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2.8 EL MERCAT RADIOFÒNIC

El mercat radiofònic català comprèn 715 freqüències de freqüència modulada i
22 d Ona Mitjana (cens de la DGMA), que compten amb una audiència del
85,4% de la població, cinc milions d oients (EGM febrer-novembre 2005,
audiència acumulada en els darrers trenta dies, sobre una població de 5,9
milions).

Segons el tipus de programació, el 50,3% de la població 2,9 milions de
persones escolta ràdio musical i el 47,8% 2,8 milions escolta ràdio
generalista, mentre que la ràdio temàtica informativa (24h. notícies i
especialitzades en esport) només l escolta el 7,3% de la població 429.000
persones. El volum de negoci de la ràdio a Catalunya se situa per sobre de 75
milions d euros després de tres anys d increment sostingut de la inversió
publicitària.

El mercat català de la ràdio es caracteritza per una oferta que es reparteix entre
operadors públics de les tres administracions de l estat central, autonòmica i
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local, i amb alguna intervenció també de les diputacions provincials en l àmbit
local i operadors privats amb concessió administrativa per a la gestió indirecta,
on trobem també empreses de diferents mides que actuen en el mercat
espanyol, en el català, en el comarcal o provincial, o en el local.

A més dels operadors públics i privats, existeixen un nombre indeterminat de
freqüències amb baixa potència d emissió segons diversos llistats de guies de
ràdio podria estar al voltant de 80, la major part a Barcelona , que no estan al
cens d emissores de la Direcció General de Mitjans Audiovisuals, i que
corresponen a diverses categories, la major part sense caràcter comercial
(ràdios de districte o barri, ràdios d escoles, ràdios de caràcter religiós, ràdios
lliures, ràdios locals juvenils, ràdios musicals pirates). En l àmbit de la gestió
indirecta privada, trobem diversos tipus d empresa segons la mida i la cobertura
de mercat que tenen. Aquestes empreses mantenen una relació competitiva
però també trobem molts casos de col·laboració entre els diferents tipus
d empresa ja sigui a través d acords d associació com de participacions
creuades de capital, en un mercat que es caracteritza per una important falta
de transparència (en les relacions de propietat, acords d associació, acords
d aprovisionament o preus). Els actors privats en el mercat català de ràdio es
poden agrupar en les categories següents: 

Grups de comunicació multimèdia del mercat espanyol, que a través de la
propietat i d acords d associació amb empreses catalanes titulars de
freqüències, basteixen cadenes amb cobertura espanyola de ràdio generalista i
ràdio musical, principalment. En aquest grup hi trobem Prisa, amb la Sociedad
Española de Radiodifusión (SER) i quatre cadenes musicals; la COPE, de la
Conferència Episcopal espanyola, amb la programació generalista i la musical
Cadena 100; el grup català Planeta-Deagostini amb Onda Cero; i Vocento, amb
Punto Radio. Els acords d associació d aquestes empreses per completar la
cobertura de les emissores pròpies es donen amb petites empreses locals o
comarcals que fonamentalment contribueixen només amb la freqüència i alguns
serveis tècnics (per exemple, Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió o Taleus),
o amb empreses més grans que proporcionen també programació per a
desconnexions o, en alguns casos, per a la programació en cadena (com en el
cas de l associació de les emissores d Onda Rambla a Punto Ràdio). En els
darrers anys s han implantat també cadenes espanyoles especialitzades en
informació esportiva (Ràdio Marca, a través d Onda Cero-Recoletos, i Rock n
Gol de la COPE amb associació amb el grup ZETA-Sport Radio per als
continguts) i d informació econòmica (Sauzal 66-Radio Intereconomía, amb
freqüències d RKOR-Planeta). 

Grups de comunicació multimèdia catalans que han creat cadenes de
cobertura catalana. En aquesta categoria hi trobem només al grup Godó, amb
RAC 1 i RAC 105, després de la compra d Ona Catalana per part de Prisa. El
grup Godó té també interessos en la ràdio de cobertura espanyola a través de
la seva participació a Unión Ràdio amb el grup Prisa, amb qui gestiona les
emissores d Antena 3 Radio. L altra cadena d abast català, Ràdio Estel, pertany
a l Església catòlica catalana, tot i que amb un reduït nombre de freqüències
que no li donen cobertura a tot el territori.
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Grups multimèdia comarcals o provincials que tenen diverses freqüències
a la seva zona d influència, com el grup Segre amb presència a la premsa
escrita, la ràdio i la televisió de Lleida. 

