisión de cada concesionario.

No medio deste panorama, tan só a TVG e R presentan uns datos positivos. A TVG aumentando a súa audien-
cia e liderando o numeroso grupo de canles autonómicas que xurdiron nos últimos anos, aínda que ten penden-
te cumprir os obxectivos cos que foi creada a G2. Pola súa banda R segue a liderar o mercado da televisión
multicanle en Galicia e presenta uns datos económicos, de investimentos e de calidade dos mellores do sector.

Polo tanto, parece complicado intuír que vai pasar en abril de 2010.

86

maqueta_FINAL:PRIMEIRAS PAXINAS d&i  6/5/10  10:30  Página 86



A TELEVISIÓN EN GALICIA: LUCES E SOMBRAS ANTE O COMEZO DA TDT

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL: Papeis da Academia Galega do Audiovisual Xullo 07 xuño 08, A Coruña, Academia Galega
do Audiovisual, 2008.

CMT: «Informe IV Trimestre 2008», [documento en liña] dispoñible en www.cmt.es.
CONSELLO ASESOR RTVE: «Informe sobre el plan de actuaciones de la CRTVG y sociedades del año 2007», [documento en liña]
dispoñible en http://www.conselloasesor-rtvegalicia.com/crtve/e_informe.php [22/05/09].

CORPORACIÓN MULTIMEDIA: Informes de Audiencias, Grupo Corporación Multimedia [documento en liña] dispoñible en:
http://www.corporacionmultimedia.es/vr/audiencias_menu.htm.

EGEDA: Panorama Audiovisual 2007, Madrid, Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales, 2007.
FANDIÑO, X. e A. DAFONTE: «A televisión en Galicia: actualidade e futuro», en X. López García (coord.), A comunicación en
Galicia 2007, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2007.

GDM: Informe Televisión de Galicia 2009, PRISA, [documento en liña] dispoñible en
http://www.gdm.es/soportes/archivos/127.pdf [23/05/09].

MARTÍNEZ, M.: «Televisión digital y periferia: ciudadanos y medios ante el mapa de la TDT-L en Galicia», en J. Marzal e A. Case-
ro (eds.), El desarrollo de la televisión digital en España, A Coruña, Netbiblo, 2007.

OBSERVATORIO AUDIOVISUAL GALEGO: «Estatísticas de audiencias e mercado», [documento en liña] dispoñible en:
http://www.observatorioaudiovisual.org/universales.asp?seccion=24&tipo=Estat%EDsticas%20de%20Audiencias%20e%2
0Mercado [30/6/09].

SOFRES: Anuario de Audiencias de Televisión 2006, Madrid, Sofres Audiencia de Medios, 2007.
SOFRES: Anuario de Audiencias de Televisión 2007, Madrid, Sofres Audiencia de Medios, 2008.
SOFRES: Anuario de Audiencias de Televisión 2008, Madrid, Sofres Audiencia de Medios, 2009.
TÚÑEZ, M.: Emitindo en dixital. Deseños de futuro en radio e televisión, Santiago de Compostela, Consello Asesor RTVE,
2008.

XUNTA DE GALICIA: Libro Branco do Audiovisual Galego, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2005. Documento en liña
http://www.observatorioaudiovisual.org/ficheros_contenido_esta/f_126.pdf.

87

maqueta_FINAL:PRIMEIRAS PAXINAS d&i  6/5/10  10:30  Página 87



maqueta_FINAL:PRIMEIRAS PAXINAS d&i  6/5/10  10:30  Página 88



OUTRAS VOCES, OUTROS ÁMBITOS.
AUDIOVISUAL EN GALICIA NO
PERÍODO 2007-2009
Marta Pérez Pereiro
Universidade de Santiago de Compostela

maqueta_FINAL:PRIMEIRAS PAXINAS d&i  6/5/10  10:30  Página 89



maqueta_FINAL:PRIMEIRAS PAXINAS d&i  6/5/10  10:30  Página 90



Un período de dous anos non parece suficiente para trazar unha radiografía dun sector tan complexo como o audio-
visual en Galicia. Permite, porén, interpretar algunhas tendencias e albiscar se van seguir unha progresión deter-
minada nos seguinte período. Os anos 2007-2009 presentan un escenario nomeadamente distinto ao bienio
anteriormente analizado. Dous factores externos, mais con forte influencia no devir do sector, crean unhas condi-
cións que modifican as tendencias tanto económicas como de configuración de políticas de desenvolvemento e difu-
sión das obras audiovisuais. Por unha banda, a crise económica que se fai explícita na segunda metade de 2008
ten repercusións directas no desenvolvemento de proxectos, creación e mantemento de emprego e no crecemento
(ou mellor, decrecemento) do traballo das empresas. Por outra, o cambio político na Xunta de Galicia, na que recu-
pera o poder o PP despois dunha lexislatura do bipartito de PSdeG e BNG, creba coas políticas para o audiovisual
destes últimos tempos e supón un impasse significativo nun momento en que a debilidade económica implica a
necesidade de actuacións efectivas e rápidas.

A propia definición de audiovisual galego xera tamén as máis razoables dúbidas. Desde a declaración de 1976
sobre cinemas nacionais das IV Xornadas do Cine en Ourense, nas que se definen as cinematografías nacionais
(nótese a lóxica de considerar só o cinema a aquela altura) como aquelas «que conciben o fenómeno cinemato-
gráfico como instrumento de loita ideolóxica das clases esplotadas (sic) das distintas nacionalidades do Estado
español» ata a actual e indefinida idea, na que se mesturan elementos económicos e produtivos (partially made
in Galicia) e culturais e lingüísticos, van 33 anos en que o sector entendeu que a creación dunha etiqueta é
imprescindible para o márketing (pero tamén para a autoestima).

MÉTODO DE ANÁLISE

Para a realización deste informe quixemos contar non só coa información institucional e coa bibliografía existen-
te, que adoita especializarse en determinados temas do sector, senón tamén cos datos que as empresas produ-
toras1 puidesen fornecernos sobre a súa actividade e sobre a súa visión do estado da cuestión no sector en que
traballan.

Para a obtención de datos, enviamos un cuestionario a 140 empresas dunha listaxe que elaboramos combi-
nando as bases de datos do Centro Galego das Artes da Imaxe, do Clúster Audiovisual Galego e do portal cultu-
ragalega.org. Recibimos 32 respostas que, se ben non permiten tirar datos concluíntes en canto á produción ao
solicitarmos ás empresas que detallasen os traballos realizados, si ofrecen respostas interesantes na parte valo-
rativa do cuestionario, na que se pedía ás empresas unha reflexión sobre o sector e a súa opinión sobre a entra-
da de novas tecnoloxías e pantallas no mercado, ademais da repercusión da crise na súa produción.

91

1 As limitacións de tempo e espazo deste artigo fan imposible que a análise se estenda a outros ámbitos do sector, aínda que o dese-
xable sería que todo tipo de empresas dedicadas ao audiovisual estivesen incluídas en estudos destas características. Na desagrega-
ción por empresas do sector segundo a actividade desenvolvida feita polo Clúster do Audiovisual Galego, as empresas produtoras
supoñen preto do 40% do total, seguidas das auxiliares, que constitúen o 17%.
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As respostas das produtoras serviron para solucionar problemas de concepción do propio cuestionario2 e para
establecermos un guión básico de temas que contrastar cos indicadores que as institucións establecen como as
cuestións estratéxicas do sector. Deste xeito, este informe concéntrase en catro elementos: novas pantallas, polí-
tica institucional, comercialización e proxección exterior e, finalmente, visibilidade.

VELLAS PANTALLAS, NOVAS PANTALLAS

O uso das TIC e a implantación da TDT supoñen a conformación dun novo marco de consumo e recepción de
produtos audiovisuais. O escenario do futuro tecnolóxico en Galicia, porén, non se debuxa con definición, cando
menos a curto prazo. Os indicadores de uso das novas tecnoloxías, particularmente internet e a telefonía móbil,
revelan un aumento progresivo de consumo de audiovisual a través destas novas pantallas, por máis que a tele-
visión e, en moita menor medida, o cinema sigan sendo preferentes.

A importancia que comezan a cobrar estes soportes no trienio que analizamos plásmase na aparición de mar-
cadores relacionados na enquisa do Instituto Nacional de Estatística (INE) relativa ás TIC. Deste xeito, entre as
preguntas correspondentes ao ano 2008 inclúense «Uso de Internet por características demográficas e tipos de
actividades de lecer relacionadas cos contidos audiovisuais» e «Uso do teléfono móbil por características demo-
gráficas e realización de actividades distintas a chamadas de voz ou SMS», que contempla o consumo de produ-
tos audiovisuais neste soporte. A inexistencia destes marcadores en anos previos impide que se poida definir unha
evolución pero ofrecen algunha pista para vermos se a produción audiovisual pode adquirir novas canles e
ampliarse ao aumentaren as pantallas.

En Galicia, o uso da rede é aínda baixo con respecto ao resto de Europa. No ano 2008 só un pouco máis da
metade da poboación empregara algunha vez internet, en concreto o 51,4%. Dentro dos seus usos, o consumo
de audiovisual ten un papel significativo, na medida en que o 38,2% dos usuarios3 empregaba a rede para escoi-
tar radios e ver televisións on line, un 45,6% descargada películas, curtas ou ficheiros de vídeo e un 9,9% usaba
servizos de podcast.

No entanto, o uso do teléfono móbil como receptor e reprodutor de produtos audiovisuais non presentaba nas
mesmas datas o mesmo desenvolvemento. Sobre un total de 1 709 039 persoas que empregaban un móbil en
Galicia, só o 1,3% descargaba vídeos e vía programas de televisión.

Finalmente, con respecto á implantación da TDT, que alcanzaba 226 617 fogares en 2008, a tecnoloxía de
difusión aumentará o número de canles, o que, no plano ideal redundaría na necesidade de máis produtos, pero
polo de agora non supuxo un aumento da demanda. Desde a Administración entendeuse que a TDT, coa directa
implicación da posta en marcha dunha segunda canle para a TVG, podería incrementar a produción, mais, como
no resto de medios, o perigo fundamental é «a fragmentación de públicos» (Pérez Pena, 2009), tal e como enun-
ciaba Manolo González, director da Axencia Audiovisual Galega no período analizado.

A valoración que fan as produtoras enquisadas da irrupción das novas tecnoloxías é moi positiva. Con todo,
ningunha destas novas pantallas supuxo un aumento da súa produción nin novos espazos de mercado, malia que
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2 O cuestionario non recollía referencias a vídeo industrial, o que foi indicado por algunhas das produtoras enquisadas. Nun segundo
envío do formulario incluíronse as referencias a esta cuestión. Igualmente, unha das respostas recibidas apuntaba que o cuestionario
parecía orientarse á realización de obras audiovisuais completas e non a traballos de coprodución ou de traballo subsidiario para
outras empresas. Esta cuestión contemplouse na análise final, coa intención de non establecer unha discriminación de pequenas
produtoras con respecto ás máis potentes.

3 O INE conta 994 215 usuarios dos tres meses anteriores no seu estudo de 2008.
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a expresión «polo momento» se repite con certa frecuencia. En 28 casos a TDT non implicou un aumento da pro-
dución nos anos analizados, o mesmo que, para 17 enquisados, soportes como internet e telefonía móbil. Se ben
a TDT como soporte non supuxo ningún encargo reportado polas produtoras, internet si serviu para que catro
empresas producisen directamente audiovisual on line.

POLÍTICA(S) INSTITUCIONAI(S)

A estrutura do goberno autonómico 2005-2009, organizada arredor da partilla de poder de PSdeG e BNG, reper-
cutiu tamén na maneira de establecer políticas duplas para o audiovisual galego. Neste sentido, «a lexislatura do
bipartito mantivo unha bicefalia de competencias» (Castro, 2009:63) que se converte en tricéfala ao xuntarmos
o terceiro axente implicado, a Compañía de Radiotelevisión de Galicia (CRTVG).

Deste xeito, mentres que a Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual e o Centro Galego de Artes da Imaxe
dependeron da Secretaría Xeral de Comunicación, a Axencia Audiovisual Galega e mais o Consorcio Audiovisual
de Galicia facíano da Consellería de Cultura. A dispersión de organismos supuxo tamén unha fragmentación de
competencias, tal e como indica o informe 2007-2008 da Axencia Audiovisual Galega.

Todas as accións practicadas, así e todo, tiveron como referencia a idea recollida no punto terceiro da Lei 6/1999,
do 1 de setembro, do audiovisual de Galicia, a do audiovisual como sector estratéxico e prioritario. As políticas impul-
sadas a este respecto careceron dun sentido global mais abrangueron campos que non estiveran contemplados en
anteriores gobernos, nomeadamente o apoio a iniciativas de autor e a divulgación real do audiovisual galego.

O traballo máis visible neste eido foi o realizado pola Axencia Audiovisual Galega, que modificou substancial-
mente dúas cuestións clave para o sector: dunha banda, as axudas públicas –a base do financiamento do audio-
visual– diversifícanse e fixan novos supostos de actuación, particularmente a iniciativas individuais, experimentais
ou primeiros traballos. Segundo a memoria da Axencia para os anos 2007 e 2008, este modelo tiña como sen-
tido «impulsar a democratización», de xeito que estivesen representados «todos os modelos de produción posí-
beis: desde óperas primas, a directores con experiencia, cinema “comercial”, coproducións con outros territorios
ou producións de baixo orzamento, convivindo magníficas propostas de creadores individuais con producións pro-
fesionais das empresas…» (Axencia, 2009:5).

Este sistema de axudas, tamén segundo a Axencia, contribuíu de xeito directo a un incremento da produción
que é «indicador da crecente normalización» do sector.

Táboa 1. Evolución das principais magnitudes do Clúster Audiovisual Galego 2004-2007

2004 2005 2006 2007

Facturación 102 803 035 101 890 035 115 415 373 122 956 939

Emprego 1056,34 1205,41 1 657,78 1732,17

Fonte: Memoria do Clúster Audiovisual Galego 2008.

Na enquisa feita ás produtoras, malia non incluírmos unha pregunta específica sobre o tema, as opinións pre-
sentan unha absoluta disparidade. Se ben para algunhas empresas a política audiovisual do bipartito está na orixe
da crise e convidou á «desprofesionalización» do sector, para outras, a acción gobernamental, particularmente a
da Axencia Audiovisual Galega, xerou unha dinámica moi positiva tanto para autores individuais como para as
empresas.
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A Televisión de Galicia4, como terceiro eixe das políticas do audiovisual, ten entre as súas misións crear as
condicións para a creación audiovisual e para a súa posterior difusión. Neste sentido, unha das estratexias máis
valoradas desde 1994 foi a produción de series de ficción de produción propia externa, que contribuíu a un incre-
mento da calidade da programación da canle e ao desenvolvemento dun ámbito para a industria audiovisual gale-
ga. En canto ás opinións das empresas enquisadas, de novo preséntanse diferentes perspectivas, máis ou menos
equilibradas en canto ao número, sobre o papel do ente no desenvolvemento do sector neste período. Dunha
banda, algunhas produtoras entenden que a TVG está directamente implicada no crecemento da produción,
amparada sobre todo polos bos resultados de audiencia. Doutra, acúsase ao medio de non actuar como dinami-
zador do sector e non comprometer o 5% pactado coa produción5. Tamén se entende que, malia a mellora pro-
dutiva dentro de Galicia, segue sen incentivarse a exportación de produtos.

COMERCIALIZACIÓN E PROXECCIÓN EXTERIOR

Precisamente a dimensión comercial, tanto interna como exterior, do sector audiovisual é un dos marcadores que
suscitan unha reflexión máis pesimista por parte das empresas. O consumo de produtos audiovisuais mudou con-
siderablemente nos últimos tempos debido á aparición de novas tecnoloxías que puxeron en crise os modelos de
exhibición das salas comerciais. Neste escenario, o sector vese obrigado a buscar novas fórmulas de difusión
comercial, alén dos circuítos convencionais. Ao tempo, convén termos en conta que a comercialización non é a
porcentaxe máis significativa do beneficio para as empresas, senón que seguen a ser o financiamento público e,
en menor medida, o investimento privado as principais fontes de ingresos.

Malia as transformacións notables, nas cifras do sector apréciase un aumento constante do volume de nego-
cio desde o inicio do milenio. Segundo os datos do Clúster do Audiovisual Galego (táboa 2), no período com-
prendido entre 2002 e 2007 obsérvase un crecemento continuo tanto de facturación como de emprego, en
concreto un 61,15% e un 74,72%, respectivamente. A diferenza do paso entre 2005 e 2006, no que se revela
un crecemento significativo de negocio e empregos, o paso de 2006 a 2007, último ano do que temos rexistros
económicos, non presenta avances moi substanciais. O contexto de crise económica do 2008 fai prever que o
crecemento se deteña e mesmo se vexa invertido para os seguintes semestres.

Táboa 2. Producións 2004-2007

2004 2005 2006 2007

Curtametraxes 51 63 152 177

Longametraxes 14 19 40 52

Outros* 36 48 40 44

Total producións 101 130 232 273

Fonte: Axencia Audiovisual Galega. Elaboración propia.

* A táboa foi creada a partir de tres gráficas que deixaban producións fóra da clasificación de duración do filme. De aí que

se inclúan baixo a etiqueta «Outros».

Marta Pérez Pereiro
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4 Malia a importancia da Televisión de Galicia como axente dentro do sector audiovisual galego, a existencia neste volume dun capítulo
monográfico sobre o ente obríganos a non desenvolver máis polo miúdo este apartado no noso traballo.

5 Segundo fontes internas da administración no período analizado, os dous primeiros anos non se manexou porcentaxe ningunha
mentres que o terceiro se aumentou a un 7%, o que reduce de xeito significativo o que debería dar a suma dos tres anos.
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A incidencia da crise na súa actividade foi unha das cuestións que quixemos coñecer de primeira man das res-
postas das produtoras. Algunhas delas ofreceron a este respecto datos concretos sobre a perda de traballadores
e cantidade de encargos que se produciron no ano 2008. Aínda que 24 dos cuestionarios respondían cunha afir-
mación categórica sobre a incidencia da crise no sector, o resto de respostas consideraban que a situación eco-
nómica non era tan grave coma certos males considerados endémicos do audiovisual galego, como a inexistencia
dunha política audiovisual continuada, «seria, ambiciosa e transparente», a «fuga de cerebros», a falta de crea-
tividade e a falta dunha saída exterior para os traballos.

No peche deste artigo, non obstante, as principais asociacións profesionais denunciaban que, máis que a con-
xuntura económica, é o cambio político a principal e inmediata ameaza para o sector. O atraso na convocatoria
de axudas para rodaxes, ademais da lentitude no nomeamento de cargos tanto na Administración como na Tele-
visión de Galicia, provoca que non poidan aproveitarse os meses de verán para as rodaxes. A este respecto, a pre-
sidenta da Asociación Galega de Produtoras Independentes (Agapi), Dolores Ben, indicaba que os prazos que se
estaban manexando facían entender que a convocatoria de axudas de 2009 se abriría en setembro, o que supón
a perda dun ano de traballo, que afecta directamente a toda a cadea profesional dun sector que ten arredor de
1800 traballadores.

Tanto a comercialización dos produtos como a proxección exterior do audiovisual galego son consideradas
polas produtoras as materias pendentes do sector. Neste sentido, moitos dos cuestionarios, na súa parte valora-
tiva, defenden a necesidade dunha política de comercialización ausente ata o de agora dos supostos da Admi-
nistración e innecesaria para as empresas, na medida en que dependen dos cartos públicos. Algunhas empresas
reivindicaban mesmo producir para o mercado internacional e non unicamente para o consumo galego.

Con todo, o Consorcio activou en outubro de 2004 un Plan Estratéxico para a promoción e comercialización no
exterior que buscaba a presenza institucional nos principais mercados e foros internacionais, ademais de «misións
comerciais directas e inversas con territorios de declarado interese estratéxico» (Consorcio, 2004). Así mesmo, o
propio Consorcio presentou en xaneiro de 2008 unha das máis recentes iniciativas para activación comercial do
sector, que foi a creación da sociedade público-privada SempreCinema S.L., participada polo propio Consorcio
xunto con XesGalicia e CaixaGalicia. Esta sociedade nace coa idea de investir en promoción para proxectos cun
orzamento de produción superior os 2,2 millóns de euros6 nun ámbito para o que as produtoras adoitan chegar cos
fondos moi axustados, tal e como indica Pancho Casal, produtor executivo de Continental (Correa, 2008).

Alén desta proxección, relacionada coa capacidade exportadora do sector, os filmes galegos teñen tamén pro-
blemas para ser visibles dentro do propio país.

PROCESOS DE VISIBILIZACIÓN

Malia a posibilidade de compararmos esta situación coa das demais cinematografías europeas, tal e como sostén
Manolo González, director da Axencia Galega do Audiovisual entre 2006 e 2009 (Pérez Pena, 2009), entende-
mos que a práctica invisibilidade de moi boa parte da produción galega se constitúe como un dos trazos defini-
torios do sector.
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6 Ademais deste condicionante económico, SempreCinema apunta os seguintes requisitos no seu protocolo de actuación: unha
participación final mínima do 20% do produtor galego, un precontrato de distribución asinado pola produtora galega e unha clara
vocación comercial orientada ao mercado internacional. Ademais, no protocolo considérase desexable a participación doutro
coprodutor galego, unha porcentaxe significativa de equipo técnico e artístico galego, rodaxe en Galicia, certo número de copias para
Galicia, constatación de gasto en Galicia e a realización da preestrea en Galicia (SempreCinema Producións, 2008).
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No entanto, no trienio estudado asistimos a dous fenómenos que merecen unha mención, na medida en que
buscan rachar con esta condición. Dunha banda, a posta en marcha de iniciativas como Flocos.tv ou os Cinemas
Dixitais, por parte da Axencia Galega do Audiovisual, e, por outra, a proliferación de festivais de curtametraxes
en toda a xeografía galega.

A tecnoloxía dixital permitiu o retorno do cinema a aqueles lugares onde as salas convencionais desaparece-
ran por medio de Cinemas Dixitais, que de xeito itinerante levou producións televisivas e cinematográficas a 175
concellos.

Porén, a ferramenta máis visible para a difusión do audiovisual galego foi, sen dúbida, o portal Flocos.tv, no
que se inclúen 356 filmes e que se conforma non só como unha pantalla posible senón como un espazo para a
interactividade entre os usuarios da páxina, que poden converterse en «fans» das producións e deixar os seus
comentarios. Flocos.tv permite ver filmes desde os inicios da produción cinematográfica en Galicia, por exemplo
o documental O carro e o home (Antonio Román, 1941), ata avances das producións máis recentes por medio
de tráilers. O obxectivo da súa creación é, polo tanto, dobre: dunha banda, establecer unha memoria do audio-
visual galego, de pezas recuperadas e postas en circulación de novo; doutra, que o portal funcionase como un
espazo de información sobre novas producións e de intercambio de ideas.

Por outra banda, os festivais de cinema, particularmente os de curtametraxes, o mesmo que os concursos de
filmes, tiveron un crecemento exponencial nos últimos anos, animados polas axudas institucionais e polo éxito de
determinadas fórmulas. Malia o desexable deste agromar de propostas de cara ao público, entendemos que cóm-
pre certa especificidade na oferta, de xeito que as distintas convocatorias establezan propostas diferenciadas ou
especializadas.

A curtametraxe é, precisamente, o obxecto de actuación destes dous modelos de visibilización, aos que se
suma a Televisión de Galicia co programa Onda Curta, que no seu programa número 100 levaba emitidas 172
curtas. A hora e día de emisión do espazo –os domingos á 01:00– dificultan seriamente a divulgación alén dos
xa interesados nesta forma cinematográfica.

Como modelo de visibilidade, tamén pode destacarse un xeito non programado de facer visibles os traballos
dos creadores galegos: os premios e mencións en publicacións especializadas. Neste senso, convén destacar o
éxito dalgunhas producións dos últimos tres anos en certames audiovisuais, como o premio para The Werepig
(Sam Orti Martí, 2008) en Animadrid 2008 e no Festival de Cine de Alicante 2009, a participación de Óliver
Laxe no Berlinale Talent Campus ou a mención de París#1 (Óliver Laxe, 2007), e O Cazador (Ángel Santos,
2007) entre as mellores curtas de España en 2007 na Cahiers du cinema.

IDEAS SOBRE O PRESENTE E O FUTURO DO AUDIOVISUAL GALEGO

No momento de transformacións no eido audiovisual en Galicia, tanto de tipo tecnolóxico, coa irrupción do dixi-
tal nos modos de produción e difusión e a entrada de novas pantallas, como de carácter institucional, provoca-
das polo cambio de goberno, a meirande parte das empresas produtoras consultadas7 son moi pesimistas á hora
de cualificar o estado da cuestión no sector.
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7 19 das 32 respostas son negativas por 5 positivas e 8 que non valoran ou establecen un equilibrio entre o positivo e o negativo.
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As respostas varían entre a contundencia de expresións como «nefasto» ou «a piques de ir a pique» e as ana-
loxías co denunciado nas Conversacións de Salamanca8 verbo do cinema español en 1955 ata a percepción dunha
mellora substancial do ámbito audiovisual en Galicia vivida nos últimos anos. Tamén a reflexión verbo das cau-
sas da situación varía considerablemente, aínda que pode sinalarse como trazo común unha sensación xeral de
que a inestabilidade do sector non se debe ao contexto económico recente senón que se conforma como parte da
súa propia definición.

O escenario posible para o audiovisual galego amosa, máis que nunca, as debilidades e desafíos para o sec-
tor: a ameaza de parálise produtiva, o contexto económico adverso e o agromar de novas tecnoloxías, que poden
abaratar os custos e multiplicar a oferta de pantallas, son factores esenciais na fin do período analizado. Porén,
conviría que o momento suscitase unha reflexión máis profunda sobre os alicerces inestables nos que se apoia o
audiovisual galego, cuestións de cultura e lingua incluídas, das que, por certo, só se preocupa unha das respos-
tas recibidas. A situación é tamén propicia para que se fagan visibles outros formatos e produtos que foron afas-
tados dos espazos normativos por cuestións de rendibilidade económica e que trasladan distintos e, polo tanto,
necesarios modos de ollar.
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8 Pola súa contundencia e claridade, copiamos unha das respostas recibidas: «Politicamente tutelado, instrumentalizado,
monopolizado ou simplemente controlado polos pesebristas máis afíns; socialmente tramposo ou acomodaticio ás vertoladas
clientelares, e maiormente mediocre; intelectualmente fuxidío (alanca todo o que pode cara a mellores eidos) e condicionado pola
obsesión do correcto; esteticamente caprichoso cando non irrelevante nas mans das habituais bestas sagradas da nulidade
exercente, con escasa excepción de certas artesanías estimables que non han perdurar; industrialmente dependente ata a náusea,
ou teledirixido; finalmente semella ínfimo, raquítico ou virtual ademais de funxible ata o extremo, resignado a unha endémica
insignificancia e á crecente burocratización, dun anodino voluntarismo subvencionado que arrepía».
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A lexislatura baixo o bipartito amosouse, en canto a desenvolvemento da política audiovisual, máis complicada e
complexa do que prometía no seu inicio a partir das eleccións de xuño de 2005, transmitindo igualmente a sensa-
ción dunha Administración bicéfala. Como xa indicabamos no anterior informe, A comunicación en Galicia 20071,
os pactos de goberno concluíron que as iniciativas a prol da produción corresponderían á Consellería de Cultura e
Deporte, coa creación da Axencia Galega do Audiovisual, mentres a promoción e a difusión pasaban á competencia
da Secretaría Xeral de Comunicación, adscrita a Presidencia, e materializada a través do Consorcio Audiovisual de
Galicia (que acolle a Galicia Film Comission), e da Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual con responsabili-
dades no Centro Galego das Artes da Imaxe ademais da Televisión de Galicia. Aventuraba no referido texto que a
acción institucional visualizaría froitos a partir de 2007.

Rematada a lexislatura, o balance destas políticas cabería cualificalo de moi desigual sobre todo en canto a
longametraxes con subvención concedida2, de xeito que as únicas producións galegas que chegaron ás pantallas
nesa lexislatura foron Pradolongo de Ignacio Villar e O espíritu do bosque de David Rubín e Juan Carlos Pena,
pois outras que tamén foron subvencionadas aínda agardan a ser estreadas comercialmente ou a ser rematadas
cando o redactado do presente artigo (Celda 211, A casa da luz, Os Crebinsky, O Apóstolo…) pois no caso de
Os mortos van á presa3 partía con subvención da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo do últi-
mo goberno de Fraga. Cousa diferente foi en canto a outros formatos (curtas, tv movies, multimedia…), con moi-
tos títulos rematados aínda que a súa difusión se restrinxiu maioritariamente ao circuíto de mostras e festivais
galegos (Play Doc, Festival de Cine de Ourense, Cortocircuíto, Xociviga…) ou a amosarse a través do circuíto Cine-
mas Dixitais promovido desde a mencionada Axencia Audiovisual Galega. Igualmente relevante foi a iniciativa do
Consorcio Audiovisual de Galicia de promover e integrarse na produtora financeira Sempre Cinema Producións,
constituída xunto a Corporación Caixa Galicia e XesGalicia4.

Outros sectores continúan in crescendo. Sirva como exemplo que se no 2005 se estimaban en 150 as empre-
sas produtoras con actividade contrastada5, os datos referidos a 2007, tomando como fonte o Rexistro Mercan-
til, cambian esta cifra de xeito radical ao situala nun global de 341. No relativo á distribución de cine apenas hai
cambios. Mantense unha única distribuidora comercial mentres xorden algunhas iniciativas de carácter alternati-
vo6. No tocante á exhibición, o sector galego está a beneficiarse da innovación tecnolóxica que supón o 3D, con
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1 A comunicación en Galicia 2007, Consello da Cultura Galega, 2007.
2 Axudas a longametraxes de ficción, documentais, películas e formatos de TV, contidos interactivos, escrita de guións, proxectos diri-
xidos e guionizados por mulleres, proxectos para menores de 21 anos, de memoria histórica e diferentes modalidades de curtame-
traxes. Desenvolvemento de proxectos interactivos e audiovisuais, escrita de guión, produción de curtametraxes, redacción de
guións, realización de proxectos audiovisuais, producións e coproducións audiovisuais e interactivos. Consultar as axudas concedi-
das en todas as categorías en www.xunta.es/conselle/cultura/creadifucul.htm.

