
Ara fa cinc anys, la victòria de 
les forces d’esquerra i 

nacionalistes van possibilitar el 
canvi polític al País Valencià. 

En aquest lustre, el Botànic ha 
fet passos polítics decisius per 

canviar el rumb: la recuperació 
dels serveis públics, la 

potenciació del teixit industrial, 
el suport als sectors culturals i a 
les entitats socials... Tanmateix, 

el Govern valencià no ha estat 
capaç d’articular els 

mecanismes per bastir un 
sistema comunicatiu en 

llengua pròpia. La priorització 
dels grans grups mediàtics a 

l’hora de repartir la publicitat 
institucional i el retard en les 

subvencions als mitjans en 
català, unida a l’esquifit 

pressupost d’À Punt, 
entrebanquen la normalització 

de l’idioma.

Per Violeta Tena / @violetatena

La cita és el pròxim divendres 
18 de gener a les onze del matí. 
A aquesta hora, a la plaça de 
la Mare de Déu de València, la 

Unió de Periodistes Valencians, que 
agrupa prop de 700 professionals de la 
comunicació ha convocat una concen-
tració per protestar contra els acomia-
daments i tancaments que, els darrers 
mesos, han colpejat el panorama comu-
nicatiu valencià. Ara fa tot just un any, 
abaixava la persiana el Diari La Veu. 
L’estiu anterior, d’un dia per l’altre, Le-
vante de Castellón va desaparèixer dels 
quioscos, després que el grup matriu, 
Prensa Ibérica, en decidira el tanca-
ment. La companyia de la família Moll 

Govern botànic, llengua pansida

també té previst passar la tisora per Le-
vante-EMV (València) i per Información 
(Alacant): en el primer, 22 acomiada-
ments; en el segon, se’n negocien 21. Per 
la seua banda, Unidad Editorial va anun-
ciar a finals de novembre passat l’acomi-
adament de 24 dels 31 periodistes que 
integren les delegacions territorials d’El 
Mundo. Això significarà, en última ins-
tància, mantenir a València i Alacant un 
o dos treballadors i, per tant, desmante-
llar les redaccions. El novembre passat, 
també va emmudir CV Ràdio i està per 
veure si les “rebaixes laborals” no aca-
ben afectant també Mediterráneo, mitjà 
de referència a les comarques valencia-
nes del nord.

“Assistim al desmantellament siste-
màtic de les redaccions, que a més s’es-
tà produint en paral·lel a l’augment de 
la precarietat dels periodistes freelance, 
autònoms o falsos autònoms”, adver-
teix la Unió de Periodistes Valencians. El 
periodisme valencià, com el de la resta 
d’Europa, travessa moments molt com-
plicats. Les empreses comunicatives tra-
dicionals naveguen enmig d’un tempo-
ral insòlit. La transformació tecnològica; 
la proliferació de les xarxes socials i la 
consegüent pèrdua de credibilitat dels 
mitjans; la dificultat per penetrar entre el 
públic més jove, i molt especialment la 
caiguda del mercat publicitari han pro-
vocat un tsunami que amenaça molts 
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llocs de treball i una pila de projectes 
empresarials. La crisi de la COVID-19 ha 
estat l’embat final.

D’acord amb les dades d’InfoAdex —
consultora de referència en l’anàlisi de la 
inversió publicitària—, a l’Estat espanyo, 
la publicitat va baixar en tots els àmbits 
de la comunicació, amb l’excepció de la 
ràdio i els mitjans i les plataformes di-
gitals (vegeu gràfic). Segons explica el 
professor José Gamir Ríos a La comu-
nicación en la Comunidad Valenciana 
(2010-2018): crisis y cambio, la inversió 
publicitària en mitjans convencionals 
ha experimentat un retrocés del 26,3%, 
en passar de 7.102,7 milions d’euros el 
2008 a 5.234,7 el 2016. El que les dades 
d’InfoAdex també assenyalen és que la 
inversió mitjana dels anunciants valen-
cians en mitjans de comunicació de la 
seua pròpia autonomia és inferior a la 
registrada per al conjunt de l’Estat espa-
nyol: 40.900 enfront de 121.900. Igual-
ment baixa és la penetració dels mitjans, 
si ho comparem amb la mitjana espa-

nyola. De 2002 a 2017, segons Gamir 
Ríos, la penetració dels diaris ha caigut 
del 31,2% al 19,1%; la de les revistes, del 
52,3% al 33,4%. L’exposició mitjana a la 
televisió convencional ha passat de 244 
a 217 minuts en el mateix període, i la 
seua penetració en la població també 
s’ha reduït, del 90,9% al 82,6%. Només la 
ràdio i internet han registrat increments 
en el seu ús. La conclusió a totes aques-
tes dades és rotunda: el País Valencià és 
un territori on la gent s’informa menys 
i on les empreses tenen poc d’interès a 
fer-se publicitat. A algú se li pot ocórrer 
una inclemència més en aquesta tem-
pesta perfecta per als mitjans de comu-
nicació?