Grups catalans de ràdio musical, que en els darrers anys han adoptat
també estratègies de creixement cap a la televisió local (i en alguns casos la
premsa gratuïta local). En aquest grup destaquen Justo Molinero amb Teletaxi,
RM Radio i Radio Grama, i el grup Flaix amb Flaix FM i Ràdio Flaixbac. Amb
una menor dimensió trobem Styl FM de la companyia Ràdio i Televisió de
Manresa SA, i GUM Ràdio, de GrupCat de Comunicació, cadenes de musicals
de caràcter supracomarcal. 

Empreses de ràdio local, que progressivament han optat per l associació
amb alguna gran cadena. Radio Marina, Radio Aran, o Ràdio Vic són alguns
exemples de ràdios locals comercials independents, però cal assenyalar com
progressivament aquest tipus de freqüències s han anat associant en diversos
graus en les grans cadenes musicals o generalistes. Per exemple, la
companyia Taleus de la Catalunya central associa la seva emissora a Manresa
a Los 40 Principales. La Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió té freqüències
associades a Onda Cero, Teletaxi i Punto Ràdio. Ona Catalana comptava
també amb l associació de diverses ràdios locals (Ràdio i Televisió de Sant
Celoni, Ràdio Ripoll, Osonenca de Ràdio i Televisió, Ràdio Olot), que ara han
quedat associades a alguna de les cadenes de la SER.
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El model espanyol de radiodifusió (2005)
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El model espanyol de radiodifusió (2005)

Les principals novetats en el mercat radiofònic al 2005 han estat l ampliació del
nombre d emissores, sobretot en el sector privat, pel desplegament del Pla Pilot
que ha reforçat l oferta radiofònica a les comarques del Pirineu, ponent i
Catalunya Central, principalment, i la compra d Ona Catalana per part del grup
Prisa. El sector resta a l espera del nou Pla Tècnic per a l FM que té previst
aprovar el Ministeri d Indústria i Comerç i que ha de posar ordre en l assignació
de freqüències i potències d emissió, i de la solució que s acabi adoptant
respecte de Ràdio 4, després de l anunci de tancament fet per RTVE.

No sembla possible que creixi el nombre d'operadors tant en el sector públic
com en el privat ni que, per tant, augmenti l'oferta. D'ara en endavant tot fa
pensar que les úniques transformacions que pot experimentar el mercat
estaran relacionades amb el seu redimensionament, és a dir, canvis en
l'estructura d'algunes programacions com a conseqüència de l'aplicació de
polítiques d'eficiència empresarial o noves estratègies d'oferta dels mateixos
operadors arran de la implantació de nous suports de difusió, essencialment de
la ràdio digital.

La implantació del DAB (ràdio digital) segueix un procés lent. L oferta
radiofònica de l any 2005 correspon exclusivament als 24 programes que ja
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funcionaven l exercici anterior: 18 són d àmbit estatal i 6, de nacional. D altra
banda, tampoc no estan en funcionament tots els centres emissors disponibles.
Dels 21 centres previstos a Catalunya, només 5 estaven el 2005 en actiu. Els
18 programes de l oferta estatal es difonien únicament a través de dos centres
emissors, Collserola (Barcelona) i La Mussara (Tarragona), per tant no
arribaven a tot el territori català. Per contra, el senyal de l oferta nacional tenia
una major cobertura amb els cinc centres d emissions en funcionament:
Collserola (Barcelona), La Mussara (Tarragona), Alpicat (Lleida), Rocacorba
(Girona) i Montcaro (Tortosa).