3 O filme de Ángel de la Cruz comezara a rodarse en novembro de 2006 pero houbera de suspenderse aos cinco días por problemas
de financiamento da produtora maioritaria, Dygra Films. A filmación retomaríase a comezos de 2008, xa sen a produtora coruñesa.

4 A sociedade Sempre Cinema Producións S.L. está participada ao 55% polo Fondo Social Caixa Galicia, F.C.R., pola súa vez parti-
cipado ao 100% por Caixa Galicia a través das dotacións da súa Obra Social e xestionado por GesCaixa Galicia, S.G.E.C.R., per-
tencente a CXG CORPORACION CAIXAGALICIA.

5 Consorcio Audiovisual de Galicia, Rodar en Galicia, 2006.
6 Mantense a histórica Baños Films, xunto a empresas de ámbito alternativo como IBCinema, Mister Mixto e Isabella Audiovisual,
entre elas.
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numerosas salas xa habilitadas para esa nova modalidade. Ben é certo que a tendencia ata agora foi a de seguir
pechando pantallas, pasouse de 205 no 2006 a 170 no 2008, nunha dinámica que haberá repuntar no futuro
inmediato de confirmarse novas aperturas. A iso hai que sumar un progresivo equipamento de proxectores, para
analóxico ou dixital, en locais públicos, tanto institucionais como privados. A difusión mantense nos mesmos
parámetros. Ás iniciativas habituais do circuíto de festivais de cine no seu espectro máis amplo levadas a cabo
polas propias produtoras, tanto dentro como fóra de Galicia, cómpre engadir as promovidas polas institucións,
maiormente desde o Consorcio Audiovisual de Galicia a través dos seus programas Curtas 07 e Curtas 08, así
como o proxecto Docs, polos que as curtas e os documentais seleccionados son enviados a numerosos festivais
de todo o mundo.

A PRODUCIÓN

O bienio 2007-2008 achega importantes novidades en canto a un mellor coñecemento das grandes magnitudes
económicas do sector audiovisual galego coa publicación dun esclarecedor indicador por parte do Observatorio
Audiovisual Galego7 a partir de datos provisionais extraídos do Rexistro Mercantil, pero que ao mesmo tempo con-
firma a dificultade para coñecer as cifras reais de actividade e de negocio, que cando menos recomendarían audi-
tar sen demora a súa situación real de cara a deseñar estratexias de futuro sobre bases reais. De principio o produto
audiovisual confírmase como tal en canto acada difusión e comercialización a través de calquera canle, medio ou
sistema, e sobre esa base as cifras e resultados son outros e nada esperanzadores, como se verá máis adiante.

En todo caso, velaí o indicador (cadro 1) con información suficiente para ter unha radiografía aproximada do
sector á espera dunha nova actualización.

102

7 Promovido pola Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual durante o bipartito.
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No tocante ao comportamento das produtoras audiovisuais no mercado cinematográfico español, o bienio
2007-2008 reflectiu unha importante alza no número de longametraxes, cun total de 25 producidas e estreadas
nas pantallas, tanto comerciais como nas de festivais, fronte ás 15 do bienio 2005-2006. Unha vez máis reali-
zadas na súa gran maioría en coprodución entre empresas galegas e outras foráneas, en moi boa parte con sub-
vencións da Xunta de Galicia procedentes aínda da lexislatura anterior. Cómpre salientar a presenza da TVG en
dez filmes, seguida de Filmanova (tamén con Filmanova Invest), Continental, Filmax e Perro Verde con tres cada
unha (cadros 2 e 3).

Cadro 2. Longametraxes estreadas no 2007 con participación galega

Filme* Produtoras principais e asociadas

Una mujer invisible Continental Producciones, Tornasol,

Milú Films, TVG, TVE, Canal Plus

Atlas de geografía humana Tornasol, Milú Films, Messidor, Canal Plus, FORTA

Hotel Tívoli Filmanova, Filmanova Invest,

Nisarga, Animatógrafo, Zentropa, TVG

El niño de barro Adivina, Iroko, Castelao, TVG, Polka, SB

Nocturna Castelao, Filmax, Bren, Animakids, TVE, Canal Plus

Gritos en el pasillo Perro Verde, Prod. Bailando en la luna

La zona Morena Films, Buenaventura Producciones, Vaca Films,

Estrategia, Orio, Tele 5…

El hombre de arena Iroko Films, Las Siete Sillas, Adivina

Donkeyxote Filmax, Bren

Los Totenwackers Filmanova, Arcadia, Future Films

El menor de los males Voz Audiovisual, TVE

Canciones de amor en Lolita’s Club CTV, Trivisión, TVE

La velocidad funda el olvido** Faro, Factotum, Never Land, Barakacine

Fonte: MCU.

* Respéctase o título orixinal que consta no único rexistro homologable polo de agora, o Ministerio de Cultura.

** Presentada en festivais pero non estreada oficialmente.
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Cadro 3. Longametraxes estreadas no 2008 con participación galega

Filme* Produtoras principais e asociadas

El espíritu del bosque Dygra Films, TVG, TVE, Disney Channel

Los girasoles ciegos Sogecine, Amodiño, Labarouta, Sempre Cinema, EOPC

Pradolongo Via Láctea Films, TVG

La crisis carnívora Continental, Abrakan, TVG, TV3

Abrígate Continental, Oberon, TVG, SB

Un cuento para Olivia Xamalú, TVG, Ficción, Área 5.1.

De Bares Matriuska, Voz Audiovisual, TVG

Los muertos van deprisa Artemática, Perro Verde, Resonancia, Cinematógrafo,

TVE, TVG, Sempre Cinema

Pérez, el ratoncito de tus sueños 2 Filmax, Castelao, Patagonik

Santos Aldea Films, Drive in, Tele 5

La noche que dejó de llover** Filmanova, Iroko, Perro Verde

Fonte: MCU.

* Respéctase o título orixinal que consta no único rexistro homologable polo de agora, o Ministerio de Cultura.

** Presentada en festivais pero non estreada oficialmente.

Así a todo, as recadacións en salas situáronse na maior parte dos casos por debaixo da rendibilidade mínima
esixida, nun mal xeneralizado que afecta seriamente ao propio cine español, con grandes dificultades para conec-
tar co seu público natural, cunha media do 18% de espectadores anuais sobre o total no período entre 1998 e
2008. En consecuencia, no 2007 só tres filmes con participación galega estiveron entre os 25 máis vistos do
cine español, coa particularidade de corresponder a tres producións destinadas ao chamado target familiar, con
prioridade o infantil.

A mesma situación daríase no 2008 por canto dous dos tres filmes máis vistos foron destinados ao mesmo
target, pero cunha importante excepción, a do filme Los girasoles ciegos, que sería a séptima película española
máis vista do ano. Rodada en exteriores ourensáns e protagonizada por Maribel Verdú e Javier Cámara, sobre a
novela homónima de Alberto Méndez, con guión de José Luis Azcona e o propio Cuerda, ao ter produción maio-
ritaria galega sitúase entre as películas máis vistas na historia do noso audiovisual (cadros 4 e 5).

Cadro 4. Longametraxes galegas con maior recadación. 2007
1 xaneiro/31 decembro

Número Filme Estrea Espectadores Recadación

1/Ref. España El orfanato 10.09.2007 4 274 355 24 317 951,81 €
5 Pérez, el ratoncito de tus sueños 10.11.2006 423 514 2 182 273,79 €
17 Donkeyxote 02.12.2007 194 624 1 091 984,72 €
25 Los Totenwackers 31.10.2007 118 424 661 165,05 €

Fonte: Ministerio de Cultura.
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Cadro 5. Longametraxes galegas con maior recadación. 2008
1 xaneiro/31 decembro

Número Filme Estrea Espectadores Recadación

1/Ref. España Los crímenes de Oxford 18.01.2008 1 421 063 8 201 220,75 €
7 Los girasoles ciegos 28.08.2008 710 318 4 073 176,61 €
17 El espíritu del bosque 01.08.2008 179 114 1 005 431,67 €
24 Pérez, el ratoncito de tus sueños 2 12.12.2008 104 971 587 890,43 €

Fonte: Ministerio de Cultura.

Unha excepción á tendencia aos números vermellos dos filmes galegos (cadro 6), aínda manténdose en niveis
negativos, é a mellor acollida recibida en xeral polos filmes de animación no bienio analizado neste informe, lide-
rados pola empresa compostelá Bren (filial da catalá Filmax) con catro longametraxes, seguida de Dygra cun filme
e salientando a incorporación de Perro Verde e Continental, igualmente cun título cada unha. Pérez, el ratoncito
de tus sueños colocouse de segunda película máis vista, mentres La velocidad funda el olvido tivo que confor-
marse coa ínfima cantidade de 109 espectadores, superando con todo a A noite que deixou de chover, que apa-
rece co contador a cero a pesar de recibir boa acollida por parte da crítica e mais do público alí onde se proxecta
de xeito alternativo8. Moi poucos filmes con coprodución galega rematan acadando a cifra de 100 000 especta-
dores, cifra que nunca garante a recuperación do investimento global9.

Cadro 6. Recadacións en salas dos filmes producidos e coproducidos por empresas galegas. 2007-2008

Filme Espectadores Recadacións

Una mujer invisible 71 465 342 572,62 €
Atlas de geografía humana 61 989 336 781,88 €
Hotel Tívoli 48 828 216 616,35 €
El niño de barro 43 952 229 372,33 €
Nocturna 81 976 439 323,25 €
Gritos en el pasillo 1094 5698,00 €
La zona 53 763 283 307,46 €
El hombre de arena 62 529 325 502,85 €
Donkeyxote 233 538 1 247 626,70 €
Los Totenwackers 122 870 670 091,12 €
El menor de los males 86 173 397 949,93 €
Canciones de amor en Lolita’s Club 65 161 360 749,97 €
La velocidad funda el olvido 109 729,50 €
El espíritu del bosque 186 398 1 032 546,77 €
Los girasoles ciegos 736 002 4 194 546,84 €
Pradolongo 33 456 153 703,30 €

106

8 A ópera prima de Alfonso Zarauza foi presentada nunha sección alternativa da Seminci 2008 de Valladolid, pero aínda carece de
distribuidora para colocala nas pantallas comerciais.

9 Cómpre ter en conta que o exhibidor recibe de media o 40% do prezo global de cada billete, co cal, en termos globais, a distribui-
dora despois liquidará ao produtor do filme, descontados gastos e beneficios.
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Filme Espectadores Recadacións

La crisis carnívora 24 957 126 590,86 €
Abrígate 11 018 60 884,00 €
Un cuento para Olivia 2963 16 669,60 €
De Bares 906 5 854,00 €
Los muertos van deprisa 17 785 97 653,60 €
Pérez, el ratoncito de tus sueños 706 488 3 675 004,13 €
Santos 56 335 282 547,11 €
La noche que dejó de llover Sen estrear en Sen estrear en

pantallas comerciais pantallas comerciais

Fonte: MCU.

En consecuencia, os resultados globais non poden cualificarse de axeitados para a conta de resultados
das produtoras implicadas, agás no caso filial de animación Bren, pertencente ao grupo Filmax, que conseguiu
colocarse no 2007 entre as 20 primeiras produtoras españolas, mentres que no 2008 foron Producciones A Modi-
ño e Producciones Labarouta grazas ao éxito dun único filme, Los girasoles ciegos. Pechou a lista Filmanova.

Cadro 7. Produtoras galegas por recadación. 2007
1 xaneiro/31 decembro

Número Produtora Espectadores Filmes Recadación

1/Ref. España Telecinco Cinema S.A.U. 6 020 376 11 33 693 194,61 €
9 Filmax Animation S.L. 499 408 3 2 604 295,97 €
17 Bren Entertainment S.A. 270 389 2 1 513 537,90 €
Cifras totais

Mercado español 116 930 692 1776 643 736 925,34 €

Fonte: MCU.

Cadro 8. Produtoras galegas por recadación. 2008
1 xaneiro/31 decembro

Número Produtora Espectadores Filmes Recadación

1/Ref. España Telecinco Cinema S.A.U. 3 810 847 18 22 041 815,54 €
12 Producciones A Modiño, S.L. 710 318 1 4 073 176,61 €
14 Producciones Labarouta, S.L. 710 318 1 4 073 176,61 €
20 Filmanova Invest, S.A. 213 688 5 1 226 404,00 €
Cifras totais

Mercado español 107 813 259 1652 619 292 496,66 €

Fonte: MCU.
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EXHIBICIÓN

Deberemos insistir no xa afirmado nos informes A comunicación en Galicia 2004 e A comunicación en Galicia
2007, no senso de que «a exhibición está chamada a novos, e quizais dramáticos, movementos». Son xa moi pou-
cos os cines dunha soa pantalla que permanecen activos en Galicia, foron numerosos os peches realizados desde
2004 para aquí aínda que a cambio nalgunhas vilas abríronse pequenas multisalas (Ribadeo, Viveiro, Cee…) que
contribúen a paliar a situación do sector, igualmente en tendencia negativa no resto do Estado. Se en 2007 as pan-
tallas en España eran 4296, ao ano seguinte a cifra reduciuse a 4140, nunha caída que se confirma nos datos
provisorios xa facilitados polo Ministerio de Cultura para 2009, con 3884 pantallas activas. Igualmente en Galicia
pasouse no mesmo período de 186 pantallas a 170, se ben é certo que xa se anuncian novos multiplex para San-
tiago e A Coruña, en centros comerciais de próxima apertura (cadro 9), que poderán variar a caída.

Cadro 9. Salas en Galicia 2007-2008

Provincia 2007 2008

A Coruña 72 66

Lugo 25 12

Ourense 16 24

Pontevedra 73 68

Total 186 170

Fonte: MCU.

Así a todo, o sector está a reaccionar ante as novas demandas do público, mellorando as súas instalacións coa
introdución da tecnoloxía dixital 3D, que está a implantarse en todo o mundo con gran celeridade, non só para
acoller o cine de animación en tres dimensións (foi o caso no 2009 de Monstruos contra Alienígenas, Ice Age 3
e Up como os títulos máis salientables) e documentais como OceanWorld 3D, senón tamén co obxectivo posto
no próximo Nadal cando a agardada ficción de James Cameron, Avatar, chegue ás pantallas de todo o mundo
para exhibirse só en 3D.

Cualificadas voces da industria, sobre todo desde Hollywood, non dubidan en afirmar que esta tecnoloxía será
a táboa de salvación para a exhibición en pantalla grande e que nun prazo máximo de cinco anos proliferará o
3D ao mesmo nivel que o actual sistema en 2D ata a súa progresiva desaparición, como ocorrerá co soporte celu-
loide convencional para dar paso igualmente á renovación dos actuais proxectores con tecnoloxía do século XX por
proxectores dixitais 2D con tecnoloxía do XXI. En Galicia, con data 1 de setembro de 2009, as pantallas equipa-
das con 3D son 6 (cadro 10), pero cara á fin de ano o incremento estímase que podería triplicarse para poder
ofrecer o mencionado Avatar.
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Cadro 10. Pantallas galegas en 3D. 1º semestre 2009

Provincia Pantallas

A Coruña 2

Pontevedra 3

Lugo 1

Ourense 0

Total 6

Fonte: elaboración propia.

A crise de espectadores xa non se pode negar a pesar dos indicadores que anticipan unha considerable recu-
peración no mercado norteamericano en 2009 respecto de 2008 (en parte atribuíble á curiosidade levantada pola
exhibición tridimensional), tendencia que por forza se estenderá a todo o mundo. A propia Federación de Cines
de España (FECE), agrupadora de case 3000 do total das pantallas españolas, publicou que durante o primeiro
semestre de 2009 houbo 48,8 millóns de espectadores, 3,7 millóns máis que no mesmo período do ano ante-
rior, de xeito que foi o «segundo mejor arranque de los últimos 5 años, superado solo por el año 2006», e atri-
búeno ao cine 3D, o «gran protagonista y la principal novedad del 2009 hasta la fecha»10.

Por forza esas cifras optimistas deberán proxectarse sobre a exhibición galega a pesar de que aínda son esca-
sas as pantallas dotadas con esa tecnoloxía11. En todo caso, Galicia no 2007 apenas superou o 3% do total de
espectadores en España (cadro 11), mentres no 2008 nin superou o 2% (cadro 12). A Coruña é a cidade gale-
ga con maior asistencia ás salas a pesar de estar lixeiramente por baixo en número de pantallas sobre Ponteve-
dra. As peores cifras son para Ourense, tamén a que menos pantallas posúe. En xeral, o derrubamento no número
de espectadores de 2007 a 2008 foi espectacular en Galicia, pasou dun global 4 109 731 a menos da metade,
1 825 651. Cabe agardar que a anotada repunta que se observa no sector español en 2009 acabe por benefi-
ciar as cifras de 2009, sobre todo ao abeiro das salas dotadas con 3D.

Cadro 11. Recadación por provincias. Galicia. 2007

Totais España 4296 116 930 692 643 736 925,34 €

Número Provincia Pantallas Espectadores Millóns/€€
1/Ref. Madrid 616 24 303 018 143 337 448,98 €
17 A Coruña 72 1 957 473 10 399 163,90 €
21 Pontevedra 73 1 508 099 8 427 388,31 €
40 Lugo 25 370 455 1 888 218,80 €
41 Ourense 16 273 704 1 569 643,50 €

Total: 4 109 731 22 284 414,51 €

Fonte: MCU.
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10 El País, 9.7.2009.
11 O investimento medio para equipamento 3D por sala estaría preto dos 60 000 euros, cantidade moi estimable que de principio só
é asumible polos grandes circuítos a non ser que se preparen medidas de apoio institucional ao sector.
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Cadro 12. Recadación por provincias. Galicia. 2008

Totais España 4140 107 813 259 619 292 469,66 €

Número Provincia Pantallas Espectadores Millóns/€€
1/Ref. Madrid 598 10 752 593 68 469 258,29 €
16 A Coruña 66 881 039 5 155 213,50 €
21 Pontevedra 68 649 459 3 828 907,55 €
41 Lugo 24 168 507 891 288,70 €
43 Ourense 12 126 646 751 367,00 €
43 Total: 1 825 651 10 626 776,75 €

Fonte: MCU.

TENDENCIAS DE FUTURO

Por tratarse dun sector fortemente dependente da política institucional e das subvencións a proxectos, sobre todo
para a produción, ao producirse un cambio de goberno, de signo contrario, necesariamente derivará en cambios
normativos que, no intre do redactado do presente artigo, aínda están por concretar. De principio, ante a deman-
da do sector dun organismo único que entenda do Audiovisual, fronte á bicefalia anterior durante do bipartito, e
considerando que o tal organismo único xa existe ao abeiro da Lei do audiovisual de 1999, o Consorcio Audiovi-
sual de Galicia, o propio presidente da Xunta xa declarou en varias ocasións que así sería12. Igualmente, nesa
mesma liña tamén se manifestou o responsable da Secretaria Xeral de Medios, dependente de Presidencia, Alfon-
so Cabaleiro, ao declarar que «todo va a gravitar en torno al Consorcio Audiovisual»13. En todo caso tal cousa
aínda se deberá concretar de cara a comezar o ano 2010 xa coa situación normalizada. A opción do Consorcio
Audiovisual de Galicia semella a máis seria por canto integra no seu Consello de dirección á propia Consellería
de Cultura, cabe supoñer que a través do responsable da Axencia Galega das Industrias Culturais.

A consolidación do organismo único por forza deberá afectar ao deseño de políticas e normativas que atinxen
á distribución, á exhibición (que se lamenta do seu abandono institucional, un mal endémico) e á promoción, de
cara a potencialas. Mentres tanto o sector permanece á espera nun tempo de crise que necesariamente tamén
condicionará o seu desenvolvemento a curto prazo.
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12 A máis recente á emisora Cadena SER, no programa La ventana, do 4 de agosto. 
13 El País, 4.7.2009. 
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INTRODUCIÓN

O informe anual máis recente da Comisión do Mercado das Telecomunicacións (CMT 2008) comeza cunha
descrición do actual contexto económico na que indica que o impacto da crise financeira global sobre o sector
das telecomunicacións ao longo dese ano non foi tan drástico como noutros sectores, como pon de manifesto o
feito de que os ingresos totais dos operadores do sector TIC na Unión Europea se mantivesen practicamente nos
mesmos niveis que no ano 2007.

Cadro 1. Ingresos retallistas por operador (en millóns de euros)

SERVIZOS RETALLISTAS 2006 2007 2008

Telefónica de España 9549,09   9772,36   10 103,54   

Movistar 7402,56   8093,00   8239,56   

Vodafone* 5325,55   5753,89   5596,92   

Orange* 3178,07   3113,29   3180,13   

Sogecable 1659,04   1809,52   1869,02   

Ono 1400,78   1410,21   1460,98   

Telecinco 830,94   913,12   822,26   

Antena 3 Televisión 869,75   878,04   722,31   

RTVE 739,57   741,15   656,53   

BT 337,65   382,68   372,29   

Grupo Abertis 38,89   46,33   39,08   

Jazztel 200,14   230,23   252,59   

Euskaltel 318,48   299,72   311,05   

Yoigo 3,20   42,56   209,83   

Resto 2900,08   3004,22   3198,26   

Total 34 753,77   36 490,31   37 034,35   

[*] Vodafone inclúe a Tele2 e Comunitel Global. Orange inclúe a Orange e Yacom.

Fonte: CMT (2008).

En 2008 rexistrábanse no mundo un total de 1300 millóns de liñas fixas fronte aos máis de 4000 millóns de
usuarios de liñas móbiles, sendo particularmente salientable o espectacular incremento que se produciu nos países
en desenvolvemento, nos que a penetración dos servizos de telefonía case se cuadriplica, pásase de 14 a 50 liñas
por cada 100 habitantes nun período de 5 anos, desde 2003 ata 2008. O incremento en conexións de banda ancha
creceu un 20% en 2008, debido principalmente a países emerxentes como China, India, México e Brasil. Os con-
sumidores beneficiáronse de reducións nos prezos medios das comunicacións móbiles ao tempo que se amplia-
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ban as coberturas das redes 3G, o que propiciou unha multiplicación dos accesos a internet a través de móbil
con velocidades cada vez máis próximas ás obtidas nas conexións de rede fixa.

SECTOR TIC EN GALICIA

Segundo datos do Observatorio TIC 2008 (Xunta de Galicia 2009a), en Galicia existen máis de 1500 empresas
no sector TIC, das cales un 87% son microempresas, contándose ademais cunha alta porcentaxe de empresas de
nova creación dado que os custos de entrada no mercado son relativamente baixos. Estas empresas dan emprego
a máis de 13 000 profesionais (Xunta de Galicia 2009a). 

Con todo, do mesmo xeito que ocorre noutros ámbitos, e con independencia do dinamismo do sector TIC e da
súa proximidade ao resto de sectores produtivos (da que se deriva unha incidencia moi salientable no crecemen-
to da produtividade noutras actividades), o sector padece importantes eivas como:

• Concentración da I+D+i española en Madrid e Barcelona, o que fai que Galicia non sexa identificada como
un polo de innovación consonte as súas capacidades e resultados.

• Dificultade para centrar o negocio nunha actividade concreta, o que xera problemas adicionais.
• Dificultade para establecer alianzas ou estratexias de cooperación.
• Dificultade para definir liñas de investigación e desenvolvemento dentro das propias empresas.
Este panorama debe ser complementado coa obrigada referencia a unha contorna altamente globalizada,

nomeadamente no mercado dos produtos electrónicos, a unhas necesidades de formación e xestión do coñece-
mento importantísimas e á progresiva tendencia á unificación dos medios de distribución de contidos dixitais (tele-
visión, internet, móbiles). A isto debe engadirse que, quizais motivada polo pequeno tamaño das empresas do
sector en Galicia, a colaboración entre empresas TIC é aínda moi limitada, o que criba a capacidade de «pensar
máis aló da realidade da propia empresa», ao non facer parte da estratexia empresarial o establecemento de alian-
zas ou simplemente liñas de cooperación con outras empresas do sector, empresas que son percibidas estrita-
mente como competidoras (Vindeira 2009).

Con todo, si se observa unha colaboración, certamente estable, entre grandes empresas, centro tecnolóxico e
grupos de investigación das tres universidades galegas. Cabe contabilizar tamén en positivo, e dentro deste esque-
ma de innovación-colaboración do sector TIC galego, a recente creación do clúster TIC, demandado polo sector
desde hai tempo.

Operadores

O ano 2008 supuxo a fin do proxecto do operador galego Comunitel. Fundado no ano 1998 como operador de rede
fixa coincidindo coa liberación do sector, percorreu un camiño de éxito ao longo destes últimos anos de crecemen-
to continuo en termos de facturación e clientes, contando con diversas compañías no seu accionariado. Finalmente
Comunitel foi comprado e integrado en Vodafone España co obxectivo claro de completar a oferta do operador de
orixe británica con servizos de rede fixa. Cómpre salientar que Vodafone manterá a maior parte do persoal que tra-
balla en Galicia así como o importante centro de datos instalado no Campus da Universidade de Vigo. 

Ao mesmo tempo, R cable, malia ter reducido o seu esforzo investidor en máis dun 20% respecto de 2007,
seguiu incrementando a súa presenza en núcleos de poboación e representa na actualidade un 7,7% da cota de
accesos instalados con tecnoloxía distinta ao cobre, e un 1,5% na cota de clientes de acceso directo. Vén de lan-
zar un operador móbil virtual completo ao que presta soporte a rede de Vodafone (CMT 2008).
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Investimento por operador (millóns de euros)

Fonte: CMT.

Equipamento electrónico

O sector do equipamento electrónico seguiu crecendo ao longo dos últimos dous anos. O apagamento analóxico
deu moito negocio aos fabricantes de decodificadores de Televisión Dixital Terrestre (TDT), nomeadamente Televés
e Arteixo Telecom, e produciuse asemade un importante achegamento desde o mercado de operador ao do con-
sumidor final, no que se especializou outro importante axente de orixe e capital galego como é Blusens. Mais non
foi o desenvolvemento de hardware a única liña de crecemento. Empresas como Arantia ou Lambdastream
medraron no mercado do software e servizos no sector hospitality, facéndose con importantes contratos en Fran-
cia, Emiratos Árabes ou Rusia.

Consultoría e servizos

Estes últimos anos supuxeron o desembarco en Galicia de novas consultoras que adoitaban traballar case en
exclusiva cos seus clientes tradicionais en Madrid mais advertiron as oportunidades na nosa Comunidade. Ás con-
sultoras galegas Altia, Softgal (agora integrada no grupo Tecnocom) ou Coremain, uníronse empresas como Everis
ou Matchmind, competindo por clientes como a Xunta de Galicia, o grupo Inditex e o grupo PSA, entre outros.

I+D

Segundo a enquisa ás empresas TIC sobre a Sociedade da Información (OGSI) do ano 2007 (Xunta de Galicia
2009a), o 47,70% das empresas realizaran proxectos de I+D+i e case un 40% dispuña de persoal con dedi-
cación específica a I+D+i. É ben sabido que un sector tan necesitado de actividades innovadoras para simple-
mente manter a súa capacidade competitiva precisaba, co fin de mellorar a súa posición internacional, dunha
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estrutura de apoio que permitise producir unha aceleración adicional. Merecente xa que logo de encomio é o feito
de que a Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de I+D+i, vertebrara nestes dous últimos anos esa estru-
tura desenvolvendo unha rede de plataformas tecnolóxicas (seguindo o exemplo europeo pero con particularidades
propias) e de centros tecnolóxicos. A plataforma galega das TIC, Vindeira, conseguiu en pouco máis de dous anos
uns indicadores de actividade que a sitúan entre as primeiras na rede galega. Doutra banda, a creación en decem-
bro de 2007 do Centro Tecnolóxico das Telecomunicacións de Galicia (Gradiant) e o seu rápido crecemento (conta
xa con máis de 20 investigadores a mediados de 2009) completou o proceso de profesionalización do I+D uni-
versitario para enfrontarse aos retos actuais.

TECNOLOXÍAS

O acceso a internet desde calquera lugar pasou de ser un luxo a converterse nun feito cotián. Se hai catro anos os
proxectos para levar internet ao mundo rural pasaban por combinacións de acceso satélite e tecnoloxías Wi-Fi, a
baixada de tarifas e o incremento de ancho de banda das redes de datos 3G converteu a estas últimas non só nunha
alternativa, senón na tecnoloxía de acceso máis utilizada tanto en zonas semiurbanas como no rural. Estamos pois
moi preto de superar a fenda dixital na que se atopaba o mundo rural galego.

Poboación con acceso a redes de terceira xeración (UMTS/HSDPA) (en porcentaxe)

Fonte: CMT.
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Existen ademais proxectos en funcionamento que utilizan WiMAX como tecnoloxía de conectividade. Non
obstante, debemos salientar que aínda que a tecnoloxía WiMAX posúe unhas características moi superiores ao están-
dar Wi-Fi e semellaba encamiñada a ser o seu substituto nas redes de acceso cidadáns, os custos dos sistemas de
acceso freadon a súa difusión, polo que ficou relegada a proxectos de carácter moi profesional (redes de vixilancia e
conectividade de aeroxeradores principalmente).

Por outra banda, estes últimos anos foron testemuño do fenómeno emerxente das redes sociais, da chamada Web
2.0 (unha simple procura en Facebook da palabra Galicia devolve preto de 16 000 resultados) e do xeoreferencia-
mento (os coches de Google pasaron por algunhas cidades galegas co obxecto de incluílas no Street View de Google
maps).

RETOS E OPORTUNIDADES

Entre os retos para os vindeiros anos, o principal é o de seguir avanzando na converxencia coas comunidades
autónomas máis desenvolvidas. Galicia dispón dun tecido no sector TIC maduro abondo como para que decisións
como a concesión dunha licenza de telefonía móbil de cuarta xeración ou a localización en Galicia da axencia
estatal do espectro radioeléctrico poidan ser tomadas por razóns obxectivas. Pero para iso hai que seguir
demostrando capacidade no día a día e é necesaria unha transformación de organismos da Administración como
Retegal (que xa debería ter aproveitado as oportunidades que se lle presentaron, como así o fixeron organismos
similares noutras comunidades autónomas) ou a CRTVG (que está chamada a desempeñar un papel moito máis
importante como axente dinamizador da industria de tecnoloxía audiovisual, como o que desempeñan as súas
equivalente catalás, das que ao final houbo que procurar unha tecnoloxía que podía ser desenvolvida aquí).