Dèbils entre els dèbils
La situació és especialment delicada pel 
que fa als mitjans de comunicació en ca-
talà. La secular política de minorització 
que pateix la llengua pròpia des de l’abo-
lició dels Furs continua vigent. Quasi 
quatre dècades d’autonomia —dues de 
les quals dominades pel Partit Popular— 
no han contrarestat segles d’actuació de 
l’Estat a favor de la llengua hegemònica, 
el castellà, fet que ha reforçat la tendèn-
cia dels mitjans privats del País Valencià 
a utilitzar l’idioma majoritari per raons 
de mercat lingüístic. En el panorama 
mediàtic valencià, a hores d’ara, la llen-
gua pròpia és encara anecdòtica. Tot ple-
gat, un símptoma més de les dificultats 
de la normalització de la llengua i de les 
tímides polítiques que, en aquest sen-
tit, ha desplegat la Generalitat. Perquè, 
com escrivia el professor Josep Gifreu 
a El català a l’espai de comunicació, “la 
plena normalització de la llengua reque-
reix disposar d’un espai de comunicació 
propi, políticament reconegut, social-
ment acceptat i funcionalment apte en 
tots els tipus de mitjans de comunicació 
existents”.

Sense reciprocitat amb la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, 
el català només està present en un ca-
nal del dial televisiu, À Punt —i, potser, 
caldria afegir, en uns pocs canals locals. 

Molt semblant és el panorama a la ràdio, 
on, al marge de la ràdio pública autonò-
mica, només en l’àmbit local i comarcal 
la llengua ha mantingut certa vitalitat. I 
pel que fa a la premsa tradicional, el País 
Valencià és l’únic territori amb llengua 
pròpia que no disposa d’una capçale-
ra en el seu idioma. Catalunya, Balears, 
Euskadi i Galícia en tenen. Pel que fa als 
mitjans digitals, en els darrers anys han 
proliferat iniciatives engrescadores, però 
en àmbits territorials locals o comarcals 
o bé de temàtica específica. L’únic intent 
per fer un diari digital en llengua pròpia, 
el Diari La Veu, quedà en aigua mor-
ta ara fa tot just un any, després de no 
aconseguir ni el suport institucional ni 
publicitari que esperava. Abans que ells, 
altres havien intentat iniciatives similars, 
amb la mateixa dissort: El Punt, L’Infor-
matiu, Jornada... “Si bé la democràcia 
i l’autonomia han propiciat el creixe-
ment moderat dels mitjans en valencià, 
els nivells d’oferta i consum disten molt 
del que podríem denominar un mercat 
en vies de normalització, tant pel que fa 
a les audiències com a la publicitat”, ex-
posa Francesc Martínez Sanchis, inves-
tigador i professor de la Universitat de 
València. El català encara és percebut, 
per molta gent al País Valencià, com una 
llengua no apta per al registre mediàtic 
i més encara quan es tracta de parlar de 
determinats temes.

Un ecosistema subordinat
En els darrers cinc anys, s’han produït 
millores en aquest aspecte , d’ençà que 
el Govern del Botànic liquidà l’hegemo-
nia de la dreta a la Generalitat? Al capda-
vall, PSPV-PSOE i Compromís segella-
ren un acord el 2015 (al qual quatre anys 
després se sumà Unides Podem), amb 
l’objectiu de reconstruir un país assolat 
per vint anys de polítiques devastado-
res en clau social, nacional i territorial. 
D’aleshores ençà, el govern de coalició 
ha avançat en àmbits diversos: l’aposta 
pels serveis públics bàsics i l’atenció de 
les persones amb dependència; el refor-
çament del teixit industrial; la posada en 
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UN PRESIDENT AL PUNT DE MIRA. L’aprovació de la 
llei de publicitat institucional, el 2018, no ha evitat els 
recels entre els socis del Botànic per la manera com es 
distribueix la publicitat institucional.



valor dels sectors culturals; la protecció 
del territori; l’intent per cosir el país de 
sud a nord...

I què hi ha de l’ecosistema comunica-
tiu en llengua pròpia? S’han registrat mi-
llores en aquest àmbit? “El panorama és 
decebedor. No és que s’haja modificat a 
millor, és que ha empitjorat”, opina Rafa 
Xambó, sociòleg expert en matèria de 
comunicació. “El sistema comunicatiu 
valencià és tan precari com ho ha estat 
sempre —afegeix Àlvar Peris, professor 
de la UV—. Un dels nostres grans proble-
mes és que no hi ha hagut una capçalera 
que s’adreçara al conjunt del país i no a 
la província com ha passat sempre i con-
tinua passant”.