Les emissions exclusives via Internet continuen augmentant. A finals del 2005,
s havien detectat un total de 21 ofertes emeses des de Catalunya, amb
independència de la llengua. La majoria són íntegrament musicals, encara que
s observen diferents usos dels webs. Algunes es limiten a emetre música,
d altres, a més, conviden els oients-internautes a convertir-se en disc-jockeys i
alguns projectes ofereixen altres tipus de serveis com, per exemple, informació
complementària (sempre relacionada amb la seva especialització musical).

D altra banda, les cadenes que emeten en OM i FM continuen reforçant la seva
presència a Internet.

A primer cop d ull, l audiència radiofònica presenta al 2005 un comportament
totalment diferent en comparació a l any 2004. Si l exercici anterior el nombre
d oients de les emissores generalistes augmentava i la xifra de les cadenes
musicals decreixia, aquest any va succeir el contrari. Molt probablement, el
comportament del 2004 va ser conseqüència de la notabilitat dels fets que es
van produir durant aquell any, com ara els atemptats a Madrid de l 11 de març i
les eleccions generals. Tal com ja ha passat en altres moments de la història
radiofònica del nostre país, quan es produeixen esdeveniments de gran
importància, la ràdio reforça el seu paper com a mitjà d informació.

Al 2005 ambdós sectors van tornar a tenir xifres d audiència molt properes,
però la ràdio generalista, tot i ser una oferta inferior quant al nombre
d emissores, continua destacant per damunt de les emissores musicals.
L audiència acumulada de les emissores generalistes va ser de 1.679.000
oients i les emissores musicals van arribar a 1.585.000. Pel que fa al conjunt
d emissores temàtiques, aquestes encara no van assolir nivells significatius
d audiència. El seu creixement és lent, però alhora progressiu.
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La ràdio ocupa el segon lloc entre els grans media pel que fa al nombre
d'audiència, amb una taxa de penetració diària que ultrapassa el seixanta per
cent de la població; un pes que casualment no es veu correspost amb la
inversió publicitària, ja que rep un percentatge molt minso, prop del deu per
cent, i que malgrat tot el situa en els primers llocs del rànquing entre els països
europeus.
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El sector radiofònic català està molt atomitzat. L'oferta està molt diversificada.
En primer lloc, forma part d'un gran mercat estatal, en la mesura que a casa
nostra operen cadenes públiques i privades d'aquest àmbit territorial, les quals
funcionen a la manera dels networks americans, és a dir, amb programació en
cadena estatal i autonòmica i també local. En segon lloc, Catalunya disposa
d'un mercat nacional propi, en el qual operen cadenes públiques autonòmiques
i municipals i també grups privats autòctons; sense necessitat de fer
estadístiques comparatives, podríem dir que no hi ha cap més lloc a Espanya
on l'oferta autòctona sigui quantitativament tan important i sobretot tant variada.

No necessàriament la sobresaturació d'oferta que ofereix el sector radiofònic
català l'ha d'abocar més tard o més d'hora a la crisi. La condició per tal que això
no passi és que la indústria en el seu conjunt i els operadors en particular en
siguin conscients i actuïn en conseqüència. Cal fer una reflexió profunda que
comporti l'anàlisi de les seves fortaleses, de les seves debilitats i també de les
oportunitats que se li poden presentar en el futur immediat, sobretot aquelles
que es deriven de la implantació dels nous suports de difusió, principalment
com ja hem esmentat, de la ràdio digital.

Quines són les fortaleses? La ràdio a Catalunya es un mitjà de comunicació
reconegut socialment. La seva tasca informativa i com a generadora de debat
enfront d'una televisió cada cop més desprestigiada globalment, és un fet que
no es por posar en dubte. Si des d'un punt de vista empresarial la seva
excessiva atomització pot suposar un handicap, des de l'òptica social li dóna un
atribut positiu de proximitat a la ciutadania. En molts estudis apareix com un
mitjà creïble i que forma part de la vida quotidiana de gran part de la població.
També molts estudis li associen com a valor la varietat, els oïdors tenen
consciència que l'oferta del seu aparell receptor és prou àmplia, la qual cosa fa
que els sigui fàcil escollir allò que més els agrada escoltar en cada moment. La
relació que, en general, mantenen els oïdors amb la ràdio és de fidelitat; només
cal veure que en els darrers anys no hi ha hagut gaires canvis en el rànquing
d'emissores més escoltades. Des d'un punt de vista polític, es considera un
mitjà influent. Moltes de les polítiques i de les estratègies dels poders públics
en els darrers anys han anat encaminades al control directe o indirecte dels
grups radiofònics autòctons públics o bé privats. També ha aconseguit la
imatge de ser un important instrument de normalització lingüística, sempre
darrere de la televisió, i com a tal s'exigeix que almenys el cinquanta per cent
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de la seva programació emesa en FM sigui feta en català i emesa en aquesta
mateixa llengua el vint-i-cinc per cent de la seva música.