O aproveitamento do espectro radioeléctrico preséntase como unha grande oportunidade. Na actualidade o
espectro está completamente saturado (non resulta doado conseguir novas frecuencias) e, con todo, en calquera
lugar e momento concretos unha boa parte do espectro fica sen aproveitamento. A solución puidera moi ben
residir nas tecnoloxías de radio cognitiva, polo que estariamos diante dunha oportunidade estratéxica (como o foi
no seu momento o desenvolvemento dos gap-fillers asociados ao despregamento da TDT) para que Galicia sexa
pioneira en España nese campo. Aínda que xa se están a desenvolver proxectos, bótase de menos un pulo adi-
cional por parte das administracións públicas e grupos de investimento.

O goberno galego anunciou recentemente a aprobación dun plan de medidas urxentes para pór ao día a estra-
texia TIC da Xunta de Galicia (Xunta de Galicia 2009b, 2009c). O obxectivo do programa é mellorar o funciona-
mento dos servizos tecnolóxicos que dan soporte á actividade do goberno, pero habería que convertelo nunha
oportunidade para o propio sector galego. Finalmente cómpre salientar a grande oportunidade que se lle presen-
ta a Galicia co Fondo Tecnolóxico, ao que xa se presentou unha manchea de proxectos con selo galego mais
debería motivar ás empresas para que leven a cabo novos desenvolvementos susceptibles de seren financiados
polo devandito fondo.
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INTRODUCIÓN. ANTECEDENTES E CONTEXTO

Os novos medios xa non o son tanto. Quince anos despois do nacemento da world wide web, a internet xa non é
un experimento senón que é unha realidade que transformou rutinas de produción e modelos económicos en todos
os sectores produtivos, incluído, por suposto, o hipersector da comunicación. 

Porén, o sistema de medios dunha comunidade está sempre vinculado á propia evolución desta e polo tanto
é sensible a todos os cambios ou retrocesos que se produzan. Para que o novo paradigma de medios teña éxito
deben darse unhas determinadas condicións de hábitos de consumo, posibilidades de conexión e contidos de inte-
rese, que son as que se analizan neste artigo.

Hai dous anos faciamos unha análise contextual semellante, centrándonos no fenómeno de máis auxe naquel
momento: os blogs. Neste texto seguimos a mesma estratexia, posto que nos permite comparar as mesmas varia-
bles en dous contextos históricos diferentes para observar as evolucións que tiveron lugar, que nalgúns casos son
realmente salientables.

Para rematar, neste artigo faise unha análise minuciosa sobre os comportamentos dos cinco medios de comu-
nicación auditados pola Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) que teñen a súa sede en Galicia. Nesta aná-
lise danse as claves que permiten comprender a dimensión do sistema de medios galegos cunha clara aposta polo
soporte internet. 

SITUACIÓN ACTUAL. EVOLUCIÓN E RADIOGRAFÍA

Galicia está nunha situación en que o 39,1% da poboación é usuaria da internet1, o que supón un importante
avance nos últimos anos. De feito, falamos de cifras que pouco a pouco adquiren unha importancia relevante, xa
que por primeira vez na historia de Galicia os datos constatan que máis dun millón de persoas se conectan con
frecuencia á rede.

Agora ben, sendo importante este incremento, non debemos esquecer que Galicia segue a ser a cuarta comu-
nidade autónoma con menos usuarios conectados á rede, tan só por diante de Estremadura, Castela-A Mancha e
Murcia, e moi lonxe de Cataluña (51,8% de penetración), Madrid (54,6% de penetración) ou Euskadi (51,6% de
penetración), onde a porcentaxe de usuarios frecuentes da internet xa superou a metade da poboación. Polo tanto,
a pesar do importantísimo incremento dos últimos anos, os galegos e galegas teñen que asumir con máis inten-
sidade o reto das novas tecnoloxías.
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1 Datos publicados no último Estudio General de Medios (EGM) elaborada pola Asociación para a Investigación de Medios de
Comunicación (AIMC). Máis información en www.aimc.es [Datos consultados no último informe interanual do mes de novembro de
2008].
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Gráfico 1. Evolución dos usuarios da internet en novembro 2008 (en porcentaxe)

Fonte: elaboración propia a partir dos datos de EGM.

Os datos do uso da internet en Galicia distan tamén das referencias europeas, cunha media do 54% de pene-
tración. Estas cifras acadan distancias realmente graves cando comparamos a media galega con zonas europeas
como os Países Baixos, Suecia ou Islandia, cunha cota de penetración que supera o 70%.
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Gráfico 2. Fogares con acceso á internet na vivenda por países e período (en porcentaxes)

Fonte: Eurostat.

Porén, as estatísticas indican que a calidade de conexión dos usuarios mellorou tamén dun xeito salientable
nos últimos anos. Na actualidade, a maior parte dos usuarios acceden á internet a través de servizos de banda
ancha, tal e como se indica nos últimos estudos publicados no Plan Estratéxico Galego da Sociedade da Infor-
mación 2007-2010. Neste informe, partindo dos datos do Instituto Galego de Estatística, indícase que un 79,6%
dos fogares galegos conectados no ano 2008 acceden á rede e aos seus servizos a través da ADSL, do cable ou
doutras tecnoloxías de banda ancha, o que implica un importante cambio cualitativo coa conexión a través de
RTB, ou telefonía convencional. 

O cambio é moi significativo se o comparamos cos estudos de hai tan só dous anos, onde apenas superaban
o 54% de usuarios (empresas e particulares) conectados a tecnoloxías de capacidade alta ou media. Sen dúbi-
da, esta importante mellora na calidade do servizo supón un grande avance de cara á consolidación da conecti-
vidade dos galegos e galegas.

A este dato débeselle sumar a importante cobertura das conexións por banda larga en Galicia que, ben a tra-
vés da ADSL, do cable (fundamentalmente a través da operadora R) ou mesmo do satélite, cobren practicamen-
te o 100% do territorio galego.

A isto hai que engadirlle as iniciativas públicas para a implementación deste tipo de tecnoloxías de banda larga,
que permitirán que nos próximos dous anos se chegue practicamente a un 100% da poboación con tecnoloxías
máis baratas que o satélite, como pode ser o caso da conectividade sen fíos, ben a través do WIMAX tal e como
se desprende do cadro de actuacións deseñado pola Dirección Xeral para o Desenvolvemento da Sociedade da Infor-
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mación, do Ministerio de Industria e Comercio2, e que rematou no mes de outubro do ano 2008. O principal pro-
xecto do Ministerio ao respecto foi o denominado Plan p-eba (Plan de extensión da banda ancha), onde se prestou
unha especial atención ás zonas Obxectivo 1 do Fondo FEDER, entre as que se inclúe Galicia, o que provocou,
entre outras accións, que Galicia teña un 99,9% do seu territorio cuberto por operadores de banda ancha.

Gráfico 3. Extensión da banda ancha en Galicia

Concellos de menos de 150 hab./km2 Concellos de máis de 150 hab./km2 Xeral

2007 2008 2007 2008 2007 2008

A Coruña 67,7 68,1 82,2 88,7 78,0 82,7

Lugo 58,7 60,9 81,7 92,7 65,5 70,4

Ourense 49,1 58,2 80,9 91,8 63,2 74,6

Pontevedra 63,2 64,8 78,7 85 75,6 81

Total 60,8 63,7 80,6 87,6 73,8 79,6

Fonte: Informe PEGSI 2008.

Soluciónase así unha das eivas máis importantes do territorio galego: a conectividade. Dificilmente se poden estable-
cer políticas de incentivo e consumo da internet se non hai unhas condicións técnicas mínimas para garantir o acceso. 

Porén, queda aínda pendente o compromiso social dos cidadáns co uso da internet. Na última enquisa que
realizou o Instituto Galego de Estatística (IGE)3, e cunhas tendencias que se manteñen ao longo dos anos, a maior
parte dos cidadáns galegos non teñen a internet no fogar por motivos diferentes aos económicos. 

Gráfico 4. A internet nos fogares galegos e causas de non dispoñibilidade (en porcentaxes)

Fonte: Observatorio Galego da Sociedade da Informacion, ano 2008.
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2 Dispoñible en www.bandaancha.es.
3 Publicada o 27/12/06 en http://www.ige.eu/ga/sociais/benestar/cvida/2005/modulo_especifico/2151.htm.
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DIFERENTES SERVIZOS VINCULADOS Á SOCIEDADE DA INFORMACIÓN

O aumento da penetración de internet na sociedade galega é un reflexo máis do camiño emprendido cara á imple-
mentación dos estándares da Sociedade da Información. Internet é un concepto polisémico e unha das súas acep-
cións é a de mellora da calidade de vida. Valores como o Just in time son xa factibles grazas a estas tecnoloxías
da comunicación e da información. Estes valores e instrumentos son tamén unha peza clave na concepción dun
colectivo sobre as posibilidades da Sociedade da Información. É por iso que convén resaltar indicadores como o
do uso da internet para a relación coas administracións públicas, que permiten coñecer boa parte das claves da
interpretación que ten a sociedade sobre as novas tecnoloxías.

Na última enquisa sobre as condicións de vida das familias galegas, o IGE publica uns datos ben interesantes
e sensiblemente mellores que os que aparecían na enquisa do ano 2005. Hai case cinco anos, soamente un 8,3%
dos galegos se relacionaba a través de internet co seu concello; no caso das relacións coa Xunta a cifra aumen-
taba a pouco máis dun 12%, cifra moi semellante á porcentaxe de galegos que facían algún trámite coa Admi-
nistración central. En pouco máis de catro anos, as cifras multiplicáronse dun xeito certamente importante. De
feito, hoxe en día son máis dun 30% os galegos que se relacionan co concello por internet e case un 50% os que
realizan xestións co Estado mediante a rede. Pero o dato máis salientable é o achegado sobre a relación dos cida-
dáns coa Xunta, onde se acadan cotas impensables hai uns anos e que se aproximan ao 75%.

Gráfico 5. Uso da Internet para relacionarse coas administracións (en porcentaxes)

Fonte: IGE, Enquisa de condicións de vida das familias.

Apuntabamos no informe do ano 2007 que aínda quedaba un longo treito por percorrer e cómpre agora des-
tacar este importante avance que tivo lugar nun intervalo de tempo relativamente reducido.

Resulta interesante analizar as razóns do non emprego da internet para servizos que, en teoría, mellorarían a
calidade de vida. Un dos elementos que máis receo esperta nos galegos e galegas son as compras pola internet.
A este respecto, destacan os datos do informe OGSI recollidos a partir das estatísticas elaboradas polo INE, no
que se sinala que máis dun 22% dos cidadáns desconfían da seguridade da rede e un 35,1% indican que «pre-
firen comprar persoalmente na tenda», tal e como se amosa na táboa seguinte:
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Gráfico 6. Motivos de non realizar compras pola internet (en porcentaxe)

Galicia 2005 Galicia 2007

Prefire comprar persoalmente nunha tenda 82,07 35,1

Preocúpalle a seguridade (ao dar detalles da tarxeta de crédito) 63,13 22

Preocúpalle a privacidade (ao dar detalles persoais) 45,96 11,4

Non tivo necesidade 58,11 36,9

Cre que non funcionan ben a recepción e a devolución 11,11 0,8

Outros motivos 10,76 0,5

NS/NC 0 10,6

Fonte: Instituto Nacional de Estatística 2005 e 2007.

Nos datos antes expostos queda clara a mellora da confianza da cidadanía sobre os procesos de utilización da
rede para fins comerciais. Con pouco que se observe, queda patente a intensa mellora sobre conceptos como o
da relación co vendedor ou o da seguridade e privacidade. Ben é certo que a mellora tecnolóxica permite solu-
cionar os problemas e a desconfianza propia dos proxectos innovadores pero cómpre tamén observar con detalle
o dato referido ao concepto «Non tivo necesidade». Neste caso produciuse unha redución de máis de dez pun-
tos, o que indica que a internet resolve xa necesidades cotiás a boa parte dos galegos. Sen dúbida unha boa noti-
cia para o desenvolvemento da Sociedade da Información na nosa comunidade. 

ALFABETIZACIÓN DIXITAL

A alfabetización dixital é tamén un elemento fundamental para comprender o alcance do fenómeno da Sociedade
da Información en Galicia. Resulta de especial interese comprobar o aumento constante do uso da rede por parte
dos máis novos, que acada cotas que prometen medias ulteriores de gran significación. 
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Gráfico 7. Idade dos usuarios da internet (en porcentaxe)

Fonte: IGE, Enquisa de condicións de vida das familias 2007.

O tempo que os galegos dedican diariamente á internet aumenta tamén constantemente en detrimento do
consumo doutros medios de comunicación, como a televisión. Practicamente todos os estudos publicados
recentemente sobre o tema coinciden en definir un proceso de cambio que se está a producir en España, e por
suposto en Galicia. Tanto os estudos de Sofres coma os de consultoras ou organizacións sectoriais (como o da
Asociación Europea de Publicidade Interactiva –EIIA) establecen que cada cidadán en España dedica 2,34 horas
ao día a ver televisión e 2,42 horas a navegar pola internet. Fundamentalmente esta conexión faise desde o fogar,
demostrando así que xa pasaron os tempos en que as condicións tecnolóxicas facían inviable a conexión fóra dos
lugares de traballo ou colectivos.

A última vaga do EGM revela, ademais, como a internet vai penetrando na grella individual de consumo de
medios. Na última vaga de «Navegantes en la red», a enquisa en liña de AIMC, os internautas revelaban que a
televisión é o medio que, na actualidade, está a sufrir máis o avance dos cambios de hábitos na rede. Un 68,7%
dos galegos manifestan que o uso da internet substitúe e resta tempo ao seu consumo de televisión. O resto dos
medios tamén se ven afectados, en menor medida, por este avance. Significativo é tamén o asentamento da rede
como unha das principais fontes básicas de información. Un 44,9% dos enquisados respondían que a rede substituía
o uso de bibliotecas para obter información.
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Gráfico 8. Lugar de uso da internet

Fonte: INE, 2008.

OS MEDIOS DE COMUNICACIÓN E A INTERNET

A audimetría dos medios de comunicación en internet é unha empresa complexa, empezando polo propio concepto
de medio de comunicación. Se ben na historia dos medios nunca houbo grandes discrepancias sobre o concepto de
medio, a chegada das novas tecnoloxías, fundamentalmente internet, provocou e provoca un intenso debate.
Tecnoloxías como a dos weblogs lograron crear un estilo de información que navega entre a información e a opinión
xornalística, as apreciacións persoais e incluso a creación literaria ou audiovisual. Dentro, pois, dos blogs hai exemplos
que claramente se poden identificar con medios de comunicación e outros casos en que nada teñen que ver coa
comunicación de masas profesional.

Neste informe que agora presentamos imos centrarnos exclusivamente nos medios de comunicación que teñen
unha presenza en internet cunha audimetría contrastada. Ata o de agora en España, o sistema máis recoñecido polos
produtores de información e polos compradores de espazos –os anunciantes– é o proposto pola empresa «Información
y Control de Publicaciones SA», creadora da metodoloxía OJD e que audita mensualmente os usuarios únicos, as
visitas, as páxinas visitadas e as horas de acceso.

Lamentablemente o número de medios de comunicación auditados por OJD en Galicia é realmente escaso. Tan só
lavozdegalicia.es, elcorreogallego.es, farodevigo.es, laopinioncoruna.es e galiciae.com (este último do Grupo El
Progreso) seguen este control, quedando fóra importantes medios da historia da comunicación en Galicia, como a
propia Compañía de Radio Televisión de Galicia ou os medios do Grupo La Capital ou do Grupo La Región. Tamén
quedan fóra desta auditoría medios nacidos directamente na web como Vieiros, Microsiervos ou outros moitos con
relevancia no escenario cultural galego. 

Atendendo xa aos medios auditados, obxecto principal deste informe, cómpre destacar varios aspectos que
consideramos importantes.
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En primeiro lugar, a audiencia que teñen algúns deles, situándose en postos de consumo relevantes na
comparativa española.

Gráfico 9. Ranking de medios galegos na internet auditados por OJD segundo o número de visitas

TÍTULO U. ÚNICOS VISITAS

LA VOZ DE GALICIA 1 373 008 4 237 153

EL CORREO GALLEGO ELECTRÓNICO 361 805 840 706

FARO DE VIGO 756 927 1 677 553

LAOPINIONCORUÑA.ES 500 811 736 627

GALICIAE.COM 132 529 284 853

Fonte: OJD, maio 2009.

Como se observa no cadro existe unha importante diferenza de audiencia entre a edición dixital de La Voz de
Galicia e o resto de medios. Esta diferenza, proporcional ás cifras da difusión dos medios en soporte papel, é máis
ou menos constante ao longo de todo o ano 2008 e o 2009, cun crecemento medio constante de todos os medios
que supera o 8%, con casos singulares coma o de Galiciae, que no mes de maio de 2009 tivo un incremento
con respecto aos meses anteriores do 11,13%.

Estamos ante un panorama en que se demostran dúas cousas. A primeira é que os consumidores destes
medios son moi activos. Obsérvase que, de media, cada usuario dun medio de comunicación galego auditado
accede a máis de dúas informacións. Podemos observar claras diferenzas entre a media de visitas de medios de
alta actualización, como é o caso de lavozdegalicia.es, con máis de 3 visitas diarias por visitante, e outros medios
como La Opinión A Coruña, onde a media de visitas por visitante non acada nin os 1,5 puntos.

Gráfico 10. Comportamento dos usuarios. Páxinas visitadas

TÍTULO Media de visitas diarias por visitante

LA VOZ DE GALICIA 3,09

EL CORREO GALLEGO ELECTRÓNICO 2,32

FARO DE VIGO 2,22

LAOPINIONCORUÑA.ES 1,47

GALICIAE.COM 2,15

Total 2,25

Fonte: OJD, maio 2009.

Se afondamos un pouco máis nos aspectos cualitativos, obsérvase tamén o tempo medio que os usuarios invisten
na consulta destes medios de comunicación agora analizados. A media de tempo que botan os usuarios en cada visita
anda polos catro minutos e medio, un pouco superior á media española, que non chega aos catro minutos.

Seguindo con esta análise, tamén resulta de interese ver o tempo medio que utilizan os usuarios dos medios
galegos analizados en cada páxina, que se sitúa ao redor do minuto. Tendo en conta que boa parte das páxinas
visitadas teñen unha única noticia como contido, estamos en condicións de asegurar que cada usuario destes
medios non bota máis dun minuto en ler unha noticia e non inviste máis de cinco en «ler» o xornal. Estes datos,
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sen dúbida, deben ser tomados en consideración á hora de establecer os estilos informativos que se deben usar
nos medios de comunicación en liña.

Gráfico 11. Comportamento dos usuarios. Tempo investido

TÍTULO Tempo medio da visita Tempo medio por páxina

LA VOZ DE GALICIA 6:01 1:13

EL CORREO GALLEGO ELECTRÓNICO 3:08 0:40

FARO DE VIGO 3:39 0:50

LAOPINIONCORUÑA.ES 3:16 0:46

GALICIAE.COM 6:30 1:46

Total 6:01 1:13

Fonte: OJD, maio 2009.

O último dos aspectos analizados que deben ser tomados en consideración son as horas de consumo dos
medios de comunicación galegos analizados. O comportamento dos usuarios destes cibermedios galegos vai
acorde coas pautas de consumo de medios de comunicación no mundo. O maior consumo comeza a partir das
nove da mañá, cun crecemento constante ata media mañá (12-13 h), onde comeza un descenso suave ata as
15 h. Logo, dependendo do medio, hai un certo aumento durante a tarde ata as 22 h, momento en que se inicia
un tramo ata as 8 da mañá no que se acadan as cotas mínimas de audiencia do medio. Esta pauta é a máis
común en todos os medios agás en La Opinión A Coruña, onde o consumo de tarde é sensiblemente superior ao
de mañá. No caso deste xornal da capital herculina, o maior pico de consumo contémplanse sobre as 18 horas,
o que denota un perfil de lector-usuario distinto do resto dos xornais.

Con pouco que se analicen os datos, comprobarase que os horarios de maior consumo de medios de
comunicación coinciden cos horarios de apertura e peche das xornadas laborais, o que confirma un fenómeno que
se produce en toda Europa desde hai anos: o consumo de prensa electrónica faise fundamentalmente desde o
lugar de traballo e non desde o fogar. 

REDES SOCIAIS

Nos últimos anos, o crecemento das redes sociais na rede é unha constante que está a configurar un novo xeito
de relación persoal e de afirmación da identidade individual que algúns autores como Juan Varela definiron como
«identidade de dominio público» ou a súa consecuencia directa, a «intimidade ambiental», enunciada por Lisa
Reitchel. Isto é o que define a carta de natureza das redes sociais, o carácter profundamente persoal. Nelas
pódese apreciar, ao longo dos anos, unha evolución desde a publicación e actuación anónima ata a construción
dunha personalidade nos perfís da rede. 

No ámbito das redes sociais, os blogs foron os primeiros formatos en coller carta de natureza propia. A súa
presenza en Galicia disparouse a partir do ano 2006, será o 2007 o ano de maior número de creación destas
pequenas cabeceiras individuais. Nun recente estudo realizado polo grupo Novos Medios da USC, en Galicia
existen na actualidade uns 9500 blogs (cifra estimada), segundo os datos indicados polos tres directorios que
acreditan datos galegos (Alianzo, Blogoteca, Blogaliza). Con todo, o número de blogs considerados activos
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(actualizaron contidos nos últimos dous meses) é moi reducido: apenas 2375. Nunha primeira análise, os datos
revelaron que un 60% dos blogs de Galicia están escritos en galego fronte a un 40% en castelán. 

Carecemos, polo momento, de perspectiva para comprender a evolución deste formato, a formación ou
desaparición destas micropublicacións, pero a percepción xeral por parte dos integrantes deste movemento tende
a pensar que se está a producir unha reformulación do concepto da comunicación persoal. En boa medida,
produciuse unha redistribución da actividade de comunicación cara a novas modalidades de comunicación 2.0:
nomeadamente perfís en grandes redes sociais en auxe, principalmente Facebook e Tuenti, nas que se produciu
en enorme desenvolvemento no ámbito español a partir da primavera de 2009. A actividade tamén se trasladou
cara a pequenas redes moito máis especializadas (no caso da música, en Last.fm, Blip.fm ou o singular exemplo
de MySpace, que xa se converteu na plataforma promocional do sector músical, con gran parte dos grupos e
intérpretes galegos incorporados a ela) ou mesmo, no caso galego, cara a «sistemas de novas con control editorial
non xerárquico», como Chuza! A tendencia destas redes sociais é a continuar, cando menos no 2009, ampliando
e fortalecendo as súas funcionalidades e converterse en xestores da comunicación e o intercambio persoal,
mentres que os blogs van camiño de transformarse en micromedios especializados, cada vez máis presentes na
axenda diaria das fontes. 

CONCLUSIÓNS

Despois da análise realizada cómpre facer dúas reflexións sobre o acontecer actual da comunicación na internet
en Galicia. 

A primeira delas refírese ás condicións do escenario en que vivimos. Ao longo dos últimos anos obsérvase unha
mellora constante dos principais indicadores da Sociedade da Información, como a penetración e o uso que se fai
da rede. É especialmente interesante comprobar como pouco a pouco van desaparecendo os temores dos galegos
ante o uso das novas tecnoloxías como un servizo de mellora da calidade de vida. Sen dúbida, esta é unha
excelente noticia de cara á mellora das prestacións que se poidan dar dentro das nosas fronteiras.

Tamén cómpre destacar o importante esforzo de institucións, empresas e cidadanía por crear unhas condicións
máis ou menos óptimas de accesibilidade e que permiten que practicamente a totalidade do territorio galego
dispoña de cobertura de banda ancha. Ben é certo que nalgúns lugares esta cobertura ten un prezo alto
–fundamentalmente os lugares con cobertura exclusiva do satélite–, pero é unha tendencia que desaparecerá en
beneficio da conectividade a prezos medios co resto de España. Do mesmo xeito cómpre destacar tamén que as
diferentes tendencias analizadas son parellas ás tendencias do resto de Europa. Os indicadores galegos son
sensiblemente inferiores, pero as tendencias van na mesma dirección. Sendo grave a distancia, máis grave sería
que Galicia seguise unha estratexia diferente ás de máis éxito no resto do mundo, o que sen dúbida provocaría
unha situación moito máis complexa e incorrecta.

A segunda das reflexións céntrase máis nos aspectos relacionados coa análise dos medios de comunicación na
internet. Dos analizados –que son unha mostra representativa e a única auditada por organismos externos
contrastados– obsérvase que seguen os mesmos patróns ca o resto dos medios de comunicación españois tamén
auditados por OJD. En todos os casos, exceptuando algún exemplo concreto, hai un aumento constante da audiencia
e das páxinas visitadas. Os medios galegos están na media de tempo de consumo, incluso con indicadores un pouco
superiores. Isto é un bo exemplo que demostra que os medios galegos seguen os patróns establecidos polo resto dos
medios tanto españois coma europeos. En principio isto é unha certa garantía de éxito, aínda que ten como
contrapartida a continua homoxeneización dos deseños, dos servizos e dos contidos.
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A converxencia dos sistemas informáticos e os medios de comunicación e as melloras técnicas nos dispositivos de
difusión están a provocar unha gran variedade de posibilidades creativas e de entretemento. A dixitalización de con-
tidos, a penetración da internet, o consumo de produtos en soportes como móbiles ou PDA e a creación de novas
canles, videoxogos on line… favorecen a demanda e, polo tanto, a xeración dunha industria ao seu abeiro. 

En Galicia, a implantación dos últimos plans estratéxicos creados pola Xunta serviu para contribuír ao desenvol-
vemento económico e facilitar as melloras produtivas do sector empresarial multimedia galego, así como a creación
de emprego. A implantación do Plan Galego da Sociedade da Información ou a Rede de Dinamización favoreceron
unha contorna axeitada para a creación de novas empresas de contidos multimedia, que pasaron das 67 detectadas
no informe A comunicación en Galicia 2007 (Sanjuán & Videla, 2007, 173-180) ás 113 detectadas en 2008. 

O tipo de actividade das localizadas difire moito entre si. Por un lado existe unha tendencia á comercializa-
ción de novas formas de consumo, especialmente aquelas pensadas para novos medios e soportes móbiles (xogos
on line, aplicacións para reprodutores portátiles, aplicacións web, espazos virtuais…). Mentres, por outro, moitas
empresas manteñen unha actividade máis centrada na oferta de servizos off-line e on line tales como o deseño
web, o desenvolvemento de aplicacións informáticas ou a máis tradicional creación de CD interactivos.

Pero antes de iniciar a análise do sector na comunidade autónoma galega resulta conveniente definir os límites
do considerado multimedia, especialmente no ámbito empresarial. En 1993 o CTR (Computer Technology Rese-
arch Corp.) definiu o multimedia como «un sistema que utiliza informaciones almacenadas o controladas digital-
mente (textos, gráficos, animación, voz y vídeo) combinadas en el ordenador para formar una única presentación».
Só dous anos despois, Tay Vaugham considerouno como «cualquier combinación de texto, arte gráfico, sonido, ani-
mación y vídeo que llega a través de un computador u otros medios electrónicos» (Vaugham, 1994, 39).

No Diccionario da Real Academia Española atopamos a acepción de multimedia definida como aquela «que uti-
liza conjunta y simultáneamente diversos medios, como imágenes, sonidos y texto, en la transmisión de una infor-
mación». A ampla xeneralidade destas definicións contraponse, porén, co feito de que en España as actividades
relacionadas co eido do multimedia non están definidas na Clasificación Nacional de Actividades Económicas, nin
tan sequera na recente actualización deste mesmo ano 2009, aínda en proceso. Así e todo, o Instituto Nacional de
Estatística si ten en conta na súa clasificación de actividades profesionais as de «deseñador gráfico e multimedia»,
«desarrollador e analista de software e multimedia», «desarrollador web e multimedia» ou «desarrollador e analis-
ta de software e multimedia e analista non clasificados baixo outras epígrafes», actividades todas elas recoñecidas
dentro dos «profesionais das tecnoloxías da información e as comunicacións» e «arquitectos, urbanistas, agrimen-
sores e deseñadores». 

Destas consideracións terminolóxicas recóllese a amplitude e dificultade á hora de contextualizar e definir
correctamente o termo de multimedia. En xeral, considérase que é fundamental a presenza dun ordenador que
dixitalice os contidos e tamén o emprego de varios medios de forma simultánea. Pero malia que en moi poucas
definicións se pon de manifesto a necesidade de interactividade, este é un dos factores primordiais para que na
actualidade un produto sexa considerado multimedia. Esa interactividade é a que permite ao usuario a participa-
ción na creación dos contidos, controlando o proceso e seleccionando a información que precisa e a que non. A
web 2.0 ou a educación 2.0 son termos de recente creación que poñen de manifesto a tendencia á democrati-
zación dos contidos e á, cada vez maior, participación do usuario no proceso de elaboración destes. 
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En definitiva os contidos multimedia poden abranguer un gran número de aspectos relacionados coa comunica-
ción humana, tocando varios sectores empresariais (o da información, a educación, a publicidade, o entretemen-
to…). Case calquera produto distribuído a través da Rede, os produtos interactivos en TV e mesmo a dixitalización
dos tradicionais grandes medios (prensa, radio e televisión) se pode incluír tamén na definición do termo.

Malia isto e en definitiva pódese considerar a industria multimedia de Galicia como aquela que inclúe as acti-
vidades que non forman parte dos outros ámbitos de produción audiovisual aceptados na clasificación tradicional
de cine, televisión, prensa e radio, recollida actualmente nos catálogos do Observatorio Audiovisual Galego
(www.observatorioaudiovisual.org), Clúster Audiovisual Galego (www.clusteraudiovisualgalego.com), Consorcio
Audiovisual de Galicia (www.consorcioaudiovisualdegalicia.org) ou Asociación Galega de Produtoras Independen-
tes (www.agapi.org), entre outros. 

SITUACIÓN ACTUAL E EVOLUCIÓN

O escenario actual en Galicia está caracterizado pola notable presenza de empresas dedicadas ao sector multi-
media na provincia da Coruña, con 66 das 113 identificadas. A actividade repártese entre as dúas grandes loca-
lidades: Santiago de Compostela e a propia Coruña. A porcentaxe de empresas descende en Pontevedra (33),
Lugo (7) e Ourense (7), todas elas cun repartimento da actividade profesional máis atomizada, repartida entre as
cidades e algúns pequenos núcleos rurais. 