El punt des d’on partia el Botànic era 
certament complicat. L’ecosistema co-
municatiu clàssic del País Valencià, al 
contrari que el d’altres territoris amb 
llengua pròpia, sempre s’ha caracterit-
zat per estar dominat per grups forans. 
Les principals capçaleres de diaris perta-
nyen, de fet, a grups empresarials forans. 

Levante, Información i Mediterràneo 
formen part de Prensa Ibérica, propi-
etat de la família Moll, mentre que Las 
Provincias és propietat del conglomerat 
de Vocento. El sistema radiofònic privat 
presenta un important predomini dels 
grups radiofònics nacionals, que emeten 
a través de 85 freqüències, de les 92 con-
cedides. Pel que fa a la televisió, quan el 
2013 va arribar al Govern, el Botànic es 
va trobar amb una televisió autonòmica 
tancada; dos canals d’abast autonòmic, 
un concedit el 2006 a Televisión Popu-
lar del Mediterráneo, del grup Cope, i 
l’altre a Las Provincias Televisión, pro-
pietat de Vocento (que, en l’actualitat, 
emet la programació del canal Bom), i 
un mapa de TDT concedit el 2006 pel PP 
i copat per empreses foranes. Els mitjans 
en català eren, doncs, residuals i molt 
circumscrits a l’àmbit local o comarcal. 
Vet aquí l’anomalia valenciana, produc-
te dels tretze anys de timidesa lingüística 
de Joan Lerma i de vint anys de devasta-
ció cultural del Partit Popular.

Un desemparament de dos anys
“En premsa escrita s’ha mantingut la 
dependència del País Valencià als mit-
jans de comunicació espanyols. Les re-
ferències continuen sent Levante i Las 
Provincias”, censura Rafa Xambó. Amb 
l’objectiu d’esperonar l’ús de la llengua 
pròpia en els mitjans la Direcció Gene-
ral de Política Lingüística va habilitar el 
2015 una línia de subvencions. En reali-
tat, el que feu el departament depenent 
de la Conselleria d’Educació i Cultu-
ra fou reconduir una línia d’ajudes que 
el Govern d’Alberto Fabra (2011-2015) 
havia habilitat prèviament per a ràdios 
i televisions, a la vista del perjudici que 
havia generat el tancament manu milita-
ri de Canal 9. “Quan nosaltres arribàrem 
estava tot per fer. Era com si haguessen 
posat la Llei d’ús i ensenyament en va-
lencià en el congelador”, explica Rubén 
Trenzano, director general de Política 
Lingüística —depenent de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esports, liderada 
per Vicent Marzà, de Compromís—, qui 
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EL MIRATGE INFORMATIU. El Diari La Veu havia 
nascut el 2013, en època del PP, i va abaixar la persiana 

el desembre de 2019, amb un govern d’esquerres.

La publicitat en els mitjans, en caiguda
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recorda que els governs del Partit Popu-
lar no tenien cap línia de subvenció per 
promocionar la presència de la llengua 
en els mitjans, més enllà d’unes ajudes 
esquifides de l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua. D’aquelles ajudes habilitades 
per Fabra, de fet, un 90% anaren a parar 
a Mediterraneo TV, la televisió autonò-
mica privada.

En aquella primera convocatòria del 
Botànic del 2015, que ascendia a 1,2 mi-
lions s’incorporaren també els mitjans 
escrits analògics i digitals. És ja el 2016 
quan s’elabora una nova convocatòria 
que ascendeix a 2,1 milions. La xifra s’in-
crementa fins als 2,8 milions un any des-
prés, i arriba als 2,4 milions (només per 
a premsa escrita i digital, i ràdio) el 2018.

Tanmateix aquestes ajudes van ma-
nifestar prompte tenir un problema de 
base: el fet que es s’adreçaven per igual 
als mitjans íntegrament en català i a 
aquells originàriament en castellà que 
anaven introduint progressivament la 
llengua autòctona. El resultat era que, 
en totes les convocatòries analitzades, el 
grup Prensa Ibérica, propietat de Levan-
te-EMV, Información i, des de 2019, de 
Mediterráneo, en sortia com a principal 
beneficiària, a pesar que els seus con-
tinguts són majoritàriament en castellà 
(i disposen d’una versió web traduïda al 
català). Només en l’última convocatòria 
de 2018 el diari Levante-EMV, en la seua 
versió en paper i digital, va endur-se un 
pessic de 131.000 euros. Mitjans com ara 
el Diari La Veu, que tenien tots els con-
tinguts en català, s’havien de conformar 
amb un poc més de 25.000, mentre que 
aquest setmanari sumava prop de 20.000 
euros per a l’edició digital i 8.800 per a 
la l’edició impresa. La pluja de diners ha 

provocat un increment gradual del ca-
talà als mitjans en castellà, però no ha 
aconseguit trencar amb la disglòssia: la 
llengua autòctona s’utilitza, majoritàri-
ament, en temes de cultura, educació o 
quan s’aborda la pilota en la secció d’es-
ports. El castellà, per dir-ho ras i curt, 
queda per a “les coses importants”.