Cal veure quines són també les seves debilitats. El mercat català de la ràdio
creix en oferta, però no en consum. Les xifres són força eloqüents: toquem a
quasi deu mil habitants per freqüència (hem de tenir en compte que als EUA
toquen a 1 per cada trenta mil persones); per contra, només una mica més de 6
de cada 10 ciutadans majors de 14 anys diuen que escolten la ràdio diàriament.
Però ni les polítiques legislatives ni els operadors acostumen a fer gaire cas de
les dades estadístiques, tothom creu que té la clau per trobar un forat en el
mercat. En els darrers deu anys s'han posat en marxa tres noves
programacions de ràdio generalista (COMRàdio, RAC1 i Ona Catalana), les
quals competeixen directament amb les sis ja existents (Catalunya Ràdio,
COPE, OndaCero- O.Rambla, Ràdio 4 i RNE1). En cap altre mercat de l'Estat
espanyol trobem aquesta abundància de competència en el mateix segment.

Paral·lelament a aquesta circumstància, l'audiència d'aquest tipus de
programació no ha experimentat cap creixement significatiu en el mateix
període de temps, la qual cosa fa pensar que els nous productes no han creat
nous oïdors, sinó que simplement han anat a esgarrapar-los de les cadenes ja
existents. Aquesta estratègia de competència directa emprada per alguns dels
operadors no sembla que acabi de donar gaires fruits si tenim en compte els
magres resultats obtinguts fins ara i el procés de reconversió urgent que s'han
vist obligats a dur a terme la majoria d'ells.

En els últims cinc anys també hi ha hagut canvis importants en el segment de
l'oferta de la ràdio especialitzada, sobretot en l'ampliació de cobertura
d'emissores ja existents fonamentalment a l'àrea metropolitana de Barcelona
que han passat a convertir-se de facto en cadenes d'àmbit català. La
competència ha augmentat de manera significativa en el subsegments, sobretot
de la de ràdio musical, però també en les de la ràdio temàtica. En el cas de la
ràdio especialitzada les possibilitats de segmentació són molt més àmplies i la
competència està molt més repartida.

El procés de segmentació de la ràdio va paral·lel a l'increment de l'oferta del
nombre de programacions; la situació actual de saturació de la ràdio catalana
es podria definir com d'un estat de trànsit entre la possibilitat que té l'oïdor
d'escollir entre un ampli ventall d'oferta "a cadascú la seva ràdio", i la d'un futur
immediat en què la ràdio digital li ha de permetre escollir "d'acord amb els seus
centres d'interès i les seves micropreferències musicals".

El comportament del mercat català d'oferta pel que fa a la ràdio especialitzada
és homologable al dels models radiodifusors dels països més competitius, en
els quals s'observa que el percentatge de formats especialitzats adreçats als
segments d'audiència entre 25 i 40 anys no para de créixer. Els operadors
justifiquen aquesta opció reiterada tot dient que són els més buscats pels grans
anunciants radiofònics, ja que aquest segment de la població està integrat pel
nucli dur dels grans consumidors.
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L'estructura del mercat de l'oferta programàtica especialitzada a Catalunya
respon perfectament a la tendència que podem observar en els països amb
més competència.