Segundo se ve no gráfico 2, a maior parte destas empresas veñen manténdose no sector do multimedia desde
mediados dos noventa aínda que se dá tamén unha importante revitalización do sector na primeira metade da déca-
da de 2000, coincidindo coa etapa previa ás concesións de TDT para a maior parte das autonomías españolas. 

Gráfico 1. Volume de empresas multimedia nas principais cidades galegas

Fonte: elaboración propia.
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Gráfico 2. Creación de empresas. Evolución desde 1990. Datos tirados das 19 empresas
que responderon á enquisa elaborada para a realización deste informe

Fonte: elaboración propia. 

As 19 empresas que responderon á enquisa elaborada para este informe xeraron uns 87 postos de traballo en
toda Galicia, 45 dos cales foron creados entre os anos 2006 e 2008. Por provincias, o gráfico 3 indica que esa
xeración de emprego se levou a cabo sobre todo na da Coruña, o que resulta coincidente co feito de ser a pro-
vincia con maior volume de actividade no sector do multimedia. 

Gráfico 3. Xeración de emprego no sector multimedia por provincias. Datos tirados das 19 empresas
que responderon á enquisa elaborada para a realización deste informe

Fonte: elaboración propia.

O volume de negocio xerado entre 2006 e 2008 por estas empresas foi de 4 564 000 de euros, malia que
só un 2% destas chegaron a facturar no total deses dous anos máis dun millón e medio de euros. Este feito, xunto
coa atomización xeográfica das empresas do sector, indica unha notable fragmentación empresarial e, polo tanto,
a creación dun mercado de produtos fundamentalmente locais, que permiten un volume de ingresos e rendibili-
dade relativamente reducido. As actividades céntranse sobre todo na creación de contidos interactivos on line,
especialmente de páxinas web e identidade corporativa para pequenas empresas autonómicas ou locais. Por outra
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banda, son frecuentes as actividades de creación de CD e DVD con catálogos de produtos e infografía para logo-
tipos e presentacións interactivas. De entre as empresas detectadas, unhas 80 dedican a súa actividade profe-
sional maioritaria a este tipo de producións. Delas, unha das de maior volume de ingresos neste tipo de actividade
é a firma coruñesa SisTema, dedicada á creación de imaxe corporativa desde 1990 e que na actualidade se está
a especializar no márketing relacional para empresas a través da Rede.

Máis vinculadas cos novos soportes e modalidades de difusión atoparíanse aquelas empresas achegadas á pro-
dución de contidos para móbiles e TDT. Nese aspecto destacan os traballos de Loroestudio, coa creación das
mobiguías e aplicacións turísticas para Pocket PC. Outras como Elaboro están a traballar nos aspectos tecnolóxi-
cos das aplicacións de móbiles, mentres N-viedo e Lambdastream están a investigar na creación de plataformas
de televisión na internet (IPTV). 

Por outra parte, a creación de contornas visuais e/ou colaborativas resultan de grande interese, especialmen-
te para aquelas empresas dedicadas á educación e aos xogos on line. As iniciativas xeradas pola Xunta de Gali-
cia relativas ao Portal educativo ou ao proxecto SIEGA (plataforma de e-learning para o desenvolvemento de
materiais educativos a través de medios electrónicos) e outras iniciativas como as do CESGA (Centro de Super-
computación de Galicia) promoveron a difusión das Tecnoloxías da Información e das Comunicacións aplicadas
ao ensino. Neste ámbito empresarial resultan notables iniciativas como as de Ceo Aberto para a creación de talle-
res educativos e espazos interactivos para museos. Outras como Contidos Dixitais están a desenvolver contornas
virtuais personalizables para e-learning. Fynet traballa tamén na creación de contidos multiplataforma e Pexego
está a ter en conta o desenvolvemento de metaversos dentro doutros produtos máis complexos creados para a
internet.

Alleos ao eido da educación destacan os traballos de Ipoki, empresa creadora dunha rede social baseada en
tecnoloxía GPS para o seguimento de persoas en tempo real, e outras como SisTema, que están a investigar na
influencia e as aplicacións desas redes sociais dentro do márketing empresarial.

Xa por último, cabe citar aquelas empresas que están máis inmersas na creación de contidos en 3D, en espe-
cial aquelas que se dedican ao cine de animación e a creación de videoxogos. Alia3D e Continental Games desen-
volveron en colaboración E.L.E. (2008) un xogo futurista para PC de estratexia e combate narrado en primeira
persoa. No eido cinematográfico, seguen a destacar os traballos en 3D das dúas grandes empresas do sector:
Dygra, que centrou a súa actividade na película El espíritu del bosque (2008) e Bren Entertainment con catro lon-
gametraxes en dous anos (Pérez, el ratoncito de tus sueños en 2006; Nocturna e Donkey Xote en 2007; e Pérez
2 en 2008). Deboura Cultural é outras das entidades senlleiras no eido do 2D, con traballos como Dubidoso, o
mago (2006).

TENDENCIAS DE FUTURO NO SECTOR MULTIMEDIA EN GALICIA

A creación de contidos multimedia e a súa integración ás novas tecnoloxías vén definida polo atractivo que estes
representan nalgúns contornos empresariais, de xeito especial no caso dos videoxogos tras a súa incorporación á
categoría de industria cultural aprobado polo Congreso dos Deputados. O avance tecnolóxico indica ademais que
é un sector en crecemento que deberá ser adaptado para cumprir as expectativas dos usuarios. Nese sentido, e
a raíz dos datos obtidos para este informe, detéctanse unha serie de oportunidades e tendencias que marcarán o
futuro do sector.

En primeiro lugar, o grande alicerce da industria na comunidade autónoma vai ser en materia de tecnoloxía para
a creación e xestión de contidos audiovisuais dixitais, en especial aqueles interactivos, ao abeiro da posta en mar-
cha das concesións de TDT. A creación das novas canles autonómicas, locais e municipais debe supor un pulo para
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a industria, malia que a necesidade de xeración de contidos de baixo custo e alta rendibilidade non fará doada a
incorporación de interactividade a eses produtos. A creación de contidos de T-learning, T-commerce ou T-adminis-
tración poden dar un novo pulo á industria do multimedia e crear una Rede de produtos que poidan ser comercia-
lizados máis aló das fronteiras da Comunidade Autónoma. Pero para comprobar a evolución deste proceso é preciso
unha primeira etapa de implantación das canles que aparentemente resultará custosa e complexa.

Por outra banda, os traballos de creación de contornas virtuais e colaborativas en materia de entretemento así
como no eido da educación poderán supor un valor engadido para a produción multimedia galega. Neste aspec-
to, os esforzos precedentes das empresas do sector marcarán a creación de espazos virtuais que poidan tamén
ser aplicados a soportes como o móbil ou a TDT. A oportunidade identifícase en materia de plataforma interacti-
va, en especial se esta permite a creación de redes sociais que lle acheguen beneficios de entretemento, cultu-
rais ou educativos. A personalización desas contornas e dos perfís de usuario, así como o desenvolvemento de
ferramentas accesibles e de novas formas de participación, preséntanse como ofertas de negocio interesantes.

O ocio é, polo tanto, un dos aspectos máis atractivos da creación de contidos dixitais, malia a escasa presen-
za de empresas de creación de videoxogos en Galicia. O seu desenvolvemento deberá estenderse máis aló do tra-
dicional soporte PC, explotando a creatividade e as vantaxes que permite o abaratamento tecnolóxico para o
emprego de linguaxes de programación como poidan ser o JAVA ou Flash.

Nese sentido, destacan algunas das aplicacións creadas para a industria turística con esa mesma tecnoloxía,
tanto a través de móbiles ou PDA como da internet e TDT para a reserva de hoteis, avións, etc. así como para a
planificación de rutas e a consulta de actividades de ocio nas cidades.

A tendencia é tamén cara á creación de contidos de xestión administrativa a través de dispositivos como o
móbil e o televisor. Este aspecto fai fundamental o desenvolvemento de aplicacións informáticas que permitan
unha xestión de contidos dixitais seguros e de confianza. A administración da propiedade dixital, os dereitos e
licenzas de reprodución e os sistemas de seguridade para o usuario son imprescindibles para o correcto desen-
volvemento de aplicacións que fagan máis doadas actividades como a presentación de solicitudes telemáticas
ou consultas administrativas e de xestión. Neste eido destaca a ausencia de empresas galegas de vangarda que
estean a desenvolver ferramentas de seguridade e autenticación para este tipo de contidos. E todo isto sen
esquecer que tamén é precisa a creación de aplicacións de uso sinxelo e eficaz que faciliten, na medida do posi-
ble, esas actividades de xestión.

CONCLUSIÓNS

Malia que nos últimos anos o sector do multimedia en Galicia está a expandir os seus contidos cara a un merca-
do nacional máis amplo, o certo é que a industria segue a ser atomizada e local. A tendencia é cara á creación
de pequenas empresas articuladas nas grandes cidades galegas e algúns núcleos poboacionais medianos, e cunha
actividade pouco especializada á que non axuda a amplitude que o propio termo de «multimedia» indica. Moitas
pequenas empresas ofrécense para traballos que van desde o hosting das páxinas web á creación de identidades
corporativas para empresas locais. Por esta razón, entre outras, faise complexa a comercialización destes produ-
tos a mercados máis amplos que o meramente autonómico. Emporiso, a aposta polo dixital tanto desde a Admi-
nistración pública como desde o propio público consumidor fará precisas apostas empresariais emprendedoras e
creativas, nas que os novos medios e soportes teñan unha cabida maior.

139

maqueta_FINAL:PRIMEIRAS PAXINAS d&i  6/5/10  10:30  Página 139



140

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DARLEY, A.: Cultura audiovisual digital. Espectáculo y nuevos géneros en los medios de comunicación, Barcelona, Paidós
Comunicación, 2002.

JERRAM, P e M. GOSNEY: El manual de multimedia, Andoain, Escuela de Cine y Vídeo. 
ROIG TELO, A. et al.: Comunicación audiovisual digital. Nuevos medios, nuevos usos, nuevas formas, Barcelona, UOC, 2005.
SANJUÁN PÉREZ, Antonio e José Juan VIDELA RODRÍGUEZ: «A industria multimedia», en Xosé López García (coord.), A comunica-
ción en Galicia 2007, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2007, pp. 173-180.

VAUGHAM, T.: Multimedia: todo el poder de multimedia, México, McGraw-Hill, 1994.

Antonio Sanjuán Pérez, Sandra Martínez Costa

maqueta_FINAL:PRIMEIRAS PAXINAS d&i  6/5/10  10:30  Página 140



O SECTOR DOS CONTIDOS MULTIMEDIA EN GALICIA

ANEXO

EMPRESA SEDE ACTIVIDADE WEB

Aacentia Multimedia Vigo Proxectos multimedia http://www.aaccentia.com/

e consultoría principal.htm

Abertal Networks Carballo Comercio electrónico, web http://www.abertal.com/

A Coruña

Acordar Santiago de Web. Portais de contido http://www.acordando.com/

Compostela de información

Alia 3D Vigo Creación de videoxogos www.alia3D.com

Amplitud-e: Santiago de Deseño de web estática http://www.amplitud-e.com/

Diseño Web Profesional Compostela e dinámicas. Deseño gráfico,

identidade corporativa.

Arantia Santiago de Solucións de Televisión http://www.arantia.com

Compostela Dixital Interactiva.

Arquigrafica A Coruña Infografía e arquitectura http://www.arquigrafica.com/

Asired Vigo Desenvolvemento web http://www.asired.es/

Ava Soluciones tecnológicas Santiago de Servizos tecnolóxicos, http://www.avaforum.com

Compostela consultoría, web,

aplicacións móbiles

Avendaño A Coruña Estudo de casos, http://www.avestudio.com/

creación web

Bandua Desenvolvemento cultural http://bandua.net/info/

para web. Hosting 060921_bandua/

Bitarray Redondela Deseño, desenvolvemto e http://www.bitarray.es/

Pontevedra promoción web

Bonaval Multimedia Vigo Deseño web e multimedia http://www.bonaval.com/

Bren entertainment Santiago de Animación 3D http://www.bren.es/

Compostela

Buenaventura comunicación Vigo Multimedia, deseño gráfico, buenaventura.ws

webs

Casiopee A Coruña Deseño e servizos web http://www.cassiopee-sp.com/

integrais

Lir Santiago de Creación de vídeo, http://www.lircomunicacion.com/

Compostela series para móbil

Ceo Aberto Vigo Interactividade, educación, http://www.ceoaberto.com

exposicións audiovisuais

e imaxe corporativa

CIC Digital Desenvolvemento web. http://www.cicdigital.net/indexb.htm

Creación de plataformas

on line

Contidos dixitais Outeiro Teleformacion, contidos http://www.contidosdixitais.com

de Rei - Lugo a medida
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EMPRESA SEDE ACTIVIDADE WEB

Continental Games A Coruña Creación de videoxogos, www.continental-producciones.com/

animación 3D

Corunet A Coruña Desenvolvemento web, http://www.corunet.com/

fotografía inmersiva

CQpro A Coruña Páxinas web, carteis, http://www.cqpro.com/

folletos, CD interactivos

Culturebit Ourense Estudo deseño web http://www.culturebit.com/

Deboura Vigo Debuxos animados en http://www.deboura.es/

animación tradicional

Dedominiopublico Pontevedra Web, gráfica, http://www.dedominiopublico.com/

desenvolvemento de audiovisuais.html

comunicación audiovisual

Desinor Ourense Deseño gráfico, infográfico http://personal.telefonica.terra.es/

e multimedia web/desinor/

Desonhos Vigo Deseño web e multimedia http://www.desonhos.net/

Deza Bussiness Vigo Deseño e desenvolvemento http://www.deza.info/

web. Aplicacións informáticas

Difega A Coruña Deseño feiral, gráfica http://www.difega.es/

e comunicación produccion.html

Dimensiona Santiago de Deseño e desenvolvemento http://www.dimensiona.com/

Compostela web. Aplicacións informáticas

Dixipro Santiago de Edicións multimedia http://www.dixipro.com

Compostela

Domovoidixital Vigo Animación e efectos visuais http://www.domovoidixital.com/

domovoi.swf

Dygra A Coruña Estudo animación 3D http://www.dygrafilms.es/

DYR Producciones Ourense Producións audiovisuais e http://www.dyrproducciones.com/

audiovisuales campañas multimedia

por bluetooth

El muelle A Pobra Deseño web http://www.elmuelle.es/

A Coruña

Elaboro Santiago de Solucións móbiles, http://www.elaboro.es/

Compostela aplicacións web, e

administración http://www.elaboro.es/

Elogia Media Pontevedra Axencia de medios http://www.elogiamedia.net/

interactivos. Planificación

e posta en marcha de

campañas interactivas

Enxebre A Coruña Estudio animación 3D, http://www.enxebre.es/

cine estereoscópico
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EMPRESA SEDE ACTIVIDADE WEB

Enxenio A Coruña Software para empresas. http://www.enxenio.es/

Desenvolvemento web.

Cartografía dixital.

Comercio electrónico

Enyiris Ourense Aplicacións web, http://www.enyiris.com/

deseño gráfico

Esferobite A Coruña Desenvolvemento web http://esferobite.com/ 

Estudio Ideas A Coruña Deseño web www.estudioideas.com/ 

Eumelec Galicia, S.L. Ferrol Software de xestión. www.egalcom.com

Desenvolvemento web

Eurodigital Pontevedra Deseño web e multimedia. http://www.eurodigital.cc/

Producións multimedia.

Viaxes interactivas

Femxa Vigo Teleformación www.femxa.com

Ficción producciones A Coruña Proxectos audiovisuais. http://www.ficcion-

Integración imaxe 3D producciones.com/

Fotopanorama A Coruña Fotografía panorámica e www.fotopanorama.es

visualización 3D

Fuertes Servicios Santiago de Publicidade interactiva www.fuertespublicidad.com

Compostela

Fynet A Coruña Teleformación www.fynet.es

Galicia Banner Vigo Publicidade na internet www.galiciabanner.com

Galievent 2011 Santiago Edicións multimedia.

Elaboración de cityguías

Galinus Corcubión Usabilidade www.galinus.com

A Coruña

Gargore Vigo Servizos multimedia. Xogos http://www.gargore.com/

GRG Soluciones Informáticas Vigo Desenvolvemento web

Hacce Vigo Usabilidade e accesibilidade www.hacce.com

Hospedaxes A Coruña Solucións web http://www.hospedaxes.com/es/

para empresas

Igalia A Coruña Consultoría, innovación e http://www.igalia.com/

desenvolvemento de

solucións baseadas en

software libre

Ilusión Media Ames Consultoría e deseño www.ilusionmedia.es

A Coruña de software

Ilux A Coruña Proxectos audovisuais. http://www.ilux.es/

Visualización e exposicións

Ima Visions O Grove Web, programación e www.imavisions.org

Pontevedra deseño gráfico
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EMPRESA SEDE ACTIVIDADE WEB

Imagina O Grove Creación CD multimedia, www.e-imaxina.com

Pontevedra deseño web

Imaxin Software Santiago de Desenvolvemento de www.imaxin.com

Compostela proxectos, enxeñaría

lingüística

Infowebgalicia Ourense Web, ecomerce, http://www.infowebgalicia.com/

multimedia, serigrafía

Interacción Vigo Creación e desenvolvemento www.interaccion.es

de proxectos interactivos 

Tangaraño A Coruña Animación 2D e 3D http://www.tangarano.com/

Interdix Galicia S.A. Lugo Autobús itinerante de cursos. http://interdixgalicia.com/

Manexo internet.

Dominios internet

Ipoki A Coruña Aplicacións GPS. http://www.ipoki.com/

Redes sociais

K Media Santiago de Animación, multimedia e www.kmedia.tv

Compostela visualización 3D

Kaotic Medios Digitales A Coruña Web, CD e multimedia www.kaoticmd.com

Koinedigital A Coruña Web www.koinedigital.com

La Guinda A Coruña Deseño gráfico publicitario www.laguinda.es

Lambdastream A Coruña Tecnoloxía para televisión www.lambdastream.com

interactiva

Lineal Arts A Coruña Web www.linealarts.com

Loroestudio Ferrol Contidos e aplicacións para www.loroestudio.com

dispositivos dixitais e

TV interactiva

Mandarina Vigo 3D, contornos virtuais, www.mandarina.cc

presentacións

Microrec A Coruña Creación web e http://www.microrec.es

aplicacións informáticas

Novacomm Vigo Soporte, infografía e deseño www.novacomm.es

Novaimaxe A Coruña Deseño e desenvolvemento www.novaimaxe.com

de proxectos

Novatec Consulting Santiago de Consultoría www.i-novatec.com

Compostela

N-video Porriño Produción para novas canles www-n-video.com

Ophiusa Lugo Produción e edición http://www.ophiusa.info/

de vídeo, vídeo-libros e listado1.php?tipo=2

outros formatos

Ozono Multimedia Santiago de Creación, consultoría e www.ozonomultimedia.com

Compostela deseño web
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EMPRESA SEDE ACTIVIDADE WEB

Pexego Sistemas Lugo Teleformación, web www.pexego.es

Informáticos e multimedia

Píxel Grafics Vigo Deseño e sistemas

Plexus Technologies Santiago de Consultoría e programación tecnologiasplexus.com

Compostela web

Predanet Santiago de Creación de páxinas web, http://www.predanet.com/

Compostela deseño e creación de

software a medida.

Producciones Vigo Vigo Prestación de servizos http://www.produccionesvigo.net

audiovisuais e multimedia

Pululart A Coruña Deseño e creación web e de www.pululart.com

contidos a través da Rede

Quart NTD A Coruña 3d, videocreación e deseño www.quartntd.com

Quobis Network Porriño Solucións de voz e telefonía. http://www.quobis.com

Pontevedra Televisión á carta en hoteis

Saga TV A Coruña Produción multimedia, http://128.121.9.16/

integración 3D quienesSomos.do

Shylex telecomunicacións Vigo Portais de contidos e http://www.shylex.com/

servizos, ferramentas

corporativas e consultora

de telecomunicacións

Sicom Internet Vigo Web e programación www.sicominternet.com

Sis-tema RFR y BSL A Coruña Deseño web e multimedia. www.sis-tema.com

Identidade corporativa

Softic Santiago de Desenvolvemento web http://www.softic.es/

Compostela 

SSIMAC Multimedia A Coruña Internet, deseño, audio, http://www.ssimac.com/

Developers vídeo, CD-ROM..

Suve.Studio A Coruña Deseño gráfico, fotografía, http://www.suvestudio.com/

animación, produción

audiovisual, deseño web

e multimedia, publicidade,

comunicación. 

Sysvisions A Coruña Deseño www.sysvisions.com

Telemaco Ourense Plataforma de formación http://www.telemaco.com/

a distancia 

Torques A Coruña Deseño gráfico e www.torques.com

comunicación visual 

Tresdeseos A Coruña Posprodución e http://www.tresdeseos.es

animación 3D. 

Triade Comunicación A Coruña Multimedia, vídeo www.triade.es

de Empresas dixital e internet
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EMPRESA SEDE ACTIVIDADE WEB

Urban simulations A Coruña Visualización 3D para www.urbansimulations.com

arquitectura e enxeñaría

VirtualCB Vigo Creación de imaxes, http://www.virtualcb.es/

animacións 2D/3D e

simulacións virtuais.

Deseño corporativo,

presentacións, CD,

páxinas web, folletos.

Vision Dixital Vigo Deseño web e multimedia www.visiondixital.com

Visualpublinet A Coruña Comunicación na internet www.visualpublinet.com

Vigo

V-Mann Multimedia A Coruña Deseño, publicidade, 3D www.v-mann.com

Volumetrika Ourense Creación de infografía 3D http://www.volumetrika.com/

para deseño de interiores

e exteriores

Yagly A Coruña Solucións web, audiovisuais, www.yagly.com

consultoría

Zoa Media Mos Producións audiovisuais http://www.zoamedia.com/

Pontevedra e multimedia index.html

Zozo A Coruña Interactividade, cine e TV www.zozo.es
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INTRODUCIÓN, MÁIS ALÓ DA CRISE ECONÓMICA

A comunicación publicitaria en Galicia está a atravesar por momentos difíciles por mor da crise económica inter-
nacional, que está a afectar de maneira especialmente relevante a este sector, que amosou un crecemento impa-
rable nos últimos anos en cifras globais. Certamente, o sector publicitario é moi sensible a calquera mudanza no
mercado, tendo en conta que as empresas en xeral tenden a reducir inmediatamente os gastos dedicados á comu-
nicación por consideralos excesivos cando a situación financeira esixe aplicar políticas de austeridade. Porén a
publicidade, con rigor académico, non é un gasto senón un investimento que cremos moi necesario tamén en tem-
pos de crise, porque sen mensaxes comerciais o posicionamento de mercado resulta máis opaco e, xa que logo,
as posibilidades de negocio minguan e, consecuentemente, resulta aínda máis complicado recuperar os clientes
previamente fidelizados.

Neste breve informe o que se pretende é achegar os datos e reflexións que poden resultar máis interesantes
para tirar unha radiografía aproximada do sector publicitario galego sen pretender ser exhaustivos. Para iso é nece-
sario prestarmos atención aos elementos de carácter estrutural que poden axudarnos a comprender o fenómeno
da comunicación persuasiva galega desde un punto de vista non conxuntural para retratalo con máis obxectivi-
dade, menos dramatismo e, sobre todo, coa perspectiva temporal da evolución deste eido profesional sen caer-
mos no enfoque distorsionador da incerteza actual.

É importante subliñar, por outra parte, que moitas das cifras que se están a publicar sobre os efectos da crise
económica no sector publicitario son moi relativas por canto se trata de datos que responden a unha situación
inusual, nun contexto en que moitos anunciantes están variando con gran celeridade as súas políticas de comu-
nicación, con posicións moi conservadoras, á espera de coñecer as medidas económicas dos diferentes gobernos
e de saber con máis coñecemento de causa cara a onde vai a economía de mercado no seu conxunto.

Neste feitío, o que pretendemos con este estudo é tomarlle o pulso á publicidade galega coa debida pruden-
cia e cautela que esixen os cambios de rumbo que están a acontecer na sociedade global e que, por suposto,
están a ter tamén transcendencia na sociedade galega, en particular no investimento publicitario.

No anterior informe xa apuntabamos que a publicidade non pode entenderse sen ter en conta os parámetros do
mercado español ou mesmo europeo, que poden determinar o desenvolvemento desta actividade comunicativa de
importancia crucial para a supervivencia dos medios de comunicación e mesmo para protexer a liberdade de pren-
sa, na medida en que os ingresos publicitarios permiten ás empresas xornalísticas non ter que depender das axu-
das públicas e o que isto representa desde o punto de vista editorial1.

No referido estudo de 2007 sinalábase tamén que, malia as interconexións existentes entre a mini-industria
publicitaria galega e outros actores de matriz española que participan no sector do noso país, existen outros ele-
mentos que nos permiten falar dun escenario profesional diferenciado, con especificidades propias que incluso
propiciarían a posibilidade de falarmos dunha retórica publicitaria galega. Certamente, as estruturas publicitarias
de Galicia son aínda febles e moi atomizadas, pero o pulo do mercado audiovisual e cultural, xunto co crecemento
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1 Cf.: «A comunicación publicitaria e corporativa en Galicia», en Xosé López García (coord.), A comunicación en Galicia 2007,
Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2007, pp. 135-144.
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da industria comercial, tanto a nivel local, como nacional e internacional, presentan desafíos de negocio intere-
santes para os profesionais galegos, que están a tentar, por outra banda, ser cada vez máis competitivos, con
máis recursos creativos e técnicos2.

Tendo en conta que o mundo do simbólico ten un protagonismo esencial para estender as redes comerciais a
través de estratexias de imaxe axeitadas, as estruturas do sector publicitario desempeñan un papel preponderan-
te para conseguir promover con eficacia os produtos galegos en Galicia e alén das fronteiras. A construción dun
discurso simbólico no que os valores da cultura galega estean presentes resulta primordial para proxectar as
potencialidades económicas, culturais e sociais da nosa comunidade na linguaxe imaxinaria da globalización.
Actualmente, a influencia política e financeira dun país non se crea sen unha boa comunicación dos valores que
singularizan a seu territorio e o que aquel ten para ofrecer a outros pobos (léase consumidores) do mundo. Ás
veces, a mellor maneira de vender un produto, independentemente da súa fasquía, é incorporarlle as caracterís-
ticas intanxibles que o fan único como obxecto que pertence a unha determinada cultura porque, deste xeito, pro-
bablemente resulte emocionalmente máis interesante para os potencias clientes locais por mor da súa
autenticidade e, asemade, máis recoñecible e atractivo noutros contornos xeográficos fóra de Galicia. 

A COMUNICACIÓN PUBLICITARIA E A CULTURA GALEGA EN PERSPECTIVA

Resulta evidente que a publicidade é unha linguaxe de comunicación creativa que tamén contribúe a afianzar o
discurso cultural galego. A publicidade feita en Galicia está a incorporar, cada vez máis, os valores propios da cul-
tura do país a través de múltiples rexistros, non soamente por medio do emprego da lingua galega, que é un sinal
de identidade fundamental que moitos anunciantes adoptaron non só como compromiso coa cultura autóctona,
senón porque está a funcionar eficazmente cando se trata de dirixirse a determinados públicos do mercado gale-
go, como así o testemuñan campañas que tiveron recentemente un grande éxito comercial, como a desenvolvida
pola empresa Gallega de Distribuidores de Alimentación, S.A. (GADIS), realizada pola axencia coruñesa BAP &
Conde, que creou un slogan promocional que tivo un interesante impacto publicitario: «Vivamos como galegos».
A campaña, por outra banda, tivo o recoñecemento da Asociación de Medios Publicitarios de España, que pre-
miou a súa retórica creativa para gañar a confianza dos consumidores galegos. Asemade, a través da internet, o
anuncio de GADIS tivo ata 2008 máis dun millón de visitas3.

O uso da lingua galega nos anuncios que se publican e se emiten nos medios de comunicación galegos está
a experimentar, xa que logo, un notable incremento nos últimos tempos debido, nomeadamente, a que se está a
aplicar con maior eficacia unha das técnicas clásicas da linguaxe publicitaria, a transfusión, que consiste en incor-
porar aos anuncios os valores que forman parte do substrato emocional e cultural da sociedade á que se dirixen
as mensaxes comerciais. Neste sentido, xurdiron iniciativas diversas por parte de varias institucións comprometi-
das coa utilización do galego na economía de mercado que están a contribuír a incrementar notablemente a per-
cepción da rendibilidade social e de política corporativa (non só como responsabilidade social) dos anunciantes,
que están a comprobar que mellora a identificación e o prestixio dos produtos perante os potenciais clientes ou
consumidores. Ademais da Mesa pola Normalización Lingüística, que persegue os obxectivos consubstanciais á
súa propia dinámica de defensa da lingua, podemos referirnos ao proxecto de galeguización da comunicación
comercial do Foro Peinador, que homenaxea a Enrique Peinador, fundador do Balneario de Mondariz, que foi o
primeiro en apostar de xeito decidido polo galego como idioma corporativo. O Foro, que foi creado por intelectuais
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2 Ibidem.
3 Cf.: http://www.vivamoscomogalegos.com.
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e empresarios, pretende que as empresas galegas coñezan as vantaxes de anunciarse na lingua vernácula conci-
liando a actividade económica das institucións empresariais coa defensa dos valores culturais e lingüísticos pro-
pios de Galicia. A política do Foro Peinador conseguiu o apoio de numerosas empresas que se sumaron a esta
iniciativa a través dun convenio coa Secretaría Xeral de Política Lingüística. Tamén a Fundación Galicia-Empresa,
da que forman parte medio cento de firmas líderes en varios eidos comerciais, está a responder favorablemente
ao reto de comunicar en galego á sociedade galega. Porén, malia a inexistencia de estudos especializados que o
avalen, non se oculta desde algunhas empresas e axencias publicitarias que para determinados segmentos da
poboación o galego pode «vender menos»; concretamente cando se trata de promover determinado tipo de pro-
dutos para públicos urbanos (A Coruña ou Vigo) ou destinados á mocidade, onde se cre que a significación da
lingua ten unha importancia menor, como xa se salientou en informes anteriores elaborados para o Consello da
Cultura Galega.

En calquera caso, en xeral, a consideración do galego como lingua publicitaria é un feito. Empresas de ámbi-
to nacional, que antes promovían os seus produtos en castelán nos soportes de comunicación galegos, agora
incorporaron o galego de xeito masivo aos seus anuncios e nos postos de venda. É o caso de El Corte Inglés, Tele-
fónica, Eroski, Alcampo, Lidl, entre outras. Por outro lado, hai empresas galegas que tamén participan desa filo-
sofía cando se anuncian na nosa comunidade, como Pescanova, Megasa, Galiven, etc. Xa que logo, existe unha
conciencia estendida e crecente sobre a eficacia comunicativa dos valores culturais galegos. Todos os produtos
que se fabrican en Galicia son galegos; pero, no caso dos que se exportan nacional ou internacionalmente, teñen
que deseñar unha estratexia axeitada que, indubidablemente, prescinde da lingua galega para promoverse mellor.
Existe aínda así unha tendencia a potenciar, na formulación creativa das campañas de comunicación, elementos
de carácter identitario, que axudan a diferenciar e a posicionar mellor no mercado os «produtos galegos» aten-
dendo ás súas características e peculiaridades non só materiais, senón simbólicas. Este é un matiz moi relevan-
te para podermos falar de «produtos galegos» capaces de difundir a imaxe de Galicia como un valor engadido
que, ademais de destacar competitivamente no mercado global, pode resultar especialmente atractivo pola súa
marca de autenticidade cultural, proxectada por medio dos signos non só atávicos, senón tamén a través das ico-
nografías e das variadas dimensións creativas autóctonas que distinguen á cultura galega. 

Este feitío de carácter estratéxico para a difusión da cultura galega e a súa influencia máis aló de Galicia está
a ser utilizado polas institucións autonómicas, maiormente pola Xunta de Galicia nas campañas de carácter insti-
tucional para promover, particularmente, a industria turística (por medio de Turgalicia); aínda que tamén se están
a consolidar novos escenarios de comunicación comercial de matriz galega a partir, por exemplo, da marca «Gali-
cia Calidade». No caso de Turgalicia, a estratexia de comunicación para valorizar a imaxe de Galicia como destino
turístico baséase, actualmente, en elementos conceptuais evocadores que transmitan simpatía, modernidade e
autenticidade, prescindido da calidade como valor crucial porque «xa non marca a diferenza» na comunicación4.
Os factores que Turgalicia considera primordiais para promover Galicia deberían apoiarse no estilo de vida da socie-
dade galega, «aproveitando sectores empresariais galegos estratéxicos cos que deseñar accións de co-branding;
deseñar a primeira marca turística de Galicia ligada ao destino; apropiarse das palabras tótem que xeren unha repu-
tación e notoriedade positiva para Galicia e, por último, crear e liderar o Clúster de Turismo Atlántico»5.

A calidade si é, en cambio, un factor fundamental no deseño das campañas que pretenden comunicar unha
imaxe dos produtos galegos relacionados coas calidades e os atributos únicos que os vinculan á comunidade gale-
ga. Estamos a falar da marca pública «Galicia Calidade», comercializada pola Consellería de Industria a través
dun ente autónomo que funciona na práctica como se fose un clúster en que se poden rexistrar todas as empre-
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4 Cf.: Novas estratexias de imaxe e promoción turística de Galicia, en http://www.turgalicia.es.
5 Ibidem.
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sas galegas que cumpran unha serie de esixencias. Deste xeito, a marca «Galicia Calidade» realiza campañas
colectivas e sectorializadas que favorecen os intereses do conxunto de institucións que forman parte do proxecto,
no que se poden atopar comercializadores do sector agroalimentario, como a tenreira galega, da pesca e outros
produtos típicos da comunidade galega. Na actualidade hai máis dunha trintena de empresas rexistradas, entre
as que atopan firmas tan coñecidas como Mondariz, Feiraco, Estrella Galicia, Pizza Móvil, Rianxeira ou Coren. 

Neste contexto, apréciase unha cada vez maior preocupación por crear unha comunicación profesionalizada
que explore novas técnicas creativas para proxectar a imaxe dos produtos galegos coa máxima eficacia. Podería-
se falar de que a creatividade galega está desenvolvéndose coa enerxía suficiente para ter conciencia de si mesma.
Proba disto é a constitución da Asociación Galega de Deseñadores (DAG), que agrupa diversas axencias de comu-
nicación gráfica que están a utilizar, na era dixital, novas metodoloxías de traballo e técnicas innovadoras capa-
ces de recoller a esencia dos valores do anunciante e do seu produto para crear mensaxes con formatos creativos
suxestivos. A visión de conxunto panorámica sobre a nova creatividade galega está a ser recompilada nun anua-
rio que editan desde 2006 varios profesores da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación de Pontevedra6.

FACTURACIÓN E ESTRUTURACIÓN DO MERCADO PUBLICITARIO GALEGO: DATOS ORIENTATIVOS

No marco da crise económica mundial, como xa se sinalou máis atrás, que está a afectar de maneira moi espe-
cial ao sector publicitario e aos soportes de comunicación en xeral, con excepción do medio cibernético, as novas
tecnoloxías portátiles e os videoxogos (nos que tamén se introduce publicidade por medio de diversas técnicas,
non só o clásico product placement), o sector publicitario en Galicia está a sufrir as consecuencias do estanca-
mento conxuntural. En España, o crecemento medio anual durante o período de 2003 e 2007 foi dun 7,2% e
chegou a ter unha repunta de 16 108 millóns de euros en 2007, o que representou o 1,7% do PIB español7. En
2008, en cambio, o investimento en comunicación comercial descendeu un 7,2% e entre os 20 primeiros anun-
ciantes españois non se atopa ningunha marca galega. No caso de Galicia, o volume de facturación superou os
90 millóns de euros en 2007, segundo o último informe Ardán, no que se recollen os datos das primeiras vinte
empresas do sector, no que destaca a axencia coruñesa BAP Conde8.
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6 Cf.: Chechu Pérez; Eva Quintas e Alberto Dafonte, Creatividade Galega, Vigo, Mírate, 2006; Santiago de Compostela, Xunta de
Galicia-Consellería de Innovación e Industria, 2007, e idem, 2008. 

7 Cf.: Estudio Infoadex de la inversión publicitaria en España 2009. Http://www.infoadex.es.
8 Cf.: Informe Ardán Galicia 2009, Vigo, Consorcio da Zona Franca, 2009.
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Principais empresas publicitarias de Galicia por ingresos

EMPRESAS 2006 2007 Tasa de variación

2007/2006

Atlántica de Planificación y Medios 10 077 873 12 692 570 25,94%

Grupo Bap Conde, S.A. 10 173 999 11 804 785 16,03%

Imaxe Inermedia, S.A. 9 577 987 7 968 537 -16,80%

Reclam. Publicidad, Márketing y Artes Gráficas 2 049 716 7 553 5652 268,52%

Rótulos. Distribución y Serigrafía, S.L. 4 708 804 6 104 738 29,65%

Maxan, S.A. 5 804 773 6 006 611 3,48%

STD-Multiopción, S.A. 5 834 223 — —

Strategias de Medios de Galicia, S.A. 5 531 571 5 816 265 5,15%

Ecovigo Publicidad, S.L. 3 941 696 5 569 128 41,29%

Serigrafía, Publicidad e Imagen, S.L. 2 556 627 3 563 882 39,450%

Amil Lago Servicioso Generales, S.L. 2 315 880 3 124 962 34,94%

Canal Uno de Comunicación, S.L. 2 143 624 2 925 048 36,45%

Eloy Lozano Publicidad, S.L. 2 918 923 2 697 066 -7,60%

Europublic Comunicación, S.L. 2 419 344 2 538 519 4,93%

Publigal, S.L. 2 595 723 2 499 092 -3,72%

Porto Valla Publicidad Exterior, S.L. 2 338 616 2 385 459 2,00%

Galicia Media, S.L. 1 478 880 2 375 512 60,63%

Luis Ferreira Asociados, S.L. 2 665 170 2 301 678 -13,64%

Producciones La Misericordia, S.L. 847 679 2 253 819 165,88%

Servicios de Publicidad Oia, S.L. 2 246 030 — —

Cifras en €. 20 primeiras empresas do sector por facturación. Fonte: Ardán 2009.

O número de axencias publicitarias na comunidade galega atinxiu o número de 133 en 2008 (a maioría loca-
lizadas en Vigo e A Coruña), sobre un total de 434 existentes en todo o territorio español, o que demostra a enor-
me atomización do sector no caso galego. Por outro lado, o investimento medio por comunidade e anunciante en
España sitúa a Galicia moi por debaixo da maioría das autonomías, como se pode apreciar no seguinte cadro esta-
tístico:
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Investimento medio por comunidade e anunciante

Madrid 547 586

Cataluña 204 879

Media Nacional 142 506

País Vasco 83 444

Aragón 71 171

Navarra 56 806

Comunidade Valenciana 55 860

Cantabria 54 869

Murcia 38 223

Andalucía 41 564

Baleares 40 877

Canarias 36 526

Asturias 33 149

A Rioxa 32 914

Castela-A Mancha 28 095

Galicia 20 026

Castela e León 18 694

Estremadura 8985

Fonte: Infoadex 2007. Cifras en miles de €.

Por outra banda, se facemos unha desagregación das marcas galegas con maior investimento publicitario,
comprobamos que a Xunta continúa a ser o principal anunciante de Galicia. Do cadro que reproducimos a seguir
poden tirarse, ademais, varias conclusións: cada vez hai unha maior diversificación dos sectores que invisten en
comunicación comercial; os maiores investidores son empresas que teñen presenza noutros mercados fóra de
Galicia, como Pescanova ou Calvo, ou entidades financeiras, como Caixa Galicia, Caixanova ou Banco Caixa
Geral.

Marcas galegas con maior investimento publicitario (Período 2003-2007)

Incremento

2006-2007 2007 2006 2005 2004 2003

Xunta de Galicia + 34,8 4 569 825 3 389 175 3 604 633 4 836 321 3 656 612

Caixa Galicia + 66,7 2 948 796 1 768 714 1 636 038 1 017 391 1 012 829

Turgalicia +12,7 2 600 994 2 307 046 559 151 417 189 4 032 996

Pescanova + 120,7 2 434 863 4 876 213 5 057 862 3 716 350 3 085 883

Calvo +90,6 2 348 549 1 232 244 470 159 2 185 821 1 897 182

Caixanova + 57,1 2 007 094 1 277 705 1 489 954 1 006 501 1 259 328

Banco Caixa Geral +491,2 1 694 018 286 515 — — —

Leite Celta +24,2 1 534 994 — 1 013 549 688 197 800 914

Campos +129,1 1 108 039 483 637 785 774 s.d. s.d
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Incremento

2006-2007 2007 2006 2005 2004 2003

Gadis -2,7 1 091 238 1 122 029 979 696 991 281 942 758

Rianxeira +171,7 1 080 015 397 513 2 330 193 1 889 824 814 171

Fundación Caixa Galicia+1,5 1 029 949 1 014 602 915 247 704 969 681 615

Xylazel -39,3 935 208 1 539 821 905 396 787 583 324 018

Fadesa +0,1 863 393 862 170 563 897 — —

Estrella Galicia -33,6 811 490 1 222 508 435 225 768 664 638 288

Santos +33,6 654 576 439 855 — — —

La Voz de Galicia +209,6 605 502 195 582 509 255 160 036 318 883

R +27,6 548 348 429 757 496 600 563 030 158 012

Kill Paff -8,8 514 330 563 991 428 552 863 398 1 015 383

Armería Álvarez -19,0 423 433 522 919 476 984 317 513 170,552

Parque Colmenar +70,4 394 543 205 188 — — —

Fadesa

Vallfosca Resort 388 565 — — — —

Fadesa

Ofi Precios -6,9 373 858 401 453 — — —

Helvetia Previsión -22,0 349 908 448 480 — — —

Hogar del Mueble -12,8 327 318 375 153 — — —

Crisol -0,8 325 119 327 731 286 530 — —

I.C.O.N. +15,0 322 123 280 223 — — —

Selmark +40,8 314 077 223 034 — — —

Villanueva de la 312 257 — — — —

Cañada-Fadesa

Cabreiroá -23,1 303 487 394 662 — — —

Zara +18,4 302 315 255 378 — — —

Cimans +24,6 302 251 243 138 — — —

Deputación da Coruña +3,0 288 030 279 704 326 000 230 006 301 303

CXG 281 424 — — — —

Banco Pastor -45,8 260 476 480 415 — — —

North Sails 255 314 — — — —

Televisión de Galicia (TVG)+17,1 239 669 202 187 660 745 698 215 1 056 994

Haley +144,4 232 333 — — — —

Martín Codax 231 535 — — — —

Xoane -3,4 226 591 234 510 — — —

Costa Esuri Fadesa +38,6 223 605 s.d. — — —

Gran Bazán +11,9 220 347 196 941 — — —

Rectoral de Amandi +27,9 208 515 — — — —

Radiovoz 203 222 — — — —

IGAPE 201 073 — — — —

Mondariz -37,9 193 509 311 808 — — —

Claudio -9,6 188 955 209 034 380 733 324 655 328 227
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Incremento

2006-2007 2007 2006 2005 2004 2003

Autos Vegueta -24,5 188 854 250 100 — — —

Sueño +30,9 180 146 — — — —

Fadesa Plaza 176 677 — — — —

Mediterranea Saidi — — — 408 591 — —

Fadesa

Ideal Gallego — — — 291 421 188 730 139 407

D. O. Tenreira Galega — — — 426 308 — —

D. O. Mexillón — — — 485 576 — —

de Galicia

Caramelo — — 869 550 878 927 563 609 573 218

Adolfo Domínguez — — 731 424 1 299 821 335 705 315 088

1906 — — — 365 126 — —

Fonte: El Publicista. Especial anunciantes, decembro de 2008. «Ranking comunidades» (a partir de datos de Infoadex).

Cifras en €. 

CONCLUSIÓNS

O panorama publicitario galego non é alleo á recesión económica nacional e internacional, cun importante retro-
ceso no nivel de investimento por parte das empresas anunciantes. Porén, esta situación conxuntural non está
afectar á consolidación do mercado da comunicación comercial en Galicia, que vén afianzando nos últimos anos
unha posición de relevancia, tanto polo nivel de facturación sostida no período anterior á crise, como polo pulo
creativo das diversas axencias que traballan na comunidade galega. Neste senso, continúa a haber, como conse-
cuencia lóxica dos índices demográficos, unha forte concentración do negocio nos polos urbanos vigués e coru-
ñés, así como unha evidente atomización empresarial.
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1. INTRODUCIÓN

Os gabinetes de comunicación consolídanse en Galicia a partir fundamentalmente da década dos 70 do pasado
século. Os diferentes actores sociais profesionalizan e institucionalizan a comunicación cos diferentes públicos,
especialmente cos medios de comunicación, ao abeiro de tres circunstancias: a) o sistema político e a descen-
tralización administrativa; b) o proceso de liberalización do mercado, que implica o incremento da competencia
para as empresas galegas e c) a creación de diferentes grupos e asociacións sociais, económicas e políticas que
buscarán desde o primeiro momento o seu espazo na area de loita por un oco na axenda pública.

No momento actual, constitúen unha parte imprescindible do sistema comunicativo como orixe da maioría das
informacións editadas nos medios de comunicación (os últimos estudos indican que elaboran entre o 80 e o 95%
do publicado diariamente) e prevén un continuo crecemento (García Orosa, 2005; Informes Adecec, 2009; Dir-
com, 2009). Neste momento, de augurios de transformacións importantes nos diferentes sistemas, realizamos a
radiografía dos gabinetes de comunicación en Galicia cuxos resultados resumimos nas próximas liñas.

2. METODOLOXÍA

No seguinte informe preséntanse algunhas das tendencias da comunicación organizacional galega nos últimos
cinco anos. O obxectivo fundamental da investigación realizada era obter a análise comparativa do sector da
comunicación organizacional en Galicia, circunstancia que obriga a manter o mesmo método de recollida de datos
ao longo do período de duración do estudo. Resumimos a continuación as chaves deste:

1. Delimitación temporal: 2004-2009.
2. Delimitación espacial: Galicia.
3. Obxectivos concretos:
A. Evolución dos gabinetes de comunicación e o seu peso dentro dos diferentes sectores e actores sociais.
B. Dinámica dos gabinetes e a súa relación cos medios de comunicación.
C. Análise das principais transformacións, especialmente no caso das novas tecnoloxías da información e a
comunicación.

D. Evolución das asesorías de comunicación.
4. Obxecto de estudo: a comunicación organizacional segue a incluír un amplo abano de realidades polo que
consideramos oportuno concretar o termo gabinete de comunicación e incluír aqueles que cumpren os
seguintes requisitos tal e como se fixo en investigacións anteriores:
A. Que constitúa un departamento diferenciado dentro da entidade (con recursos humanos e materiais pro-
pios, funcións delimitadas e presenza no organigrama ou no plan de actuación con obxectivos e activi-
dade propia), que estea imbricado na entidade (rexistrado de xeito formal ou consuetudinario).

B. Que teña un carácter estable e organizado; exclúense os gabinetes de comunicación eventuais organiza-
dos con motivo dun acontecemento ou dunha actividade determinada, normalmente co apoio de empre-
sas externas.
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C. Que dispoña de infraestrutura e persoal propio.
D.Que se encargue da planificación, implementación e, de ser o caso, avaliación da comunicación da
entidade.

Nesta ocasión, centramos o traballo na comunicación externa, concretamente na relación cos medios de
comunicación, principal función e público dos gabinetes de comunicación.

5. Técnicas de recollida de datos: un total de 717 enquisas a diferentes entidades galegas a través dunha
mostraxe discrecional cun índice de resposta do 91% e un nivel de confianza do 95%. Nesta ocasión, res-
pondendo a unha das principais tendencias rexistradas durante os últimos anos na comunicación organi-
zacional galega, engadiuse unha nova categoría ao cuestionario: as salas de prensa on line. Neste eido
analizouse a existencia de sala de prensa on line e a transformación provocada no campo informativo a par-
tir dos seguintes ítems: páxina web na entidade, sala de prensa on line, o seu nivel de institucionalización,
persoal específico, orzamento e a posible entrada na rutina produtiva do propio gabinete e tamén dos
medios de comunicación. Do mesmo xeito, a propia evolución da comunicación organizacional en Galicia
obrigou a incluír na análise novos actores: as asesorías de comunicación. 

6. División da mostraxe en sectores. Continuamos coa taxonomía deseñada en 2004: primeiro (Administra-
ción pública), segundo (entidades con ánimo de lucro), terceiro (entidades non públicas e sen ánimo de
lucro). É conveniente non confundila coa tripartición tradicional no primeiro sector (agropecuario), o segun-
do (industrial) e o terceiro (servizos). 

Finalmente debemos indicar dúas circunstancias que marcan a presentación destes datos no momento actual
e que poderían alterar as tendencias nos próximos meses: a conformación dun novo goberno na Xunta de Galicia
froito das últimas eleccións autonómicas e a crise económica que afecta á comunidade autónoma na actualidade.

3. SECTORES EMERXENTES: XUSTIZA, ADMINISTRACIÓN LOCAL E EMPRESAS DE VANGARDA

No último quinquenio a comunicación organizacional continúa o proceso de crecemento iniciado a finais dos 70
do século pasado e consolidado a mediados da década dos 80, pero con características específicas e diferencia-
das. O aumento é constante en todos os sectores pero marcado polo desenvolvemento da comunicación organi-
zacional en novos eidos e a normativización, especialización e diversificación da actividade nos que xa contaban
con gabinete no inicio do presente século.

No momento actual, as principais entidades da Administración pública e, en menor medida, as grandes
empresas e entidades do terceiro sector teñen un gabinete de comunicación. Os datos obtidos indican que o
22,74% do total das organizacións conta con gabinete de comunicación, mentres que un 77,25% aínda non dis-
pón deste departamento1.

160

1 Esta cifra debe ser relativizada en función do tamaño da mostraxe, que inclúe entidades de escasa dimensión que aínda non insti-
tucionalizaron a súa comunicación, como os concellos máis pequenos ou algunhas pemes.
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Gráfica 1. Evolución da comunicación organizacional.
Porcentaxes

Fonte: elaboración propia.

Dentro dos sectores novos é salientable o caso da xustiza, xa sinalado como excepcional por carecer de gabi-
nete de comunicación no informe do 2004, cando era o único poder público sen unha regulación da súa relación
cos medios de comunicación. Agora conta, xa desde hai catro anos, con persoal responsable da comunicación no
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, encargado fundamentalmente de protocolo e relación cos medios de
comunicación.

Dentro da Administración pública destacamos tamén o caso das vilas e pequenas cidades, que comezan a
sentir no último quinquenio a necesidade de institucionalizar a súa comunicación. Para iso, ao dispoñer en xeral
de orzamentos reducidos, optan por buscar novas fórmulas para ter acceso á opinión pública a través de distin-
tos recursos. Ademais de recorrer a asesorías de comunicación externas e do inicio do emprego de internet como
ferramenta útil para as entidades con menos recursos, constitúen «mancomunidades» da comunicación median-
te as cales contratan persoal especializado en comunicación organizacional responsable de tres ou catro munici-
pios asociados. 

No caso das empresas, os sectores emerxentes sitúanse naqueles en que, por diversas razóns, acrecentan a
súa competencia internacional (sector vinícola, sector téxtil, sector do granito) e apostan pola comunicación orga-
nizacional como un valor engadido imprescindible para sobrevivir nun mercado global. No terceiro sector, desta-
ca a evolución das cámaras de comercio e dos colexios profesionais, aínda que, neste último caso, se está
institucionalizando a través de asesorías externas.

161

maqueta_FINAL:PRIMEIRAS PAXINAS d&i  6/5/10  10:30  Página 161



Berta García Orosa

4. NORMATIVIZACIÓN E SEGMENTACIÓN

A institucionalización, profesionalización e diversificación de funcións marcan a evolución dos gabinetes de comu-
nicación. Se hai cinco anos os departamentos de comunicación xa conseguiran acceder aos medios (adaptándo-
se ás rutinas produtivas destes a través de fluxos de información continuos e asimétricos con canles
consuetudinariamente constituídas), no momento actual tenden á normalización desa tarefa dentro da entidade
como unha función primordial.

Coa complexidade das entidades e por mor da propia dinámica de institucionalización da comunicación orga-
nizacional, no período analizado rexístrase a «normativización» da actividade, que implica unha regulación desta
dentro do sector (especialmente no sector público) e dentro das propias entidades non só elaborando e imple-
mentando plans de comunicación senón tamén institucionalizando as tarefas de comunicación dentro dos esta-
tutos e organigramas da propia entidade. Esta tendencia cara á formalización da actividade rexístrase tamén
dentro do propio gabinete de comunicación coa elaboración de plans de comunicación e coa creación de postos
de traballo2 específicos e formalmente estipulados que regulan as súas funcións.

Gráfica 2. Plans

Fonte: elaboración propia.

Unha vez formalizada a función da comunicación dentro das entidades, varía paulatinamente a súa función e
dinámica cubrindo carencias detectadas no informe de 2004. O camiño cara ao comunicador como asesor/actor
dentro da entidade é unha delas. Se a comezos da presente década a maioría dos gabinetes de comunicación
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2 A obriga de constituír un gabinete de comunicación blinda a este fronte ás situacións de crise como a actual na que, polo momento,
a incidencia na comunicación organizacional está a ser menor que a rexistrada a principios da década dos 90.
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situábanse nun estadio que definiamos de pregabinete3 ou de gabinete como canalizador da información da enti-
dade4 no momento actual, moi paseniñamente pero sen descanso comeza a camiñar cara a un gabinete de comu-
nicación que situamos nunha terceira fase e denominamos «asesor». Nesta, o director de comunicación (dircom)
non só transmite o que acontece senón que, sobre todo, crea o que acontece a través dos discursos dos voceiros
e coa creación de «pseudoacontementos», actividades da entidade cuxo fin principal é saír nos medios de comu-
nicación. Estas transformacións acaecidas dentro da entidade non teñen, polo momento, unha repercusión signi-
ficativa nas rutinas de comunicación establecidas cos xornalistas. Polo contrario, aparentemente os gabinetes
continúan ancorados no denominado modelo de «axente de prensa» ou «de dúas direccións asimétricas» encar-
gado de remitir información aos medios de comunicación ou establecer unha relación cos medios na que o gabi-
nete de comunicación é o actor hexemónico.

Os departamentos de comunicación en Galicia continúan definíndose como gabinetes de prensa e, cada vez
máis, optan por incluír entre as súas funcións a de comunicación interna aínda que na maioría dos casos redú-
cese a elaboración e difusión do dossier de prensa e a conversa cos diferentes membros da entidade co fin de
obter información para publicar nos medios. A función principal segue sendo o constante contacto cos medios de
comunicación mediante instrumentos tradicionais (comunicados e roldas de prensa) aínda que cada vez máis
optan pola proposta de temas ou busca de novos temas para os medios de comunicación que se adaptan aos
medios que procuran unha maior afondamento, interpretación e especialización. Dentro das actividades concre-
tas, destaca a preocupación pola identidade corporativa (Xunta de Galicia, Garda Civil, etc.) e a creación dunha
imaxe única, global e positiva da entidade na opinión pública.

Dentro das novas actividades, os dircom sinalan a actualización da web (fundamentalmente do apartado de
noticias e notas de prensa) e o servizo de mensaxes audiovisuais como acompañamento aos textos enviados aos
medios de comunicación. 

En consonancia con estas funcións, evolucionan os recursos humanos dos gabinetes de comunicación cara á
profesionalización (practicamente todos os departamentos de comunicación teñen un licenciado en Ciencias da
Comunicación como responsable) e a especialización por funcións: documentalista, responsable das novas tec-
noloxías, etc. A evolución, tamén moi paulatina, tende ao incremento do persoal dos departamentos de comuni-
cación situando a maioría das entidades nun traballador no caso dos concellos (aínda que os de maiores
dimensións dispoñen de departamentos de comunicación máis amplos), de dous a cinco nas outras administra-
cións públicas, entre 12 e 13 nas principais empresas e, normalmente, entre 1 e 2 traballadores nas entidades
do terceiro sector. Convén lembrar que se trata de tendencias e, como datos estatísticos que son, non recollen
todas as casuísticas.
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3 Situamos neste grupo as entidades cunha conciencia da existencia –non da relevancia nin das consecuencias de cara á opinión
pública (García Orosa, 2005)– da comunicación, entendida como unha actividade secundaria que se consolidará cando o orzamento
da entidade o permita. Na práctica esta teoría anuncia unha resposta case asegurada a aquelas demandas de información dos
medios, en ausencia dun profesional da información responsable da comunicación e na existencia dun ou dous traballadores da
entidade –normalmente o máximo dirixente– encargados da resposta aos medios, nas escasas convocatorias aos xornalistas que
demandan información e, nalgún caso, na contratación puntual dunha asesoría de comunicación.

4 Os puntos comúns nestas entidades serían: conciencia da importancia da comunicación, existencia de infraestrutura estable e
persoal propio e o contacto máis ou menos activo cos medios de comunicación.
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Gráfica 3

Fonte: elaboración propia.

5. ASESORÍAS DE COMUNICACIÓN

Paralelamente ao incremento dos departamentos internos de comunicación, aumentan en Galicia, aínda en
maior medida, as empresas de comunicación. Constituídas por profesionais da comunicación organizacional,
ofrecen o servizo a diferentes entidades ben como responsables de toda a política comunicativa, ben realizan-
do soamente algunha actividade de comunicación encargada e supervisada polo gabinete da propia entidade
(normalmente deseño e mantemento da web, xestión de campañas de publicidade, dossiers de prensa ou segui-
mento de medios on line). A crise económica actual non afecta polo momento ao número de empresas dedica-
das á comunicación, pero si amosa un descenso considerable, especialmente nas vinculadas cos sectores máis
afectados pola recesión económica.

Gráfica 4. Evolución das asesorías de comunicación

Fonte: elaboración propia.
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A maior concentración de asesorías de comunicación sitúase nas grandes cidades, cun incremento moi impor-
tante no caso da Coruña e Vigo, pero rexistran o aumento máis relevante nas vilas e pequenos concellos, onde
pasan de representar o 13 por cento no 2004 ata o 18 por cento no 2009.

Este incremento nas pequenas vilas (ás veces nacen vinculadas aos propios concellos) permite a cobertura ou
a dispersión da comunicación organizacional en áreas de dimensións reducidas que antes non tiñan institucionali-
zada a comunicación das súas organizacións e, polo tanto, soamente recibían aquela de entidades maiores que
contaban cunha delegación na vila pero que importaban estruturas de comunicación propias doutras latitudes.

Polo número de habitantes, a maior concentración está aínda nos concellos de máis de 30 000 habitantes, co
31% das empresas; no arco de 20 000 a 30 000 habitantes están o 25%, igual que nos de 10 000 a 20 000
habitantes e o 19% restante sitúase en localidades de menos de 10 000 habitantes. É relevante, en xeral, que case
2 de cada 10 asesorías de comunicación están no eido local, resaltando tamén neste ámbito a importancia da
comunicación local en Galicia.

6. CAMIÑANDO CARA AO 2.0

As tecnoloxías da información e a comunicación, situadas nos últimos informes como un dos alicerces da comu-
nicación organizacional do século XXI, forman xa parte das rutinas diarias dos gabinetes de comunicación pero
soamente nalgún caso modificaron significativamente o proceso de comunicación. Entendemos por gabinete de
comunicación dixital aquela política comunicativa que inclúe no seu desenvolvemento a xeración de comunica-
ción entre os diferentes públicos con medios on line (aínda que manteña unha prolongación off-line). É dicir, a
rede non é só un vehículo de comunicación senón tamén a creación dun espazo diferente de comunicación. Con
este marco, sobre o total de entidades consultadas, o 10% ten sala de prensa on line, dato que se incrementa
case en dous puntos se calculamos a porcentaxe a partir das que teñen web (11,14% con sala de prensa on line).
A tendencia en Galicia é similar á doutros lugares do mundo (das principais webs que figuran en Alexa o 10%
conta cun gabinete de comunicación on line). Nos diferentes sectores as porcentaxes non varían notablemente:
no primeiro acada o 6%, no segundo o 22% e no terceiro o 12%.