En primer lloc, la història dels darrers vint anys ens explica que en ràdio
musical les estratègies dels operadors han estat molt imitatives, és a dir, les
d'optar sempre per desenvolupar formats competidors que han posat en
evidència segments d'audiència importants. Fa vint anys això volia dir que
tothom intentava fer clònics dels 40 Principals, però amb el temps hom es va
adonar de dues coses: la primera, que les còpies no acaben d'agradar mai a
l'audiència; i la segona, que la part més alta del target d'aquest format, d'entre
24 i 26 anys, acostuma a migrar cap a d'altres formats quan tenen a la seva
disposició emissores de música més adulta. Aquest fenomen ja es va
experimentar als EUA i va donar lloc al naixement del format anomenat AC,
acrònim del que podríem anomenar "Música contemporània per a adults".

L'increment del nombre d'aquest tipus de formats ja és un fenomen habitual en
tots aquells mercats europeus en creixement o que arriben a nivells importants
de saturació d'oferta de ràdio musical. El segon aspecte a tenir en compte
sobre aquest tema és que sota el paraigua de l'AC s'amaguen propostes ben
diferents i variades, ja que programàticament hom pot encarar la música per a
adults amb tractaments ben diversos.

En general, podríem dir que el mercat d'oferta de ràdio especialitzada està
obert encara a noves propostes que cobreixin demandes no ateses de
l'audiència potencial. En realitat, els operadors encara opten per propostes que
puguin interessar sectors més concrets no solament dels qui escolten
habitualment la ràdio, sinó d'aquells que no ho fan.

És únicament en la ràdio especialitzada on el sistema radiodifusor català pot
trobar sortida a la possible crisi i, sobretot, expectatives positives de cara al
futur. L'experiència històrica viscuda en els mercats de referència demostra que
enfront de la saturació, l'únic camí possible és la diferenciació. El consum de
béns culturals cada cop presenta unes característiques més semblants a la del
conjunt dels productes de consum; els segments d'audiència són encara massa
amplis i poc definits per a determinats productes. Els experts busquen nínxols,
agrupacions d'oients més precises, interessats en programacions cada cop
especialitzades i que acostumen a interessar als anunciants.

La programació per a nínxols presenta més avantatges. En primer lloc, la dels
costos de producció, sobretot si es tracta de ràdio musical; el que es requereix
és fer un bon disseny de format, prèviament testat entre l'audiència potencial;
en la major part dels casos se'n pot automatitzar l'emissió. En segon lloc, els
nínxols son l'avantsala de la ràdio digital, ja que el que ens anuncia aquest nou
suport de difusió és que el nombre de canals a disposició de l'audiència serà
encara més gran, per tant preparar l'oferta programàtica per a la nova situació
farà possible que la ràdio catalana entri amb bon peu en el DAB.

Com a resum direm que si el sistema radiodifusor català vol esquivar els
efectes negatius de la saturació de l'oferta, caldrà que els operadors la
diversifiquin i busquin els nous nínxols programàtics i d'audiència, altrament la
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crisi pot comportar conseqüències negatives a curt i mig termini. Tot sembla
indicar que en els propers mesos assistirem a canvis importants, sobretot tenint
en compte que, arran de les darreres concessions, la implantació de la ràdio
digital augmentarà de manera considerable els límits del mercat de l'oferta i la
complexitat de la seva producció i finançament.

2.8.1 Les noves tecnologies i la ràdio

2.8.1.1 Internet

Les noves tecnologies no han deixat la ràdio fora de joc. Escoltar la ràdio a
través de l ordinador es va extenent. El 2001, segons l'institut de la mesura
Measurecast, es va quadruplicar el temps passat escoltant així la ràdio.
L'estació més escoltada fou la londinenca Virgin Radio, competint amb l'estació
americana Clear Channel.

Sembla que en aquests moments el públic principal per a la ràdio per Internet
es mou en la categoria d'edat 15-24 que l usa un 29% del temps que escolta
ràdio, amb una majoria clara d oients masculins (70%). La ràdio per Internet sol
escoltar-se el 80% del temps mentre es treballa.

Els països que més l escolten són els EUA, el Regne Unit, Canadà, el Japó,
França i Mèxic. Encara que el canvi en la llei referent a drets de difusió als EUA
ha posat un cert fre en l'extensió del nombre d estacions de ràdio per Internet,
el fenomen està en una tendència alcista, malgrat el caràcter marginal del
volum total d oients. Una de les seves possibles conseqüències seria la
d'alliberar algunes estacions de les seves limitacions regionals i augmentar el
temps d escolta durant les hores de treball.