Gráfica 5. Entidades con gabinete de comunicación on line.
Porcentaxes por sectores

Fonte: elaboración propia.
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Dentro das salas de prensa en rede diferenciamos dúas fases: os gabinetes básicos (1.0.) e os transparentes
(2.0). A diferenza cualitativa entre as dúas é o grao de actividade comunicativa, a implicación entre os diferen-
tes actores e a creación dun novo espazo de comunicación (García Orosa, 2009). O gabinete de comunicación
básico correspóndese co modelo tradicional denominado «axente de prensa». Neste caso, o sitio web unicamen-
te lanza información a calquera navegante e ofrece a posibilidade de retroalimentación a través do correo elec-
trónico, que, dalgún xeito, correspóndese coa idea de teléfono ou de correo tradicional.

O segundo sería o gabinete de comunicación transparente que implica a creación dunha comunidade colabo-
rativa que participa na elaboración da mensaxe. Nesta fase o gabinete de comunicación é un actor comunicativo
máis que, aínda que achega a información, xa non é un emisor único (pero si privilexiado) senón que participa
como un actor especialmente lexitimado no proceso.

Os gabinetes de comunicación en Galicia sitúanse polo momento maioritariamente na primeira das fases,
aínda que camiñando cara á segunda. O aproveitamento dos recursos da rede é escaso: hipertexto, multimedia,
actualización e interactividade. No caso da estrutura hipertextual, son poucas as salas de prensa que empregan
o hipertexto para a construción dos seus discursos en forma, normalmente, de notas de prensa ou outros arqui-
vos empregados. 

Rexístrase, non obstante, un maior emprego dos elementos multimedia pero non a construción de mensaxes
multimedia integradas senón que se trata de superposición de arquivos en diferentes formatos (fotografías, vídeos,
textos, etc.) cunha función ás veces estética e de acompañamento á información principal que está realizada no
texto escrito.

No caso da interactividade é practicamente nula, a comunicación segue a ser asimétrica e unidireccional. Hai
escasos intentos de aproximación ao gabinete 2.0. a través da posibilidade de compartir ou enviar mensaxes, non
de intervir neles como autor. O receptor pode acceder a un primeiro nivel de interactividade a través da difusión
da mensaxe recibida (sistemas de alerta, posibilidade de compartir e difundir, etiquetar) pero en poucos casos
intervir na elaboración da mensaxe. Neste sentido, debemos destacar a tendencia dos últimos meses a incorpo-
rar na mensaxe do gabinete de comunicación on line novas ferramentas, nalgúns casos orixinadas con fins dife-
rentes aos buscados polo gabinete. Destaca o emprego de axendas interactivas coas actividades xerais da
entidade ou con aquelas citas particulares para os xornalistas e, especialmente, a inclusión dos partidos políticos
nas redes sociais como unha ferramenta máis do gabinete de comunicación. Deste xeito, redes sociais como hi5
ou Facebook creadas como espazos de relación entre estudantes universitarios reconvértense en ferramentas
imprescindibles para as campañas electorais.

Polo tanto son gabinetes 1.0. que funcionan como acumuladores de información sobre a entidade (funda-
mentalmente ofrecen notas de prensa, noticias, imaxes e contacto), con actualización practicamente reservada ás
notas de prensa e que teñen como función primordial o arquivo e a consulta. Son gabinetes de comunicación sen
adaptación ás rutinas produtivas actuais dos medios de comunicación, máis preocupados pola lectura dos seus
documentos que pola súa difusión (en medios tradicionais ou a través da web) e lonxe da web 2.0.

A radiografía que obtemos das salas de prensa on line é similar, polo tanto, á rexistrada en relación cos gabi-
netes de comunicación tradicionais. As grandes diferenzas están marcadas polas dimensións da entidade e pola
implicación coa comunicación organizacional. Mentres que a entrada dos departamentos de comunicación on line
nas entidades de menores dimensións é case inexistente (agás casos excepcionais), no caso das principais empre-
sas, administracións públicas e organizacións do terceiro sector, a presenza en internet é case inevitable. Polo
momento, no caso dos gabinetes de comunicación non existe a aparición de novos emisores institucionalizados
para os medios de comunicación. Se ben en internet xorden novos emisores, estes aínda non funcionan como fon-
tes de comunicación para a maioría dos medios de comunicación porque non comprenderon as chaves dunhas
rutinas produtivas que priman as rutinas establecidas e as noticias prefabricadas. Non teñen en conta que inter-
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net é fundamentalmente un instrumento de información e de comunicación, tal e como se relata en todos os infor-
mes realizados sobre a Sociedade da Información (Auna, 2005; BBVA, 2005). Neste sentido, é moi escasa a
aproximación ao gabinete 2.0 en todos os niveis: individual (alertas), de difusión ou para compartir (ferramentas
que permiten xerarquizar) e as redes sociais (colectivo, simétrico o asimétrico).

Polo momento, quedan lonxe das estratexias destes gabinetes de comunicación de Galicia a posibilidade de
conversa en rede entre os seus diferentes públicos. 

6. CONCLUSIÓNS

A comunicación organizacional en Galicia continua crecendo nos sectores emerxentes da sociedade caracteriza-
da pola súa regulamentación e profesionalización salvando así eivas importantes rexistradas durante as últimas
décadas. Resumimos algúns dos puntos máis significativos das transformacións rexistradas nos últimos anos:

1. Entrada na rede. Paseniñamente, seguindo a tendencia dos países do contorno, os gabinetes de comuni-
cación en Galicia constitúen as súas salas de prensa on line entrando na rutina dos medios de comunicación,
aínda que sen modificar substancialmente o proceso de comunicación. O camiño cara ao gabinete de comunica-
ción 2.0. soamente mostra as primeiras pegadas.

2. Importancia da comunicación local. A importancia da comunicación local en Galicia non pasa desapercibi-
da para as entidades situadas nas pequenas vilas e cidades que institucionalizan tamén a súa comunicación a
través de gabinetes ou de asesorías de comunicación. A tendencia, marcada pola chegada de empresas foráne-
as, rexístrase, fundamentalmente no primeiro e no segundo sector.

3. Asesorías de comunicación. Ademais do continuo crecemento dos gabinetes internos ás entidades, desta-
ca no último quinquenio o incremento das empresas de comunicación externas que diversifican as súas funcións
(especialmente no caso das novas tecnoloxías da comunicación) e espallan a súa actividade por diferentes pun-
tos da xeografía.

4. Sectores emerxentes. Destacamos o caso do poder xudicial, o último dos poderes públicos en instituciona-
lizar a súa comunicación en Galicia e que xa conta cun gabinete de comunicación, dos concellos pequenos e das
empresas de vangarda na comunidade autónoma.

5. Profesionalización e especialización. A formación específica dentro da disciplina e do sector no que se sitúa
o gabinete de comunicación son fundamentais para uns departamentos que están incrementando os seus recur-
sos humanos e, ao mesmo tempo, diferenciando funcións dentro do seu organigrama.

6. O gabinete de comunicación como actor social. O departamento de comunicación adquire paulatinamente
un maior protagonismo na toma de decisións das entidades provocando a creación de acontecementos co fin de
ter presenza na opinión publica. 
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ANEXOS

Evolución das asesorías de comunicación. Porcentaxes nas principais cidades galegas

Evolución das asesorías de comunicación por concellos
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Tipo de gabinetes de comunicación declarado.
Porcentaxes

Entidades con web. Porcentaxes por sectores
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O trienio 2006-2009 marcou a consolidación da formación en Comunicación no ensino universitario pola saída á
rúa das primeiras promocións de licenciados que cursaron os dous ciclos de Comunicación Audiovisual nas aulas das
universidades galegas. Só no ámbito do ensino superior, neste período matriculáronse anualmente máis de 1500
alumnos e licenciáronse, nos 3 anos, máis de 800. Aínda que este balance se centra na formación universitaria,
unha visión ampla da formación en comunicación obrigaría a percorrer varios niveis de ensino, desde, por exemplo,
as materias de Imaxe ou Técnicas de Expresión Gráfico-Plásticas na ESO ata as licenciaturas e os programas de dou-
toramento nas tres universidades galegas; desde as escolas de FP públicas como a da Coruña ou a vinculada á Área
TIC da Deputación de Lugo a iniciativas privadas como O Raio Verde, en Santiago, ou Marcote, en Vigo; desde ini-
ciativas dos centros de formación a propostas das agrupacións profesionais ou entidades de carácter público.

Para a elaboración este breve informe solicitouse a colaboración da Facultade de Ciencias da Comunicación da USC,
a Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación da UdV, a Facultade de Ciencias da Comunicación da UdC e as orga-
nizacións vinculadas á Comunicación que acostuman programar accións formativas e nas que ampliaron coñecementos
no período 2006-2009 máis de 3000 alumnos: Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG), Consorcio Audio-
visual de Galicia, Clúster do Audiovisual Galego (CLAG), Sociedade General de Autores de España (SGAE), Consello da
Cultura Galega, Academia Galega do Audiovisual e Centro Multimedia de Galicia (CMG) da Dirección Xeral de Comuni-
cación Audiovisual. As propostas que organiza a Escuela de Medios de La Voz de Galicia vinculáronse á UdC, que ampa-
ra as iniciativas como títulos propios. 

Na Universidade, o mapa da comunicación está fixado cun repartimento territorial de títulos que redobra esfor-
zos e recursos: Publicidade e Relacións Públicas na Facultade de Comunicación e Ciencias Sociais da Universi-
dade de Vigo (radicada en Pontevedra) e Xornalismo na Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade
de Santiago. Comunicación Audiovisual (CA) impártese nas tres universidades: na Facultade de Comunicación da
Universidade da Coruña en segundo ciclo e nas de Santiago e Vigo en ciclo completo e cun plan de estudos
común, o que posibilita a mobilidade de estudantes e fai da titulación a única do sistema universitario de Galicia
que conceden conxuntamente dúas universidades. O panorama muda un pouco a partir do próximo curso acadé-
mico 2009-2010 coa entrada dos novos graos: mantéñense Xornalismo en Santiago de Compostela e Publicida-
de e Relacións Publicas en Pontevedra pero en Comunicación Audiovisual A Coruña pasa a impartir os catro anos
e Santiago e Vigo independizan o seu programa de estudos ofertando graos diferenciados.

As tres son titulacións con acceso restrinxido e que sempre teñen unha altísima nota de corte.

Táboa n.º 1. Datos de acceso polas PAUU de xuño

Notas de corte 2005-2006 2006-2007 2007-2008

CA Santiago 7,83 8,05 8,12

CA Vigo 7,33 7,51 7,35

Xornalismo 7,62 7,51 7,51

Publicidade e RRPP 6,77 6,48 6,44

Fonte: CIUG (http://ciug.cesga.es/03acceso/menucorte.html). Elaboración propia.
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No período 2005 a 2009 mantívose unha matrícula nas aulas universitarias de arredor de 1500 alumnos nas
carreiras de Comunicación. Xornalismo e Publicidade admiten cada ano cen alumnos. Comunicación Audiovisual
acolle 40 novos alumnos en cada unha das tres facultades galegas nas que se imparte1. O número de mulleres
matriculadas duplica o de homes e, tomando como referencia as cifras de matrícula do curso 08/09, en titula-
cións como Xornalismo e Publicidade e Relacións públicas mesmo hai un home por cada tres mulleres inscritas.

Gráfica n.º 1. Matriculados en comunicación nas universidades galegas

Fonte: USC, UdC, UdV. Elaboración propia.
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1 As cifras mantéñense nos graos que se implantan no curso 2009-2010, agás Comunicación Audiovisual na Universidade da Coruña,
que aumenta o número de alumnos a 50, dez prazas máis que na oferta de anos anteriores.
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Gráfica n.º 2. Matriculados en Xornalismo na USC

Fonte: USC. Elaboración propia.

Gráfica n.º 3. Matriculados en Publicidade e RRPP na Universidade de Vigo

Fonte: UdV. Elaboración propia.
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Gráfica n.º 4. Matriculados en Comunicación Audiovisual nas universidades galegas

Fonte: USC, UdC, UdV. Elaboración propia.

Gráfica n.º 5. Matriculados en comunicación nas universidades galegas. Homes e mulleres

Fonte: USC, UdC, UdV. Elaboración propia.
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No ensino universitario, a formación de licenciatura amplíase nos programas de doutoramento e en activida-
des de formación continua ou en reunións de expertos. En doutoramento había inscritos un cento de alumnos/as
en 2005, cifra que se mantiña en 2008. A eles hai que sumarlles os que andaban na etapa de tese.

En Pontevedra, no período 2005-2009 impartíronse simultaneamente dous programas de doutoramento en
Comunicación. Publicidade, Relacións Públicas e Comunicación Audiovisual, adscrito ao Departamento de
Dereito Público Especial, Comunicación Audiovisual e Publicidade, e vinculado ás áreas de coñecemento de Xor-
nalismo e de Comunicación Audiovisual e Publicidade. Xestión da Comunicación: Relacións Públicas, Informa-
ción e Publicidade, adscrito ao Departamento de Psicoloxía Evolutiva e Comunicación e vinculado á área de
coñecemento de Xornalismo. En 2005 e 2006 tamén se inclúe na oferta o programa A Comunicación na era dixi-
tal: industrias, estratexias e medios, que aparece como cancelado en 2006.

Na Coruña, os estudos de terceiro ciclo están compartidos con Humanidades en dous programas: Linguaxe,
Ciencia e Antropoloxía e Patrimonio e Documentación Histórica, Artística e Cultural. Os dous impártense desde
o Departamento de Humanidades, se ben en Linguaxe... participan as áreas de Xornalismo e de Comunicación
Audiovisual e Publicidade xunto ás de Antropoloxía Social, Biblioteconomía e Documentación, Filosofía Moral,
Historia Antiga, Historia Contemporánea, Historia da Arte, Historia Medieval, Historia Moderna, e Lóxica e Filo-
sofía da Ciencia. En Patrimonio... só a de Comunicación Audiovisual e Publicidade coas de Análise Xeográfica
Rexional, Antropoloxía Social, Biblioteconomía e Documentación, Xeografía Humana, Historia Antiga, Historia
Contemporánea, Historia da Arte, Historia Medieval e Historia Moderna. A Universidade da Coruña tamén avala
as propostas formativas que organizan e promoven a Escuela de Medios de La Voz de Galicia e a Fundación San-
tiago Rey Fernández-Latorre: o Máster en Edición Periodística, o Curso de posgrao en Comercionalización Inter-
nacional de Contidos (co patrocinio do Consorcio Audiovisual de Galicia e a Xunta) e o Máster en Produción e
xestión audiovisual.

A Universidade de Santiago oferta un único programa, Comunicación e xornalismo, desde o Departamento de
Ciencias da Comunicación e as áreas de Xornalismo e de Comunicación Audiovisual e Publicidade, restrinxido aos
titulados en calquera das tres licenciaturas de Comunicación. O programa tamén se impartiu na Universidad Autó-
noma de Tamaulipas (México) e na Universidad Técnica Particular de Loja (Ecuador), dirixido a profesores das
dúas institucións educativas. De forma estable, tamén se oferta o curso de especialización A Comunicación Audio-
visual na era dixital, que vai pola novena edición, e os cursos de formación continua Ciberxornalismo: produción
de contidos para a rede e Gabinetes de comunicación, que van pola quinta.

Táboa n.º 2. Datos de acceso polas PAUU de xuño

Alumnas/os matriculados en doutoramento2 Santiago3 Vigo

Homes Mulleres Homes Mulleres

2006-2007 Doutoramento 12 25 18 35

2007-2008 Doutoramento 24 39 15 31

2008-2009 Doutoramento 21 29 10 38

Fonte: USC, UdC, UdV. Elaboración propia.
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2 A UEDC non facilitou datos de alumnos de Comunicación en doutoramento, so cifras globais dos programas sen diferenzas a
licenciatura cursada pola/o alumno.

3 Inclúe os programas que desenvolve en México e en Ecuador.
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Nos tres cursos académicos do período 2005-2008 saíron ao mercado laboral 812 licenciados en Comuni-
cación nalgunha das tres universidades galegas. 

Gráfica n.º 6. Homes e mulleres licenciados en comunicación nas universidades galegas. Evolución anual

Fonte: USC, UdC, UdV. Elaboración propia.
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Gráfica n.º 7. Homes e mulleres licenciados en comunicación nas universidades galegas.
Diferenciación por licenciatura.

Fonte: USC, UdC, UdV. Elaboración propia.

Como vimos, as bancadas universitarias das tres titulacións das facultades de Comunicación están maiorita-
riamente ocupadas por mozas: de cada catro estudantes, tres son mulleres (71,86% no curso 08-09). Os datos
facilitados polas organizacións profesionais sobre as súas propostas formativas fan pensar que na actualización
ou reciclaxe a situación é a inversa e os que acoden ás actividades son maioritariamente homes: as cifras de
balance en formación das tres entidades en que é posible identificar alumnos e alumnas así o expresan: no CLAG,
un 54,64% foron homes; na AGA, un 73,52%; e na SGAE, o 53,03%.

O Centro Multimedia de Galicia, dependente da Dirección Xeral de Comunicación Audiovisual, programou
entre setembro de 2005 e xuño de 2007 case unha ducia de accións formativas ás que se anotaron 3976 per-
soas, das que asistiron aos cursos 1367 nalgunha das 13 aulas que forman a rede de telecentros de formación
na Coruña, A Estrada, Lugo, Monforte de Lemos, Santiago, Ourense, Ponteareas, Pontevedra, Redondela, Ribei-
ra, Verín e Vigo. Neses dous anos a oferta incluía cursos de edición e posprodución en vídeo dixital, animación
3D, deseño gráfico e retoque fotográfico, vídeo na internet, software libre ou a blogosfera. A actividade formativa
impulsada desde o CMG desenvolveuse no período 2000-2007 cun total de case corenta mil solicitantes e máis
de 7000 alumnos. 
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Cadro n.º 3. Accións formativas CMG

CENTRO MULTIMEDIA DE GALICIA

Ano Actividade Participantes

Setembro 2005 / Xornadas de edición de vídeo dixital 735

Xuño 2006 Xornadas de posprodución de vídeo dixital (Reservas: 2374)

Curso de animación 3D

Curso de deseño gráfico e retoque fotográfico

A empresa multimedia: xornada de orientación laboral

Novembro 2006 / A blogosfera 632

xuño 2007 Vídeo na internet (Reservas: 1102)

Curso introdutorio de software libre

Software libre: Gimp

Software libre: Inkscape

Software libre: Blender

TOTAL 1367

Fonte: CMG. Elaboración propia.

O Clúster do Audiovisual Galego ofertou no trienio 07-09 máis dunha ducia de actividades de formación, entre
as que se inclúen Dereito audiovisual para profesionais, Técnicas de financiamento de produtos audiovisuais, Pro-
gramación en televisión interactiva, Gravación e posprodución en Alta Definición (HD), Especialización en multi-
media Home Platform, Técnicas avanzadas en edición e xestión de contidos, Formación directiva (análises de
balances, tendencias en márketing, creación de marcas,...), Protección legal da propiedade intelectual e indus-
trial, Xestión de dereitos musicais, Alta especialización en gravación en HD. Na programación do CLAG formá-
ronse 269 alumnos, dos que, inversamente ao que ocorre nas aulas da universidade, a maioría (147) eran homes. 
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Cadro n.º 4. Accións formativas Clúster do Audiovisual Galego

CLÚSTER DO AUDIOVISUAL GALEGO

Ano Actividade Participantes

Homes Mulleres TOTAL

2007 Curso O actor e o medio 6 11 17

Seminario de Dereito audiovisual para profesionais 14 7 21

Seminario sobre Técnicas de financiamento de 11 16 27

produtos audiovisuais

Curso Programación en televisión interactiva. Open Tv 20 5 25

Curso de Técnicas avanzadas de edición 9 5 14

e xestión de contidos

Curso práctico de alta especialización en gravación en HD 20 5 25

I programa de formación directiva 34 37 71

2008 Curso de gravación e posprodución en HD 8 0 8

Curso de especialización en multimedia home platform 10 0 10

Seminario sobre Técnicas de financiamento 5 13 18

no sector audiovisual

Curso de Xestión de dereitos musicais 3 10 13

2009 Seminario sobre a protección legal da propiedade 7 13 20

intelectual e industrial

TOTAL 147 122 269

Fonte: CLAG. Elaboración propia.

Desde o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia a oferta formativa no período 2006 a 2009 foi un curso
de Xornalismo económico, dúas xornadas sobre O papel dos medios na información de xénero (2007) e Comuni-
cación e cambio climático (2009), así como sete foros, todos eles rotulados como internacionais: Comunicación
e xénero, Comunicación e discapacidades, Comunicación e xuventude, Comunicación e persoas maiores, Comu-
nicación e ciencia, Comunicación e voluntariado, Comunicación e minorías étnicas. Participaron en total 362 per-
soas. No 2007 tamén se celebrou en Galicia a V Convención de xornalistas de España, á que asistiron 350
informadores.
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Cadro n.º 5. Accións formativas Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia

COLEXIO PROFESIONAL DE XORNALISTAS DE GALICIA

Ano Actividade Participantes

2006 Foro internacional sobre Comunicación e xénero 41

Foro internacional sobre Comunicación e discapacidades 35

2007 Foro internacional sobre Comunicación e xuventude 38

Foro internacional sobre Comunicación e persoas maiores 28

Xornada O papel dos medios na información de xénero 25

Foro internacional sobre Comunicación e ciencia 110

2008 Foro internacional sobre Comunicación e voluntariado 20

Foro internacional sobre Comunicación e minorías etnicas 22

Curso de xornalismo económico 43

TOTAL 362

Outras V convención de xornalistas de España (2007)

Fonte: CPXG. Elaboración propia.

A maior convocatoria de xornadas, obradoiros e cursos é a realizada polo Consorcio Audiovisual de Galicia.
Tamén a que ten balance alto de asistencias. Os cursos (Voz para actores e para xornalistas, Inglés audiovisual,
Dobraxe, Dirección de fotografía cinematográfica, Iniciación á industria do videoxogo, curtametraxes, edición de
son con Pro-Tools, Manexo de steady-cam), os obradoiros (Interpretación, Cine de animación no Sáhara, Prácti-
cas escénicas, Dobraxe e Lingua) e as xornadas (Comercialización internacional de contidos audiovisuais, Piching:
como vender un produto audiovisual) serviron para aumenta a capacitación de 771 alumnos entre 2006 e 2009.
A eles hai que sumarlles os que pasaron polo programa Audiovisual nas aulas (6000 participantes entre 2003 e
2009), as Xornadas sobre as oficinas de promoción de rodaxes (184, no período 03-08), o Curso de posgrao en
comercialización de contidos audiovisuais en colaboración coa Escola de Medios de La Voz e a Universidade da
Coruña (33 alumnos de 2004 a 2009).
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Cadro n.º 6. Accións formativas Consorcio Audiovisual de Galicia

CONSORCIO AUDIOVISUAL DE GALICIA

Ano Actividade Participantes

2006 Obradoiro de interpretación con Mariano Barroso 16

Curso de voz 20

Curso de inglés audiovisual 22

Cursos de dobraxe, iniciación e perfeccionamento 33

Curso de dirección de fotografía cinematográfica 17

Curso de iniciación á dirección cinematográfica 80

Obradoiro de cine de animación no Sáhara 50

Xornadas sobre comercialización internacional de contidos audiovisuais 100

2007 Curso de voz para actores 15

Obradoiro de interpretación con Gracia Querejeta 14

Cursos monográficos de inglés audiovisual 45

Obradoiro de prácticas escénicas 50

Curso de voz para xornalistas 15

Curso de iniciación á industria do videoxogo 25

Curso Como se fai unha curtametraxe 15

Curso de edición de son con pro-tools 13

Curso de steady-cam 18

Obradoiro de dobraxe 16

Xornadas de pitching: como vender un produto audiovisual 45

2008 Curso de inglés audiovisual 54

Obradoiro de dobraxe e lingua 40

2009 Curso de inglés audiovisual 68

TOTAL 771

03-08 Xornadas sobre as oficinas de promoción de rodaxes

03-09 Programa audiovisual nas aulas

Fonte: CAG. Elaboración propia.

A Academia Galega do Audiovisual, pola súa banda, programou no período 2006-2009 oito actividades de
formación, dúas cada ano, nas que participaron 170 persoas, maioritariamente homes (125). A lista de propos-
tas formativas inclúe os foros de debate sobre Cinematografía dixital (2006), A situación dixital en Galicia: novas
tecnoloxías, novos servizos (2007) e A lingua fendida. O audiovisual e o galego (2008). Tamén se desenvolve-
ron mesas redondas sobre a situación dos músicos no audiovisual, as súas perspectivas de futuro e a relación
coas produtoras; as políticas para o audiovisual galego, na que foron convidadadas as tres forzas parlamentarias
para que presentasen as súas propostas para o audiovisual no programa electoral co que concorrían aos comicios
galegos de 2009. Tamén se poderían considerar accións formativas as xornadas de balance, O estado das cou-
sas, programadas no ano 2007, ou os encontros virtuais nos foros da páxina web da Academia programados arre-
dor de catro temas que sempre arrincaban cun relatorio elaborado por un experto: o Clube dos 13, Literatura e
cinema, a lingua, e premios e galas. Periodicamente fai balance da evolución do sector e as producións realiza-
das no que publica en forma de anuario (Papeis da Academia).
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Cadro n.º 7. Accións formativas Academia Galega do Audiovisual

ACADEMIA GALEGA DO AUDIOVISUAL

Ano Actividade Participantes

Homes Mulleres TOTAL

2006 Foro Academia Aberta 2006 Cinematografía dixital 15 5 20

Mesa redonda A situación actual dos músicos no 2 3 5

audiovisual galego

2007 Mesa redonda Xornadas de balance: o estado das cousas 21 8 29

Foro Academia Aberta 2007 A situación dixital en Galicia, 26 4 30

novas, tecnoloxías e servizos

2008 Mesa redonda Encontros 08 Encontros virtuais 5 3 8

Foro Academia Aberta 2008 A lingua fendida. 22 9 31

O audiovisual e o galego

2009 Mesa redonda sobre Políticas para o audiovisual galego 4 3 7

Mesa redonda Encontros Mestre Mateo 30 10 40

TOTAL 125 45 170

Outras Anuario 06-07. Papeis da Academia do Audiovisual

Anuario 08. Papeis da Academia do Audiovisual

Circuíto de exhibición Semana do Audiovisual Galego

Fonte: AGA. Elaboración propia.

O balance de actividades de formación promovidas pola Sociedade General de Autores de España só recolle
as iniciativas desenvolvidas en Galicia en 2009. Nos primeiros cinco meses do ano programou sete cursos (sobre
gravación de discos, mastering dixital, comunicar proxectos culturais, creación de partituras con Sibelius, Avid e
fluxos de imaxes de cinematografía dixital) e un obradoiro de teatro de obxectos animados. Pola súa sede pasa-
ron 66 alumnos, dos que algo mais da metade (35) eran homes.

Cadro n.º 8. Accións formativas Sociedad General de Autores de España

SGAE

Ano Actividade Participantes

Homes Mulleres Total

2009 Grava o teu disco na casa 6 1 7

Mestura e mastering dixital 5 0 5

Como comunicar un proxecto cultural I 0 5 5

Como comunicar un proxecto cultural II 1 7 8

Fluxos de imaxes de cinematografía dixital 9 5 14

Creación de partituras con Sibelius 5 2 7

Avid 1 7 8

Obradoiro de teatro de obxectos animados 8 4 12

TOTAL 35 31 66

Fonte: SGAE. Elaboración propia.
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O Consello da Cultura Galega realizou no período 2006-2009 un importante traballo de divulgación da histo-
ria da comunicación en Galicia mediante a publicación de tres estudos de investigación: La feria del mundo, unha
escolma das crónicas de Ramón Suárez Picallo escritas na prensa chilena desde 1942 ata 1956; Papés
d´emprenta condenada, edición nun volume conxunto de textos en galego de inicios do século XIX achados ata o
momento con vontade de que sexan analizados desde o punto de vista histórico, xornalístico, lingüístico e litera-
rio; e Primeiros diarios galegos, que nos achega en edición facsimilar aos primeiros textos publicados na prensa
galega e ás primeiras cabeceiras editadas en Galicia: Diario de Santiago, Diario de la Coruña, Telégrafo Político
y Literario de la Coruña, Gazeta de la Coruña e Apéndice al Primitivo Diario de Santiago (nacidos a mediados
de 1808 e desaparecidos coa chegada dos franceses a Galicia en xaneiro de 1809). Xunto a este labor investi-
gador editáronse actas de encontros realizados nos últimos anos no Consello relacionados coa investigación en
historia da comunicación e co papel dos arquivos e observatorios de comunicación e as actas do II Congreso do
Audiovisual (estas en coedición coa Academia Galega do Audiovisual). Neste período houbo un cambio no nome
da Sección, que pasa a denominarse: Sección de Lingua, Literatura e Comunicación e o seu coordinador é Víctor
Fernández Freixanes. Pola súa banda, o Arquivo de Comunicación, baixo a coordinación de Xosé López García,
continúa a realizar o traballo de seguimento das cabeceiras editadas en Galicia, tanto na actualidade como desde
o punto de vista histórico.

Cadro n.º 9. Accións formativas Consello da Cultura Galega

CONSELLO DA CULTURA GALEGA

Ano Publicación Autores/Coordinadores

2007 Actas do II Congreso Galego Audiovisual Xosé López, Mamen Quintas e Susana Pego

2008 Papés d’emprenta condenada. Ramón Mariño Paz (edición de textos);

A escrita galega entre 1797 e 1846 X. R. Barreiro Fernández

(notas histórico-biográficas);

Rosa Aneiros Díaz (coordinadora)

Primeiros diarios galegos (1808-1809) Coordinadores da edición, Xosé López García,

Rosa Aneiros Díaz

Ramón Suárez Picallo. Editores e compiladores, Edmundo Moure Rojas, 

La feria del mundo. Carmen Norambuena Carrasco. Coordinadores

Crónicas desde Chile (1942-1956) da edición, Rosa Aneiros Díaz, Xosé López García

Actas do encontro A Comunicación Coordinadores Xosé López García, Rosa Aneiros

no seu tempo Díaz e Marcos S. Pérez Pena

2009 Documentación e poder na sociedade Coordinadores Xosé López García e 

da información: o papel dos arquivos Rosa Aneiros Díaz

e os observatorios de comunicación 

A lingua das novas Coordinadores Miguel Túñez López

e Xosé López García

Fonte: CCG. Elaboración propia.