Els principals programes de radio streaming són Real Audio, WinAmp i
Windows Media Player.

A Espanya, la major part d emissores ja emeten per Internet. Un fenomen
destacable és el de Catalunya Cultura, reconvertida a Icat FM, que emet
simultàniament per la FM i Internet, però que per Internet ofereix el títol de les
darreres cançons, webcam quan hi ha alguna entrevista al plató i diversos
canals temàtics alternatius (Icat Jazz amb música de jazz, Totcat amb música
en català i Musicatles amb música ètnica). A més, ofereix informació cultural,
un arxiu multimèdia i un dels últims fenòmens associats a Internet, el
Podcàsting, que consisteix en la possibilitat d accedir a través d un reproductor
Ipod (o qualsevol que reconegui els formats MP3 o OGG) a una sèrie de
continguts gravats i distribuïts mitjançant un arxiu RSS de manera que permet
subscriure-s hi i usar un programa per descarregar-lo i poder-lo escoltar on i
quan l usuari desitgi.

2.8.1.2 Cable i plataformes de TV

Però Internet no és l'únic avanç tècnic al qual la ràdio està fent front. Altres
mitjans de la difusió s'han utilitzat en aquells països on les regulacions van
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limitar el nombre d estacions potencialment disponibles per a la població. Per
exemple, el cable ha exercit un paper important en el desenvolupament de la
ràdio comercial a Alemanya i els Països Baixos. Els paquets digitals de TV
també ofereixen una opció àmplia a les estacions de ràdio amb una qualitat
excel·lent de recepció. També un sintonitzador de TDT permet rebre la ràdio.
Però es limiten aquests modes de recepció mentre depenguin de l'ús de
l'aparell de TV, de tal manera que aquesta oferta no suposa una tendència
global a escoltar ràdio.

2.8.1.3 La DAB o Ràdio Digital

Però, sens dubte, l'element principal en termes d avenç en la difusió de la ràdio
és la Ràdio Digital (DAB o Digital Audio Broadcast).

La DAB permet una qualitat millor de recepció, similar a un CD, sense cap
interferència, assegurant un senyal ininterromput mentre es condueix. La
difusió digital permet també proporcionar diverses classes d'informació en una
sola freqüència, de so o dades. Permet eixamplar l'oferta dels programes
mentre redueix els costos de difusió per als operadors, tot i que la reconversió
dels equips els suposa una inversió considerable.

La difusió pot ser terrestre o basada en els satèl·lits, permetent l emissió de
programes a nivell regional, nacional o internacional. Un determinat nombre de
països europeus estan liderant el desenvolupament de la DAB. És generalment
confiat a una comissió governamental. No és sorprenent trobar entre aquests
països els nòrdics, en els quals la ràdio pública és dominant. També ha sigut
un dels projectes principals en aquells països on l'oferta de programes ha sigut
restringida fins ara per un marc jurídic molt estricte; el Regne Unit és un
d'aquests. La majoria de les estacions de ràdio creades específicament per a la
DAB són temàtiques. L últim projecte al Regne Unit és una empresa de capital-
risc amb Disney per llançar una emissora de ràdio dirigida als nens.

Però mentre la cobertura tècnica terrestre està augmentant a Europa (a
Espanya cobria el 50% del territori el 2004), molt pocs oients europeus poden
rebre fins ara la DAB. Encara que hi ha més de 30 classes de receptors de
DAB disponibles per al consumidor, aquests continuen sent costosos i molt
poques llars en tenen un. Així, a pesar del potencial d'aquesta nova tècnica de
difusió, caldran molts anys abans que arribi a ser un mitjà extensament
acceptat de recepció de ràdio.

Això no ha succeït així amb la televisió digital, que sembla que en molts països
l'oferta està realment allí i respon ja bé a les expectatives dels espectadors.

Tots aquests progressos en curs proven que la ràdio és un mitjà dinàmic, que
permet aplicar noves tecnologies i encara en línia amb els canvis en els nostres
estils de vida.