Non se dispón de información do balance de actividades da Asociación da Prensa de Santiago e da Asocia-
ción de Xornalistas de Galicia.
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CONCLUSIÓNS

Dos datos expostos pódese concluír, a modo de resumo, que o trienio 06-08 significou:
a) A consolidación da formación universitaria en Comunicación coa saída á rúa das primeiras promocións de
ciclo completo de licenciados en CA no curso 06-07 e a ampliación da oferta sobre todo no ámbito do
audiovisual polas iniciativas de entidades públicas e privadas.

b) A oferta en comunicación mantense cada ano entre as titulacións con maior nota de corte e os cinco títu-
los que se ofertan nas tres universidades están na ducia de carreiras con maiores notas de acceso e que
antes pechan matrícula.

c) No ensino superior, as aulas das universidades galegas acollen anualmente uns 1500 alumnos en licencia-
turas en comunicación e arredor de 50 en programas de doutoramento. Aproximadamente, cada ano licén-
cianse 300.

d) Non hai neste período estudos significativos de incorporación laboral aínda que os indicadores e as esti-
macións dos expertos apuntan a que hai un bo ritmo de incorporación laboral pero en condicións precarias,
sobre todo en estabilidade e salarios.

e) Hai unha feminización constante das aulas e da profesión. No 2008, por exemplo, había matriculadas bas-
tante máis do dobre de mulleres (71,86%) que de homes (28,13%) e por cada home licenciado houbo tres
mulleres (76,43%) que remataron a carreira. Nese mesmo ano, no doutoramento a taxa de mulleres ins-
critas é aínda superior (79,16%).

f) Porén, nas propostas abertas de formación e nas que poderían considerarse como accións de reciclaxe a
tendencia invértese e son maioritariamente homes os que seguen os cursos que ofrecen as diversas enti-
dades do sector.
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ANTECEDENTES E CONTEXTO

A situación da investigación da comunicación en Galicia hai que enmarcala nun contexto condicionado pola implan-
tación a principios dos anos 90 das titulacións de Xornalismo en Santiago de Compostela e de Publicidade en Pon-
tevedra, e logo a titulación de Comunicación Audiovisual nos tres campus dez anos máis tarde. Foi a partir dese
momento cando se empezaron a dar as condicións estruturais para realizar proxectos de investigación enmarcados
nos programas oficiais de I+D, pois ata entón non existían profesores de Ciencias da Comunicación en Galicia e
todos os estudos que se facían neste eido non contaban co amparo académico, un requisito imprescindible para
darlles valía científica aos traballos e tamén para optar ás convocatorias oficiais nas que se conseguen boa parte
dos recursos necesarios para desenvolver os proxectos. Ata entón en Galicia non existían as mesmas posibilidades
que noutras comunidades do Estado como Madrid, Catalunya ou Euskadi, que xa contaban con facultades de
Comunicación, con programas de doutoramento específicos e con investigadores propios desde había máis de vinte
anos. Por iso a investigación en comunicación en Galicia feita ao abeiro da Universidade ten un percorrido moi
recente, pero esta circunstancia, que trae consigo pouca tradición e unha infraestrutura técnica e humana aínda
sen consolidar, supón, ao mesmo tempo, unha vantaxe, pois os investigadores galegos dispoñen para os seus tra-
ballos de temáticas que noutros lugares xa están moi exploradas.

Un percorrido rápido polas dúas últimas décadas evidencia que un dos maiores problemas para os investiga-
dores en comunicación foi acadar o recoñecemento por parte da Administración da importancia e da necesidade
de dispoñer dos recursos necesarios para afrontar proxectos ambiciosos (García Jiménez, Leonarda: «La investi-
gación de la comunicación en España (1980-2006)», Sphera Publica, 2007). Pero na actualidade aínda non se
conseguiron as expectativas feitas por moitos profesores, nin tampouco se articularon todos os mecanismos nece-
sarios para corrixir os desequilibrios existentes con respecto a outras áreas de coñecemento xa consolidadas que
gozan dunhas vantaxes importantes á hora de concorrer ás convocatorias de proxectos I+D. Se se comparan os
recursos destinados a cada unha das grandes áreas, as diferenzas que se aprecian son abismais, e mesmo den-
tro das Ciencias Sociais e Xurídicas a Comunicación é unha das especialidades menos favorecidas.

No actual contexto, ao valorar a situación da investigación en comunicación en Galicia, especialmente nos últi-
mos tres anos, percíbese unha gran diferenza no volume de produción e nas características dos traballos feitos en
cada unha das tres universidades. As achegas da USC representan o 80% fronte ao 15% da Universidade de Vigo
e o 5% da Universidade da Coruña. Ademais a USC é a única en que se atopan grupos de investigación oficiais
consolidados, con liñas de traballo definidas e estables e con varios proxectos I+D vixentes. O feito da que a USC
sexa a única universidade galega que ten un Departamento de Ciencias da Comunicación explica que a investi-
gación estea máis organizada e que haxa grupos estruturados conforme ás esixencias dos criterios de avaliación
da investigación que se aplican no ámbito estatal.
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INVESTIGACIÓN PÚBLICA

Outra das características é que a práctica totalidade da investigación en comunicación en Galicia faise desde o
ámbito público, aínda que no último trienio se percibe un incremento na colaboración das empresas privadas,
especialmente con proxectos e contratos da USC, unha tendencia que coincide co aumento dos índices da inves-
tigación aplicada feita. Aínda así a diferenza entre as axudas públicas e as achegas privadas segue sendo abis-
mal. O 80% dos traballos correspondentes ao trienio 2006-2009 foron financiados desde a Administración,
mentres que a investigación apoiada polo ámbito privado só alcanza o 20%. Neste aspecto hai que ter en conta
que resulta practicamente imposible ter constancia de todo aquilo que se fai con axudas de particulares fóra do
ámbito universitario, pois moitos traballos non constan en ningún rexistro e na maior parte dos casos o coñece-
mento da súa existencia é casual. Trátase de iniciativas persoais que non figuran nas canles de consulta habituais
e posiblemente non son significativas para as estatísticas, independentemente da súa calidade. Pero o principal
problema é que se perde a utilidade destas achegas porque resulta difícil localizar as investigacións que se reali-
zan sen o apoio de institucións ou de organismos relevantes, pois ao non estar rexistradas en ningún catálogo,
nin materializarse en publicacións, convértense en traballos anónimos que non se traducen en ningunha aplica-
ción práctica. Tamén hai que destacar que a totalidade das investigacións coñecidas que se realizaron sen axu-
das públicas durante o período 2006-2009 son análises teóricas. Temos constancia de 8 en toda Galicia e
ningunha inclúe na súa metodoloxía traballos de campo, nin están relacionadas coa investigación aplicada.

Cómpre indicar que á hora de contabilizar traballos que non pertencían a proxectos I+D, para incluílos neste
informe tivéronse en conta os parámetros que se utilizan para medir os índices de calidade da investigación nas
universidades españolas, que contemplan uns requisitos específicos que son os que definen e garanten o rigor.
Así só se fai referencia a aquela produción que reúne unhas esixencias marcadas polo Ministerio de Educación e
que se aplican para medir a valía dos traballos científicos. Concretamente, fixámonos en que existira unha meto-
doloxía que avale a calidade e a fiabilidade dos resultados.

CARENCIAS ESTRUTURAIS

O primeiro que se advirte é que as tres universidades galegas non dispoñen aínda de instrumentos axeitados para
avaliar desde uns parámetros específicos e coherentes a investigación que se fai no eido da comunicación, como
sucede noutros ámbitos con máis tradición nos campus galegos. Ao aplicar os mesmos parámetros de medición
a todas as áreas saen prexudicadas aquelas que non se axustan a uns canons que foron concibidos para outras
finalidades e logo non se actualizaron conforme ao novo mapa de titulacións. É significativo, por exemplo, que na
produción científica que se cataloga cada ano non se poidan incluír obras audiovisuais ou multimedia, dous dos
núcleos de traballo centrais das Ciencias da Comunicación. Ademais estes dous ámbitos cada vez teñen máis
auxe entre os intereses dos investigadores porque son campos en que resulta máis factible realizar investigación
aplicada ao tratarse de parcelas emerxentes nas que se precisan ideas e propostas innovadoras por estar some-
tidas a unha renovación constante, motivada, sobre todo, polos cambios tecnolóxicos que afectan aos formatos e
aos contidos.

Os ítems que recollen os catálogos da produción científica das tres universidades galegas evidencian que os
parámetros que definen e consideran un traballo como investigación arrastran unha herdanza das ciencias puras
e non foron adaptados ás novas circunstancias que hai nos campus actuais, co cal se perde unha boa parte da
produción que se fai desde as Ciencias da Comunicación. Hoxe en día oficialmente non se poden incluír nos rexis-
tros vixentes moitos traballos académicos valiosísimos porque as súas características formais ou os soportes en
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que se atopan non están recoñecidos pola universidade e non son considerados investigación, aínda que moitos
destes produtos, como é o caso de vídeos creativos, películas ou documentais teñen detrás un arduo traballo de
documentación equiparable a calquera artigo dos que se publican nas revistas científicas de referencia interna-
cional. Coas normas actuais non se recoñecen os esforzos e os logros importantes de moitos investigadores en
comunicación, emerxentes uns, consolidados outros, simplemente porque traballan con soportes novos e os seus
resultados non se poden incluír nos catálogos ortodoxos, que son os que teñen a capacidade oficial para decidir
o que é ou non é investigación, algo que repercute directamente nos ingresos dos grupos de investigación. Como
xa se dixo, os produtos multimedia e audiovisuais non están contemplados nos catálogos que recollen a produ-
ción científica das universidades galegas. Isto reflicte unha incongruencia considerable se temos en conta que o
sector audiovisual e o multimedia son dos máis emerxentes e hoxe en día teñen unha presenza moi relevante na
sociedade. De acordo coas investigacións feitas entre os profesores funcionarios de Ciencias da Comunicación de
Galicia vinculados ao eido audiovisual, se se tivesen en conta todos os seus traballos, a produción científica
aumentaría un 30% no conxunto das tres universidades.

Outra das características que presenta a investigación en comunicación en Galicia no trienio 2006-2009 é a
pouca interdisciplinariedade e tamén a escasa internacionalización, unha constante que xa se observaba noutros
informes previos (A comunicación en Galicia 2004) e que impide que haxa análises e resultados comparativos
para comprobar como funcionan os mesmos elementos comunicativos en contextos diferentes. No período referi-
do as propostas para realizar traballos conxuntamente con grupos doutras universidades de fóra de Galicia aumen-
taron un 20% con respecto ao trienio anterior, pero non se pode considerar unha tendencia definitiva. Aínda así
son moi escasos os proxectos I+D que se fan en colaboración con departamentos e con universidades alleas,
tanto españolas como estranxeiras. Non chegan ao 25% e son todos da USC. Esta situación non se corresponde
co número de intercambios que hai entre profesores e alumnos das distintas universidades do Estado, e mesmo
europeas e americanas, coas facultades de Ciencias da Comunicación de Galicia, que si é elevado. A maior parte
das colaboracións científicas son con universidades de Latinoamérica, xurdidas case sempre ao abeiro de partici-
pacións previas en programas de doutoramento. Neste senso, xa existen algunhas publicacións froito das primei-
ras investigacións conxuntas realizadas, tanto na USC como na Universidade de Vigo. A barreira do idioma
semella ser un factor importante e por iso os traballos con universidades europeas son máis escasos.

Tamén se advirte que aqueles proxectos en que hai colaboracións con outras universidades son, na maioría
dos casos, investigacións estables e consolidadas que xa se converteron en referencia dunha especialización con-
creta e buscan ampliar ou complementar as liñas de traballo coa colaboración de colegas especialistas nese tema
que poden enriquecer os resultados e facelos máis competitivos. Posiblemente a tendencia a dedicarse a temas
diversos que se advertía na traxectoria académica dos profesores de Xornalismo e de Comunicación Audiovisual
e Publicidade galegos sexa unha das causas da escasa internacionalización dos seus proxectos. Se analizamos a
evolución investigadora dos funcionarios das tres facultades de Ciencias da Comunicación de Galicia, compróba-
se que ningún deles se centra exclusivamente nun único tema, unha constante moi habitual en todas as ciencias
sociais e algo totalmente distinto do que sucede nas ciencias puras, onde é habitual que un equipo traballe sem-
pre nun aspecto moi concreto.

O INVESTIMENTO EN INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN

O escaso investimento en investigación en comunicación en Galicia é outras das constantes que se mantén no
período 2006-2009. Os recursos económicos globais das tres universidades destinados a esta finalidade en
2008, que foi o ano con máis presuposto, ascenden a 1 200 000 euros, incluíndo os proxectos I+D, os con-
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tratos con empresas e con institucións e todos os encontros en que se poden establecer relacións de carácter
científico que logo deriven no futuro en investigacións conxuntas: másteres, cursos de formación continua, cur-
sos de verán, etc. Desta cantidade, o 70% corresponde a actividades da USC, o 18% foi xestionado pola Uni-
versidade de Vigo e o 12% pola Universidade da Coruña, unhas porcentaxes que se corresponden cos índices
de produción científica en comunicación de cada campus. Pero se se teñen en conta só aquelas cantidades que
foron destinadas directamente a proxectos I+D e a contratos para realizar investigacións puntuais, a contía redú-
cese a 500 000 euros sumando as achegas recibidas polas tres universidades en 2008. Trátase dunhas cifras
irrisorias se temos en conta o que reciben outras áreas de coñecemento. E mesmo é unha cantidade irrelevan-
te nos índices comparativos dos presupostos anuais I+D da Xunta de Galicia. Esta asignación tan baixa ten
unhas consecuencias directas: ao dispoñer de poucos recursos non se poden afrontar proxectos ambiciosos e
competitivos que xeren resultados relevantes capaces de transcender no ámbito académico e empresarial, tanto
no caso de investigacións teóricas que requiren amplos traballos de campo, e que logo frutifican en artigos cien-
tíficos recoñecidos, como na creación de ferramentas para futuras aplicacións prácticas, dous factores que se
consideran referentes indispensables para valorar os índices de éxito dunha investigación.

O PERFIL DOS INVESTIGADORES E DOS GRUPOS

As tres universidades galegas contan con 100 profesores de Comunicación Audiovisual e Publicidade e de Perio-
dismo, aínda que só o 32% son funcionarios: 4 catedráticos (todos pertencentes á USC e todos con proxectos
competitivos I+D vixentes) e 28 profesores titulares (dos cales 15 corresponden á USC, 11 á Universidade Vigo
e 2 á Universidade da Coruña). Só especificamos a relación de profesores funcionarios porque comprobamos que
son os que definen as liñas de traballo e dirixen os proxectos de investigación. O 68% do profesorado restante
das tres universidades corresponde ás diversas figuras de profesores contratados, cun alto índice de asociados en
todos os casos. A esta particularidade hai que engadir a escasa dotación de bolseiros e de profesores axudantes,
unhas figuras clave para o desenvolvemento de proxectos e para a formación de futuras canteiras de docentes.
Ademais, varios destes bolseiros abandonaron a investigación cando xa levaban anos traballando en proxectos e
non albiscaban expectativas dunha carreira académica, co que se perdeu un importante capital humano. Por outra
banda, só un 30% dos novos doutores en Ciencias da Comunicación que se formaron en Galicia se incorporaron
a proxectos competitivos ou contratos de forma estable. Esta particularidade evidencia un baixo índice de éxito
dos programas de doutoramento, que teñen a finalidade de renovar e consolidar os cadros de investigadores. Pero
tamén é verdade que esta porcentaxe está dentro da media das demais universidades do Estado.

O déficit de investigadores é unha das claves da baixa produción científica no eido da comunicación no con-
xunto das tres universidade galegas, pois máis do 60% dos seus docentes non se dedican de xeito exclusivo á uni-
versidade e o seu vínculo co departamento é académico, aínda que unha boa parte dos profesores asociados son
doutores e en casos puntuais colaboran en algunha investigación. Pero son situacións concretas que non inflúen na
tendencia, nin garanten a estabilidade de futuros proxectos competitivos. Por iso o número de profesores específi-
cos que hai nas licenciaturas de Ciencias da Comunicación de Galicia non se corresponde coas ratios dos índices
de produción científica das áreas de Comunicación Audiovisual e Publicidade e de Xornalismo.

Pero tamén existe outro factor que inflúe na competitividade dos proxectos: os equipos que existen nestes
momentos son pouco numerosos e pouco homoxéneos, unha característica que se dá nas tres universidades gale-
gas e que supón unha dificultade para realizar proxectos complexos. Aquí é importante diferenciar entre as per-
soas que forman parte dun grupo de investigación (que aglutina varias liñas de traballo) e o número de
investigadores que pertencen a un proxecto estable. 
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Ao analizar os recursos humanos dispoñibles para determinar a capacidade de investigación en comunicación
percíbese que a USC e mais a Universidade de Vigo si teñen un cadro de investigadores amplo, como xa se men-
cionou antes, fronte á Universidade da Coruña, que só conta con dous profesores titulares. Logo as facultades de
Santiago e de Pontevedra teñen outra característica común: en ambos os casos existe un grupo amplo de douto-
res con experiencia profesional previa nos medios de comunicación. Isto é consecuencia da procedencia inicial de
boa parte do profesorado co que se puxeron en funcionamento as licenciaturas de Ciencias da Comunicación de
Galicia, pois moitos docentes proceden do exercicio do xornalismo e logo fixeron carreira académica. En Santia-
go e en Pontevedra tamén hai un grupo numeroso de investigadores en proceso de formación, cunha media de
idade de 27 anos, licenciados xa na universidade galega. Coñecen ben a realidade do país e interésanse por temas
que afectan á nosa sociedade, tal como se desprende das temáticas das súas publicacións. Pero moi poucos des-
tes investigadores están vinculados a proxectos competitivos subvencionados, ou teñen unha relación estable cos
departamentos, debido, precisamente, á precariedade que padecen os bolseiros.

Os grupos de investigación das universidades galegas teñen un perfil pouco homoxéneo. Ademais de traballar
cada investigador en varios temas, como xa se dixo, logo no mesmo grupo converxen liñas moi distintas. Esta par-
ticularidade é unha herdanza do contexto que había cando se crearon as facultades de Ciencias da Comunicación
porque naquel momento non existía unha estrutura que organizase debidamente os grupos de traballo. Así moi-
tos profesores tiveron que abrir camiño no mundo académico e científico cunha serie de dificultades engadidas
que lles poñía máis difícil optar a proxectos competitivos, algo que aínda se reflicte nos baixos índices de produ-
ción e que hai que explicalo desde este punto de vista. A principal vantaxe desta dispersión temática é a versati-
lidade que adquiriron moitos investigadores, algo que lles serviu para acadar uns coñecementos máis completos
e para facer fronte a cuestións diversas, segundo as circunstancias. Pero, ao mesmo tempo, ten unha variante
negativa: a versatilidade trae consigo unha falta de especialización e impide estar en condicións óptimas para
competir en terreos de vangarda.

Outra das particularidades que se atopan nas investigacións realizadas no eido da comunicación no período
2006-2009 en Galicia é a presenza de grupos de traballo pouco numerosos, incluso algúns estudos realizáronse
individualmente. Esta falta de equipos sólidos dificulta levar a cabo proxectos complicados e non permite afron-
tar investigacións que requiren traballos de campo amplos. No conxunto dos proxectos vinculados á comunica-
ción concedidos a investigadores das universidades galegas, a media de membros que figura en cada proposta é
de 5 persoas, cando nos proxectos do ámbito das ciencias puras, habitualmente, participan en cada investiga-
ción 10 persoas como mínimo.

A USC é a única universidade galega que conta con tres grupos de investigación en comunicación rexistrados
no catálogo I+D+i, onde están integrados máis do 75% dos profesores do Departamento de Ciencias da Comu-
nicación. Estes grupos, que se denominan Novos Medios, Estudos Audiovisuais e Cidadanía e Comunicación,
recollen as liñas de traballo que logo se desenvolven nos proxectos correspondentes.

O grupo Novos Medios está composto por 15 membros permanentes que traballan nos seguintes campos:
- estudo continuo dos medios dixitais e impresos
- exame da estrutura dos medios impresos e audiovisuais
- análise da produción informativa do ecosistema mediático
- estudo das perspectivas e tendencias no ámbito da comunicación da Unión Europea
- laboratorio de proxectos e de elaboración da información
- investigación no ámbito da comunicación organizacional e de crise
- observatorio do ciberxornalismo
- observatorio europeo de comunicación local
- observatorio galego da comunicación
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O grupo Estudos Audiovisuais está formado por 11 membros permanentes e as súas liñas son as seguintes:
- os contidos informativos de radio e de TV
- produción de contidos: interactividade e interculturalidade
- espazos xeolingüísticos de comunicación
- políticas de comunicación e cultura
- produtos para TV e tecnoloxías aplicadas á produción
- programación e audiencias en radio e TV
- comunicación sen barreiras
- cinema, foto e documental

O grupo Cidadanía e Comunicación está integrado por 8 membros permanentes e investiga sobre os seguin-
tes aspectos:

- cidadán e valores da comunicación
- democracia electrónica
- comunicación política
- xornalismo non convencional: xornalismo cívico, de investigación, de precisión, de anticipación e de solu-
cións

- comunicación especializada
- identidade e imaxinarios colectivos nos medios
- utopías e comunicación alternativa

A Universidade de Vigo conta cun cadro de persoal de case 50 profesores de Ciencias da Comunicación. Pero
neste caso dáse unha particularidade específica que impide unha organización coherente e homoxénea dos inves-
tigadores: os docentes de Comunicación Audiovisual e Publicidade e de Xornalismo da Facultade de Ciencias
Sociais de Pontevedra non contan cun departamento propio e están espallados en dous alleos (Dereito Público e
Psicoloxía Evolutiva), que non se corresponden cos contidos específicos das súas liñas de traballo. Esta circuns-
tancia é unha das causas polas que non están consolidados grupos de investigación competitivos neste centro.

Na Universidade da Coruña tampouco existen grupos de investigación consolidados vinculados á licenciatura
de Comunicación Audiovisual, nin hai un cadro de persoal amplo de profesorado específico. Contan con 10 docen-
tes de Ciencias da Comunicación, dos cales só dous son funcionarios, un número de investigadores moi baixo
para afrontar proxectos competitivos. Esta particularidade explica a diferenza nos índices de produción científica
coas outras facultades.

AS TEMÁTICAS INVESTIGADAS

A versatilidade que se mencionaba antes ao falar das particularidades dos grupos e dos investigadores queda ben
reflectida ao analizar as temáticas investigadas. No período 2006-2009 un total de 22 profesores (15 de San-
tiago de Compostela, 5 de Vigo e 2 da Coruña) participaron en proxectos e contratos con contidos moi diferen-
tes. Na relación de traballos feitos percíbese perfectamente esa falta de especialización continuada e o cambio
constante de temáticas sobre as que se investiga: 

Contidos dos proxectos realizados na Facultade de Santiago de Compostela
- ciberperiodismo
- procesos de converxencia no ámbito da comunicación
- redes sociais
- comunicación corporativa
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- industrias culturais
- sociedade da información
- os contidos dos informativos en radio e TV
- circulación de produtos audiovisuais e cinematográficos
- produción de contidos aplicados á comunicación sen barreiras
- o papel da autoría na ideación e creación de produtos para a industria cultural
- análise de audiencias e estudos estratéxicos de programación 
- comunicación e violencia de xénero
- comunicación e información política
- comunicación e cidade

Contidos dos proxectos realizados na Facultade de Pontevedra
- estudos de xénero
- estudos de cinema
- estudos de protocolo
- a comunicación no caso de catástrofes ambientais
- catalogación de letreiros comerciais
- integración de distintos software e hardware CGI

Contidos dos proxectos realizados na Facultade da Coruña
- Deseño EGP na televisión dixital interactiva
- información de catástrofes
- análise dos contidos audiovisuais.

APLICACIÓNS PRÁCTICAS E PUBLICACIÓNS DERIVADAS DAS INVESTIGACIÓNS REALIZADAS

A transferencia do coñecemento no campo da comunicación non está optimizada como sucede noutras áreas. A
carencia dunha rede de investigación galega específica impide poñer en valor moitos dos traballos que se fan, pois
non existen plataformas promocionais como sucede noutros campos máis consolidados que dispoñen de canles
para manter relacións permanentes e directas cos sectores vinculados aos seus ámbitos, contan con revistas espe-
cíficas e mesmo teñen intranets en que comparten experiencias e posibilitan un intercambio científico permanente
entre os investigadores. En Galicia non existe unha plataforma de difusión dos traballos que se fan en comunica-
ción e a maioría das empresas que colaboran en proxectos logo non aproveitan os resultados dos estudos que
subvencionan, especialmente a Administración. 

As infraestruturas das que dispoñen os grupos de investigación están pensadas principalmente para realizar
traballos no ámbito académico e carecen dun deseño que as faga operativas achegando ás empresas vinculadas
os resultados obtidos. Así dáse un descoñecemento mutuo entre a empresa e a Universidade sobre as necesida-
des existentes e os recursos dispoñibles. Só un 20% das investigacións feitas no ámbito da comunicación en
2008 tiveron unha aplicación práctica concreta en empresas alleas, no conxunto das tres universidades. E estas
aplicacións producíronse no eido da prensa e do multimedia.

En cambio, a nivel académico, as investigacións dos profesores de Ciencias da Comunicación de Galicia si
teñen transcendencia no resto do Estado e as citas e referencias dos seus traballos son relevantes. No período
2006-2009 contabilízanse más de 100 publicacións, entre libros, capítulos de libros e artigos en revistas, nacio-
nais e internacionais, un volume que non se corresponde cos índices de produción científica porque moitas des-
tas publicacións non son valoradas por parte das universidades.
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TENDENCIAS PARA O FUTURO

As tendencias na investigación sempre veñen marcadas pola evolución da sociedade e mais polos intereses par-
ticulares dos propios investigadores e dos organismos que achegan os recursos. Estes factores son decisivos. O
novo escenario académico vai influír, sen dúbida, nas estruturas dos grupos establecendo unhas prioridades moi
concretas. O papel que se lles atribúe aos profesores da Universidade no plan Bolonia obrigará a afrontar a inves-
tigación desde unha perspectiva máis pragmática e os docentes terán que adaptarse a controis máis puntuais dos
seus resultados, pero tamén terán máis posibilidades para facer estadías noutras universidades, algo que fomen-
tará o intercambio científico e a internacionalización da investigación.

No futuro vai ser moi valorada a especialización, pero sen descoidar a versatilidade, pois non hai que esque-
cer que a transdisciplinariedade é un dos factores que máis se teñen en conta en todos os parámetros científicos.

Os proxectos de vangarda que están en vigor nestes momentos teñen unha gran vinculación coas necesidades
xurdidas como consecuencia dos profundos cambios que se produciron no mundo da comunicación nos últimos
anos, particularmente no eido multimedia e audiovisual. Un dos retos da investigación universitaria é achegar
solucións e ideas aos sectores profesionais emerxentes e conseguir facerse imprescindible no ámbito empresarial.
Os tipos de clientes que facilitan os recursos aos proxectos variaron e as tendencias na investigación no campo
das Ciencias Sociais tamén deron unha viraxe importante. Pasouse dos traballos analíticos dos anos 80 e 90 a
proxectos máis pragmáticos e operativos capaces de ofrecer solucións inmediatas ás empresas e aos organismos
que dispoñen dos recursos para subvencionar as investigacións. Agora a competencia no eido empresarial é cada
vez maior e á universidade requírenselle solucións rápidas, innovadoras e competitivas.

A maioría dos proxectos competitivos están vinculados a necesidades específicas e o seu desenvolvemento
garante unha aplicación rendible dos resultados. Cada vez máis aprécianse colaboracións entre investigadores e
sectores concretos que precisan ideas para rendibilizar as súas infraestruturas e a súa capacidade de penetración
no mercado audiovisual e multimedia. Tamén hai unha tendencia a non desvincular as posibilidades da tecnolo-
xía do deseño dos contidos, pois os soportes e os formatos condiciónanse mutuamente.

A comunicación é un campo en constante evolución e os cambios tradúcense nunha certa inestabilidade na
demanda de servizos, algo para o que deben estar preparados os investigadores, incluso é importante que teñan
a capacidade de adiantarse ás tendencias.

CONCLUSIÓNS

É necesario crear unha rede que agrupe todos os investigadores de comunicación das universidades galegas e
que, ao mesmo tempo, se converta en plataforma de difusión e de transferencia dos resultados, cunha estrutura
práctica. Esta rede ten que facer de enlace coas empresas e manter un sistema operativo eficaz para non desa-
proveitar os recursos cos que conta a investigación en comunicación en Galicia. Tamén debería ser complemen-
taria con outros equipos e traballar de xeito coordinado para poder intercambiar experiencias e resultados e facer
máis competitivos os proxectos, trasladando as achegas a aqueles ámbitos en que poidan resultar útiles.

Convén presentar propostas conxuntas ás convocatorias oficiais, especialmente aos programas de Cooperación
Internacional, de Desenvolvemento Rexional e do Fondo Social Europeo, nos que se prima a colaboración entre
unidades de investigación e a solvencia e aplicación práctica dos proxectos.

Cómpre definir e articular uns organigramas de traballo máis operativos e máis axeitados ás necesidades que
demandan a sociedade e o mercado, concretamente o sector audiovisual e multimedia. É fundamental especiali-
zarse en campos concretos e en temas emerxentes e reducir aquelas liñas de traballo pouco frutíferas que desa-
proveitan esforzos e recursos.
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É importante facer visibles os resultados, canalizalos con coherencia e expoñelos estratexicamente a través de
plataformas axeitadas e nuns marcos óptimos que garantan unha promoción rendible. Moitos proxectos non se
comercializan a nivel empresarial porque non existe constancia deles nos ámbitos receptores que poderían apro-
veitalos. É imprescindible que os sectores potencialmente interesados teñan constancia dos traballos realizados e
tamén dos vixentes e dispoñan de xeito periódico da información necesaria, sobre todo aquilo que se está inves-
tigando e que afecta aos seus intereses. Por iso cómpre unha base de datos común na que se recollan as nece-
sidades dos sectores vinculados á comunicación, os logros conseguidos e os recursos dispoñibles, tanto por parte
das empresas como da universidade, especificando a especialidade dos investigadores. Esta é a única forma de
facer operativo un intercambio de prestacións, acadar contratos e posibilitar a transferencia de tecnoloxía e de
coñecemento.

Para optimizar os recursos que existen no eido da comunicación é necesario encamiñar os proxectos desde
unha perspectiva rendible, combinando o interese académico coa aplicabilidade das ideas. Para iso hai que ter
en conta os novos soportes, os novos escenarios, as novas formas de comunicación e as novas formas de consu-
mo. Hai que explorar as necesidades do mercado e investigar naqueles aspectos en que existen carencias para
conseguir patentes que prestixien os grupos de investigación e lles acheguen recursos permanentes para poder
levar a cabo proxectos máis ambiciosos, innovadores e competitivos. Ao mesmo tempo, é preciso explorar as
necesidades do mercado máis próximo para ver se se corresponden cos recursos dispoñibles e, nese caso, fomen-
tar contratos de colaboración. Neste sentido, a universidade debe estar preparada para dar resposta ás novas
necesidades que se derivan da converxencia dos medios.

Urxe buscar fórmulas para sensibilizar as empresas e a Administración da importancia da súa participación
na investigación en comunicación e implicalas no deseño de proxectos.

É necesario dispoñer dos instrumentos axeitados para medir e valorar a produción científica das Ciencias da
Comunicación conforme ás características dos soportes que lle son propios a esta especialidade e a través dos
que se vehiculan boa parte dos contidos que se producen desde os grupos de investigación.
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THE BAD NEWS IS NEWS

Cando os medios de comunicación son noticia, son malas noticias. E estano sendo. Nas seccións de economía,
onde antes campaban os titulares sobre beneficios e expansións, agora hai protestas sindicais e expedientes de
regulación. As de comunicación inclúen profecías máis ben sombrías sobre o incerto porvir da prensa impresa,
ameazada por internet, e sobre a inquietante deriva da televisión. E nas páxinas de vida social xa non se celebran
nacementos e si moitas necrolóxicas. A nivel mundial, os medios de comunicación sofren unha crise económica,
pero tamén unha crise existencial. 

Os Estados Unidos son o veciño ao que vemos pelar as barbas, tanto as económicas como as existenciais. En
só tres anos, os xornais norteamericanos perderon máis do 40% do seu valor, segundo estima Alan Mutter no seu
prestixioso blog Reflections of a Newsosaur (http://newsosaur.blogspot.com). Segundo os datos da Newspaper
Association of America (NAA), en 2002 había nos Estados Unidos 1456 xornais diarios, cunha circulación de 46
930 millóns de exemplares. En 2008, 1408 cabeceiras editaron 42 757 exemplares (baixando ao nivel de
1992). E aos grandes grupos audiovisuais non lles vai mellor1. Porén, a perda de beneficios e de audiencia dos
medios tradicionais non é de todo atribuíble á crise. Posiblemente estea afectando a alegre entrada no sector da
comunicación de empresarios alleos a el, atraídos polos seus tradicionais beneficios, económicos e/ou de presti-
xio2, e a non menos alegre expansión empresarial dos grupos mediáticos3. É dicir, as estratexias empresariais fun-
damentáronse en que o que funcionaba hai dez anos funcionaría sempre. Esa confianza na inmutabilidade do
mundo da información deuse tamén nesa característica, tan intanxible como necesaria, que é a credibilidade. O
Pew Research Center (http://people-press.org) asegura que a satisfacción cidadá (nos EE UU) cos medios infor-
mativos, que en 1973 era do 85%, en 2002 baixara ao 59% , e non dubida en atribuír o fenómeno á perda de
credibilidade por baixar a garda do espírito crítico: «Moitos periódicos deixáronse levar polas prédicas proxecta-
das desde a FOX, a cadea de televisión de Murdoch, convertida na televisión de cámara da Casa Blanca».

Pero sen dúbida o que está en cuestión é o modelo de negocio. O consumo de televisión non baixou e son as
cadeas xeralistas as que perden cartos, non as especializadas4. E a prensa nunca chegou a tanta xente, grazas a
internet, o seu teórico verdugo. Segundo o estudo de Nielsen para a NAA, as páxinas web dos periódicos atrae-
ron a máis de 73,3 millóns de visitantes únicos mensuais no primeiro trimestre de 2009, un aumento do 10,5%
sobre o mesmo período do ano anterior e a maior cifra desde 2004. Como resumía hai pouco John Carlin: «nunca
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1 Os resultados do último trimestre de 2008 revelan unha baixa da cifra de negocio dun 40% no caso da CBS, mentres Disney
(máximo accionista da ABC) baixou un 60% e News Corporation (propietaria da FOX) caeu máis do 70%. (Juan Antonio Sacaluga:
«¿Está realmente la televisión en crisis?», Safe Democracy Foundation, 2 de marzo de 2009).

2 En decembro de 2008 suspendeu pagos o grupo editor do Chicago Tribune, o segundo máis grande dos EE UU, con 22 000
empregados. O Grupo Tribune puxérase á venda por non acadar os resultados que anticipaban os seus accionistas e foi mercado
polo magnate inmobiliario Sam Zell, que soamente tivo que investir 240 millóns de euros do seu patrimonio, e que acometeu
recortes de persoal e medidas como tentar medir a produtividade mediante a extensión dos textos. (Pedro Rodríguez: «El fiasco del
Grupo Tribune», Cuadernos de Periodistas, n.º 16, abril de 2009).

3 John Nichols e Robert McChesney: «The Death and Life of Great American Newspapers», The Nation, 6 de abril de 2009.
4 Juan Antonio Sacaluga, op. cit.
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houbo una época mellor para facer periodismo escrito, e nunca houbo unha peor para gañar a vida exercéndoo;
hai máis mercado ca nunca, pero menos ingresos»5.

A solución universal a ese conxunto complexo de problemas, nos Estados Unidos e aquí, non é a mellora do
produto, nin a especialización. Hai intentos de rendibilizar as edicións dixitais cos esquemas da prensa impresa6.
Tamén chamadas de auxilio ao Estado7. Pero, sobre todo, a resposta xeneralizada é a rebaixa dos custos de per-
soal; é dicir, menos periodistas e peor pagados. Ese é o punto de partida global da actual e concreta situación
dos xornalistas en Galicia. 

CHOVE SOBRE MOLLADO

«A perspectiva que nos ofrece o vindeiro bienio non se prevé máis estática ca a presente. Os cambios que acom-
pañan o apagamento dixital e a multiplicación do abano mediático afectarán, inevitablemente, ao panorama gale-
go e, con iso, á oferta informativa, cultural e lingüística á que terán acceso os cidadáns», dicía Xosé López na
«Presentación» do informe A comunicación en Galicia 20078. Desafortunadamente, neste bienio evidenciouse
que o piar fundamental dos medios en Galicia é a inercia. No haber do balance, pouco máis que a aparición dun
novo diario, Xornal de Galicia, e a apertura da delegación de El País. No debe, que non se concretase a agarda-
da multiplicación do abano mediático, que de momento discorre amodo pola ambigua fase de «proxecto» ou «en
construción». 

No Estudo sobre a situación dos e das xornalistas en Galicia9, realizado pola consultora Cidadanía para o
Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, un grupo de expertos, constituído en gran parte por directores de
medios, identificaban como trazos diferenciadores do panorama galego dos medios o gran número de cabecei-
ras de pago, que recoñecían que estaba claramente sobredimensionado en relación coa potencialidade real do
mercado. Os outros parámetros da nosa especificidade mediática son o ámbito público como primeiro e case
único axente dinamizador do sector (no que se refire tanto aos medios públicos como referente laboral, como á
Administración como cliente publicitario), o importante peso da prensa escrita na estrutura empresarial, o esca-
so desenvolvemento doutros formatos da comunicación e a tendencia ao mantemento da estruturación actual.
A dependencia da Administración comezou a inicios da década dos 90, coa irrupción dunha crise publicitaria
provocada pola aparición das televisións privadas. O apoio da Xunta á configuración empresarial do sector per-
mitiulle a este saír tal como entrou daquela crise, que pola contra no conxunto do Estado motivou unha diná-
mica de concentración empresarial e a aparición de grandes grupos multimedia. Por riba, as empresas
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5 John Carlin: «El momento crucial», El País, 10 de maio de 2009.
6 Robert Murdoch anunciou hai pouco que, dentro dun ano, estudará cobrar polos contidos on line dos xornais de News Corporation.
El País intentouno no seu momento e fracasou. New York Times puxo en marcha TimesSelect, acceso de pago aos columnistas.
Xerou 200 000 subscricións e 10 millóns de dólares de ingresos ao ano, pero pechou porque consideraron que poderían ter máis
beneficios coa publicidade derivada dese tráfico de visitas.

7 Nicolás Sarkozy lanzou en outubro de 2008 a iniciativa dos «Estados Xerais da prensa», unha proposta de reflexión conxunta do
sector, a clase política e os axentes económicos e sociais, e comprometeu 600 millóns de euros en tres anos para axudar a prensa
escrita. Frédéric Filloux, editor da división internacional do grupo Schibsted, criticou en Le Monde a medida por considerar que
«premia a incapacidade do sector para xerar beneficios, e, peor aínda, desincentiva a necesaria reestruturación do sector» (Juan
Antonio Sacaluga: «Medios de comunicación en crisis: consecuencias para la democracia», Safe Democracy Foundation, 13 de
maio de 2009).

8 Xosé López García (coord.): A comunicación en Galicia 2007, Santiago de Compostela, Consello da Cultura Galega, 2007, p. 8.
9 Feito coa colaboración do Sindicato de Xornalistas de Galicia e a Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de
Santiago de Compostela e co apoio da Xunta de Galicia. Desenvolveuse entre setembro de 2008 e marzo de 2009. Pódese consultar
na páxina do CPXG, www.xornalistas.com.
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destinaron aquelas axudas aos equipamentos, non aos cadros de persoal e ás súas condicións. Aquel –este–
minifundismo fai que agora o sector teña unha cativa capacidade de desenvolvemento empresarial e siga sendo
dependente da Administración como fonte de capitalización. 

Quen son os xornalistas

A primeira dificultade para facer unha radiografía do estado da profesión é que non existe un censo actualizado
de xornalistas en Galicia. O único referente é o realizado en 1999 polo Consello da Cultura Galega, que recollía
uns 1500 informadores, cifra que hoxe podemos considerar obsoleta. O corpo central do Estudo sobre a situa-
ción dos e das xornalistas en Galicia é a análise dunha enquisa a unha mostra de 536 profesionais10. O 54,7%
dos consultados son homes e un 45,3% mulleres, e a media de idade é de 40 anos (o maior grupo é o dos que
teñen entre 31 e 40 anos). Máis da metade traballan na Coruña (59%), mentres en Pontevedra traballa o 24,5%,
en Lugo o 8,2% e en Ourense o 4,5%. O 3,5% restante faino fóra de Galicia. 

Onde traballan, ou non 

Consecuentemente coa inercia do sector e o pouco desenvolvemento dos novos medios, o maior grupo dos pro-
fesionais son os que traballan na prensa escrita, seguida da televisión (tres cuartas partes nas públicas), a radio
e os gabinetes. Con todo, e respecto ao estudo similar realizado en 200211, a prensa escrita rexistra unha ten-
dencia á baixa (dez puntos porcentuais). Da comparación despréndese tamén que a prensa segue a ser un medio
de predominio masculino, mentres os gabinetes constituíron a saída profesional preferente para as mulleres. Un
15% dos consultados está pluriempregado. 

Os que non traballan en lado ningún, o paro confesado, son o 6,2%. Para achegarse máis aos datos reais do
desemprego, o Estudo pescudou nos datos do Servizo Galego de Emprego, aínda que con datos de 2005-2007.
Quizais por iso reflicten, en todos os grupos ocupacionais considerados (escritores/as ou xornalistas, locutores/as
de radio ou televisión, e profesionais da publicade e das relacións públicas), un descenso do número de parados.
Tamén un aumento da contratación, aínda que o incremento no grupo de escritores/as ou xornalistas non é moi
relevante. Outro factor positivo é que, en todos os grupos ocupacionais vinculados á actividade de xornalismo, o
tempo de busca de emprego das persoas en paro rexistradas é máis baixo ca o que se produce noutras activida-
des do sector servizos. Sobre todo destaca o grupo de escritores/as ou xornalistas e o de profesionais da publici-
dade e das relacións públicas, onde predominan moi claramente os demandantes de curta duración. Detéctase
unha maior presenza do paro de longa duración, é dicir, de máis dun ano, entre as mulleres.
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10 Dado que os consultados son colexiados ou sindicados, o que fai supoñer que teñen unha estabilidade laboral e profesional superior
á media dos xornalistas, hai que prever que as conclusións sexan máis benévolas que a realidade. 

11 Miguel Túñez (coord.): Situación sociolaboral dos xornalistas galegos, Santiago de Compostela, Colexio Profesional de Xornalistas
de Galicia, 2002, p. 70.
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Número total de demandantes de emprego

2005 2006 2007 Tendencia

2005-2007

Escritores/as, periodistas e asimilados/as 260 241 216 -13,8

Locutores/as de radio, televisión e outros 44 37 40 -1,3

presentadores/as

Profesionais de nivel superior da publicidade 68 56 57 -7,4

e das relacións públicas

Total grupos ocupacionais 372 333 313 -11,2

Sector servizos 90 011 90 682 84 224 -6,8

Galicia 164 198 161 276 150 546 -7,5

Fonte: Base de demandantes de emprego. Instituto das Cualificacións. Consellería de Traballo. Xunta de Galicia.

Porcentaxes segundo o xénero dos demandantes de emprego

2007 Tendencia 2005-2007

Home Muller Home Muller

Escritores/as, periodistas e asimilados/as 40,6% 59,4% -4,9% -18,9%

Locutores/as de radio, televisión e outros 48,3% 51,7% 1,3% -3,7%

presentadores/as

Profesionais de nivel superior da publicidade 19,1% 80,9% -19,9% -3,9%

e das relacións públicas

Total grupos ocupacionais 37,7% 62,3% -5,6% -14,3%

Sector servizos 29,6% 70,4% -9,7% -5,5%

Galicia 36,3% 63,7% -10,5% -5,7%

Fonte: Base de demandantes de emprego. Instituto das Cualificacións. Consellería de Traballo. Xunta de Galicia.

Porcentaxe segundo o tempo de busca de emprego dos demandantes

Home Muller

Curta Longa Curta Longa

duración duración duración duración

Escritores/as, periodistas e asimilados/as 72,5% 27,5% 69,8% 30,2%

Locutores/as de radio, televisión e outros 72,7% 27,3% 64,4% 35,6%

presentadores/as

Profesionais de nivel superior da publicidade 86,3% 13,7% 74,7% 25,3%

e das relacións públicas

Total grupos ocupacionais 73,8% 26,2% 70,4% 29,6%

Sector servizos 66,5% 33,5% 557,6% 42,4%

Galicia 65,7% 34,3% 53,9% 46,1%

Fonte: Base de demandantes de emprego. Instituto das Cualificacións. Consellería de Traballo. Xunta de Galicia.
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Non hai datos dos últimos meses, pero si a sensación de que se a crise non se cebou especialmente no pre-
cario tecido empresarial dos medios galegos, como está a acontecer en medios estatais, é porque os custos de
persoal son moi baixos, e recortar o cadro de traballadores non supón un gran recorte de gastos. Así e todo, segun-
do unha recente enquisa realizada polo Sindicato de Xornalistas de Galicia, con datos da práctica totalidade dos
medios, no 63% dos centros de traballo houbo despedimentos nos últimos tres meses. A maioría deles foron atri-
buídos á redución da publicidade, unha circunstancia que recoñece como obxectiva unicamente o 47% dos afi-
liados consultados. 

Como traballan

A análise do tipo de contrato que teñen os xornalistas confirma que o sector ten, como mínimo, a precariedade
media do Estado. Os contratados indefinidos son o 62,5% e hai unha elevada porcentaxe de contratados tempo-
rais a tempo completo, o 16,2%. Hai un 7,6% de autónomos, mentres o 12,5% acóllese á –un tanto sospeito-
sa– epígrafe de «outros». O 4% ten un contrato precario (bolseiros, prácticas) ou ningún. 

Tipo de contratación por sectores

Prensa Radio Televisión Gabinetes Axencias Docencia Medios Autónomos Outros

electrónicos

Autónomo 100,0%

Indefinido 90,5% 80,0% 56,5% 53,8% 81,8% 80,0% 100,0% 19,4%

Temporal 4,4% 12,0% 34,8% 38,8% 18,2% 20,0% 11,1%

a tempo

completo

Temporal 1,3% 2,8%

a tempo

completo

Prácticas 1,3%

Bolseiro 2,8%

Sen contrato 1,3%

Outro 5,1% 5,3% 8,7% 5,0% 63,9%

Ns/nc 1,3%

Total 100,0%100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Estudo sobre a situación dos e das xornalistas en Galicia.

A xornada media é de 8,2 horas (exactamente as mesmas que en 2002), pero o 27% traballa máis tempo.
Tamén o 40% dos profesionais traballa máis xornadas das 22 laborables ao mes. En conxunto, a media é de 183
horas mensuais. Tamén máis da metade dos consultados (56%) di que realiza horas extras, e só o 24% deles
asegura que as cobra (as porcentaxes en 2002 eran do 56,1% os que as facían e 26,7% os que as cobraban).
Os homes adoitan ter un horario máis prolongado, mentres as mulleres fan máis horas extras. Os sectores en que
máis se cumpren os horarios regulamentados son a radio e a televisión. Estas porcentaxes son semellantes ás do
estudo de 2002 e certifican que o esforzo de traballo no xornalismo supera o estipulado na normativa. 
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Horarios de traballo por sectores

Prensa Radio Televisión Gabinetes Axencias Docencia Medios Autónomos Outros

electrónicos

6 horas 11,6% 6,8% 3,3% 2,5% 20,0% 7,7% 22,5% 14,3%

ou menos

7 horas 16,8% 35,1% 40,0% 20,3% 18,2% 20,0% 15,4% 10,0% 35,7%

8 horas 40,0% 39,2% 20,0% 49,4% 45,5% 40,0% 53,8% 22,5% 28,6%

máis 8 31,6% 18,9% 36,7% 27,8% 36,4% 20,0% 23,1% 45,0% 21,4%

horas

(9 a 16)

Total 100,0%100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Estudo sobre a situación dos e das xornalistas en Galicia.

En canto aos salarios (o 30% dos enquisados non contestou a esta pregunta), a media é de 1499 €, co que de
media un xornalista cobra 8,20 € netos por hora de traballo (tamén exactamente a mesma cantidade que en
2002). No entanto, o 52,3% declarou percibir menos deses 1499 € e o 15% non chegaba aos 1000 €mensuais.
Como era de prever e de temer, as retribucións son máis elevadas no caso dos homes. Estas cifras certifican que
o xornalismo é unha actividade peor remunerada que a media das profesións relacionadas cunha titulación12. Evi-
dentemente vinculado coa situación salarial está o feito de que o 14,9% dos consultados traballe en empresas que
non están acollidas a un convenio colectivo, mentres o 13,8% non sabe se o está ou non contesta.

As demais condicións de traballo son acordes con esta consideración salarial. Como exemplo, o 16,6% des-
tes xornalistas confesa non ter unha mesa propia no centro de traballo (hai sete anos era «só» o 11,3%), un
18,5% non ten ordenador de mesa, un 9,7% carece de conexión a internet e un 11,8% de correo electrónico.
Soamente un de cada tres ten ordenador portátil. 

Uso da internet por sectores

Prensa Radio Televisión Gabinetes Axencias Docencia Medios Autónomos Outros

electrónicos

Diariamente 97,5% 93,3% 90,2% 100,0% 100,0% 90,0% 100,0% 97,6% 47,2%

2-3 veces 1,9% 1,3% 3,3% 10,0% 2,4%

á semana

semanalmente 2,7% 5,4%

menos dunha 1,1%

vez ao mes

Ns/nc 0,6% 2,7% 52,8%

Total 100,0%100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Estudo sobre a situación dos e das xornalistas en Galicia.
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12 A Enquisa de Estrutura Salarial do INE para o ano 2006 establece o salario anual bruto de 31 899 € para as profesións
relacionados cunha titulación de 2º e 3º ciclo universitario, e de 25 977 €para os de 1º ciclo.
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A radiografía do xornalismo non estaría completa se non contemplaramos aspectos como a discriminación de
xénero (ademais da salarial), o uso do idioma galego e o grao de satisfacción profesional nas redaccións, todos
eles xa analizados no informe de 2002. 

Daquela, un de cada catro consultados consideraba que o xénero influía nas condicións laborais (o 68,4%
pensaba que non, e mesmo a maioría pensaba que favorecía, no caso concreto da televisión13). Tamén un de cada
catro aseguraba coñecer casos de discriminación, e dese 25%, o 58% dicía que na súa empresa. Agora, a por-
centaxe total dos que coñecen casos de discriminación na súa empresa é superior, o 16,6% e o 41% sabe de
casos noutras empresas. Non sorprende que sexan as mulleres moito máis coñecedoras desas situacións ca os
homes, aínda que compartan o centro de traballo. 

Coñecen casos de discriminación na súa empresa

Home Muller

Si 10,9% 23,5%

Non 79,9% 67,1%

Ns/nc 9,2% 9,5%

Total 100,0% 100,0%

Fonte: Estudo sobre a situación dos e das xornalistas en Galicia.

Respecto do uso do idioma, o galego rexistra unha porcentaxe algo máis alta de xornalistas que declaran empre-
galo «sempre» no desenvolvemento do seu traballo, arredor do 50% da mostra. Tamén os que aseguran empregalo
«nunca» son menos que os que expresan o mesmo para o castelán. O uso do galego é maior nos profesionais máis
novos, e non hai apenas diferenza de uso por xénero. 

Frecuencia de uso dos idiomas no traballo

Castelán Galego

Frecuencia Porcentaxe Frecuencia Porcentaxe

Sempre 234 43,7% 252 47,0%

A veces 92 17,2% 136 25,4%

Ocasionalmente 100 18,7% 83 15,5%

Nunca 78 14,6% 32 6,0%

Ns/nc 32 6,0% 33 6,2%

Total 536 100,0% 536 100,0%

Fonte: Estudo sobre a situación dos e das xornalistas en Galicia.
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13 Miguel Túñez (coord.), op. cit., p. 85.
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Porcentaxes de uso do galego por idades

30 ou menos 31 a 40 anos 41 a 50 anos Máis de 50

Sempre 57,5% 47,3% 42,9% 44,4%

Ás veces 26,0% 27,4% 25,9% 18,9%

Ocasionalmente 8,2% 14,6% 18,4% 18,9%

Nunca 4,1% 5,8% 8,2% 4,4%

Ns/nc 4,1% 4,9% 4,8% 13,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Estudo sobre a situación dos e das xornalistas en Galicia.

Unha situación contraria á de 200214, na que non se atoparon diferenzas pola idade, pero si polo xénero: o
galego era a lingua habitual para o 58,1% dos homes e para o 44,4% das mulleres, mentres que as porcentaxes
de uso no traballo invertíanse (28% os homes, 48,7% as mulleres) pola predominancia de xénero nos distintos
medios, os homes na prensa (o medio que usa castelán case totalmente) e as mulleres nos gabinetes e na tele-
visión. Hoxe segue sendo o tipo de medio o que inflúe no uso dun idioma ou doutro.

Porcentaxes de uso do galego por medios

Prensa Radio Televisión Gabinetes Axencias Docencia Medios Autónomos Outros

electrónicos

Sempre 24,1% 60,0% 78,3% 65,0% 60,0% 84,6% 36,6% 27,8%

Ás veces 36,7% 28,0% 12,0% 21,3% 63,6% 10,0% 7,7% 31,7% 8,3%

Ocasional- 30,4% 9,3% 4,3% 8,8% 9,1% 30,0% 7,7% 19,5% 5,6%

mente

Nunca 8,9% 1,3% 5,4% 5,0% 18,2% 12,2% 2,8%

Ns/nc 1,3% 9,1 55,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: Estudo sobre a situación dos e das xornalistas en Galicia.

Este é o panorama obxectivo existente. Cómpre indagar a opinión subxectiva dos profesionais. Por exemplo,
no que respecta ao tema central da profesión, a liberdade á hora de desenvolver o seu traballo. A porcentaxe dos
consultados en 2009 que aseguran ter autonomía completa ou bastante para a elección de temas, fontes e titu-
lares sitúase sempre por riba do 60%, aínda que a porcentaxe de profesionais críticos oscila entre o 15 e o 28%.
Comparándoa coa situación de hai sete anos, ou hai máis liberdade ou os profesionais son menos críticos. Si hai
considerablemente menos liberdade para escoller idioma de traballo.
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14 Miguel Túñez (coord.), op. cit., pp. 108, 109.

maqueta_FINAL:PRIMEIRAS PAXINAS d&i  6/5/10  10:30  Página 208



NON DISPAREN SOBRE O XORNALISTA. OS PROFESIONAIS NO MEDIO DA CRISE

Percepción sobre a autonomía no traballo. Comparativa entre 2002 e 2009

Moi de acordo Bastante de acordo Pouco de acordo Nada de acordo

2009 2002 2009 2002 2009 2002 2009 2002

Teño liberdade para elixir os temas de traballo

19,2% 11,6% 41,4% 36,2% 16,4% 21,6% 12% 11,6%

Teño liberdade para elixir as fontes de traballo

28,4% 51,5% 45% 30,6% 10,6% 12,6% 5% 5,2%

Teño liberdade para elixir os titulares

22,2% 35% 43,7% 34,3% 10,4% 17,1% 9,7% 13,6%

Teño liberdade para elixir a lingua de traballo (*)

24,1% 66,9% 24,1% 10,8% 29,7% 33,1%

Teño liberdade para facer autolimitación de contidos (*)

19,2% 36,6% 42,2% 13,1% 10,8% 63,4%

Recibo presións internas na realización do meu traballo (*)

5% 31,5% 16% 26% 42% 68,5%

Recibo presións externas na realización do meu traballo (*)

5% 61,5% 18,3% 29,3% 36,4% 28,5%

(*) En 2002, as respostas eran SI ou NON.

Fonte: Estudo sobre a situación dos e das xornalistas en Galicia e Situación sociolaboral dos xornalistas galegos.

Neste aspecto da percepción das presións á hora de realizar o traballo, hai unha significativa diferenza por
xéneros: as mulleres confesan ter menos autonomía.

Percepción sobre a autonomía no traballo por xéneros

Entre os homes Entre as mulleres

Teño liberdade para elixir os temas de traballo 65,5% 54,7%

Teño liberdade para elixir as fontes de traballo 75,1% 71,2%

Teño liberdade para elixir os titulares 69,3% 61,7%

Teño liberdade para elixir a lingua de traballo 50,5% 45,3%

Teño liberdade para facer autolimitación de contidos 68,0% 53,5%

Recibo presións internas na realización do meu traballo 18,1% 24,7%

Recibo presións externas na realización do meu traballo 25,9% 20,2%

Fonte: Estudo sobre a situación dos e das xornalistas en Galicia.
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Esta percepción dunha considerable liberdade na realización do traballo entra en contradición, non soamente
aparente, coa opinión que os profesionais teñen sobre se os medios reflicten axeitadamente a realidade de Gali-
cia, claramente desfavorable, mesmo sobre o traballo do propio medio. Tamén neste aspecto houbo unha varia-
ción sobre o estudo de 200215, no que as porcentaxes dos que pensaban radicalmente que os medios, propio ou
alleos, non reflectían a realidade duplicaban cando menos as actuais.

Percepción sobre se os medios reflicten a realidade

Sempre Ás veces Ocasionalmente Nunca Ns/nc

O meu medio reflicte a 6% 37,5% 24,6% 8,8% 23,2%

realidade galega fielmente

Os outros medios reflicten a 1,3% 26,9% 41,0% 15,3% 15,5%

realidade galega fielmente

Fonte: Estudo sobre a situación dos e das xornalistas en Galicia.

Con todo, o máis revelador é que se en 2002 eran tantos os que tiñan ganas de mudar de profesión como os
que non16, agora os que si cambiarían son máis (50,6%, por 41,8%) que os que non. 

CONCLUSIÓNS

Que os medios de comunicación estean en crise non é novidade ningunha. Si o é que se traduza nunha fonda
precariedade do emprego e na grave deterioración dunhas condicións laborais estruturalmente deficientes. Os
tempos de vacas gordas non serviron para elevar esas condicións e poñer os alicerces para mellorar o produto,
nin tampouco para que se desenvolvesen novos formatos e se ampliase ou se estabilizase o tecido empresarial do
sector. Nos de vacas fracas, a única rede protectora vai ter que ser, novamente, o sector público. 

A radiografía da situación dos profesionais mostra que hai un empeoramento das condicións salariais. Se a
media dos soldos é a mesma que hai sete anos, nos que houbo subas, aínda que fosen pequenas, nos convenios
colectivos, iso significa que hai un maior número de periodistas con salarios máis baixos. O resto das condicións
contractuais non melloraron e en todos os aspectos as mulleres seguen a levar a peor parte. Tamén hai maior per-
cepción da discriminación de xénero (porque hai máis ou é máis evidente). Hai, si, unha meirande apreciación
de que os medios propios ou alleos reflicten a realidade galega (sendo, no entanto, maioría os que pensan que
non) e de que hai algo máis de autonomía no desenvolvemento do traballo, quitado no uso do galego. 

Tradicionalmente, o xornalista aturou unhas condicións de traballo, mellorables, con compensacións como a
impresión de liberdade no traballo, a relación do seu traballo co seu propio proxecto vital e ideolóxico e a concien-
cia de ser uns profesionais liberais a pesar de traballar para unha empresa. Isto segue a ser así, pero tamén se
detecta unha tendencia, polo incremento dos profesionais que se mostran partidarios de cambiar de profesión, ao
cansazo e á perda de ilusión. De que o horizonte segue igual de lonxe, pero, ademais, de que xa non é o que era. 
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15 Miguel Túñez (coord.), op. cit, p. 104. 
16 Miguel Túñez (coord.), op. cit., p. 83.
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