“El 2018, ens vam adonar que aque-
lla manera de distribuir les ajudes no era 
l’adequada, perquè posava en el mateix 
sac tots els mitjans i, en última instància, 
no era decisiu en la incorporació del va-
lencià a la premsa en castellà ni permetia 
avançar tant com volíem en la potencia-
ció dels mitjans estrictament en valen-
cià. Per això, vam decidir estudiar què 
es feia en altres autonomies per millorar 
les nostres ajudes”, explica Trenzano. El 
problema ha estat, però, que aquest pro-
cés s’ha prolongat dos anys, un temps en 
els quals aquesta línia de suport ha estat 
en l’ull mediàtic per a unes ajudes que 
es concediren al germà de Ximo Puig i 
que estan posant en dificultats Trenza-
no. “Hem volgut que la nova convocatò-
ria d’ajudes, que previsiblement sortiran 
en els primers mesos de 2021, tinguen la 
màxima seguretat jurídica. A partir d’ara, 
seran retroactives, és a dir, subvenciona-
ran allò fet, en aquest cas, durant 2019”, 
explica el director general de Política Lin-
güística. Tot i això, el retard en les ajudes 
de la Conselleria ha estat un problema 
per al ja de per si dèbil sistema comunica-
tiu valencià en llengua pròpia, en moltes 
ocasions mitjans d’àmbit local amb una 
estructura precària.

Les ninetes dels ulls
Igualment problemàtic resulta el re-
partiment de la publicitat institucio-

nal, és a dir, la publicitat que les conse-
lleries i Presidència de la Generalitat 
insereixen en els mitjans de comunica-
ció, i que esdevenen, en última instàn-
cia, una font d’ingressos molt impor-
tant per a molts mitjans. Gestionada 
exclusivament per Presidència, ha es-
tat motiu de recels entre els membres 
del Botànic. Especialment Compromís 
considera que l’entorn del president, 
i especialment el seu fontaner Alfred 
Boix, l’utilitza per afavorir determinats 
mitjans de comunicació que mantenen 
envers ell una actitud dòcil. La preemi-
nència dels grans grups mediàtics en 
el rànquing dels beneficiaris és incon-
testable. Levante-EMV i la Cadena Ser 
han estat els que han acumulat més 
publicitat entre 2016 i 2019, segons 
les dades disponibles en el Portal de 
transparència de la Generalitat (vegeu 
gràfic). Dos milions d’euros va rebre el 
periòdic que dirigeix Lydia del Canto, 
qui abans va ser directora de comuni-
cació del PSPV-PSOE i, durant un breu 
període de temps —entre juliol i oc-
tubre de 2015—, va exercir de secretà-
ria autonòmica de Comunicació de la 
Generalitat. La Cadena Ser, per la seua 
banda, s’ha empassat 1,7 milions d’eu-
ros en publicitat mentre ha governat el 
Botànic. Aquest mes de gener passat, 
Ximo Puig va destinar, a través d’un 
procediment negociat sense publicitat, 
240.000 al “Congreso del Bienestar” 
que la cadena radiofònica del Grupo 
Prisa organitzava al Palau de les Arts 
de València.

Si analitzem les dades de 2019, any 
electoral, els tres periòdics de Pren-
sa Ibérica van sumar 1,5 milions d’eu-
ros en publicitat. Tenint en compte 
que el total de publicitat institucional 
va sumar 12 milions, això significa que 
el grup de la família Moll va captar el 
12,5% del total del fons. Es tracta d’una 
circumstància en absolut menor si es té 
en compte que aquesta companyia té 
previst executar expedients de regula-
ció d’ocupació a Levante-EMV i Infor-
mación i, segons fons sindicals, estaria 
pensant a passar la tisora per la redac-
ció de Mediterráneo, mitjà del qual és 
accionista Ximo Puig. Editorial Pren-
sa Ibérica, a més, es va beneficiar de la 
quitança del 70% del deute sindicat de 
Grupo Zeta per convertir-se, l’estiu de 
2019, en propietari de la capçalera cas-
tellonenca. En el pool bancari liderat 
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per CaixaBank, també hi participava 
l’Institut Valencià de Finances.

Siga com siga, els criteris que s’utilit-
zen per repartir la publicitat institucio-
nal han provocat que els xicotets mitjans 
que s’expressen en català resten molt 
perjudicats. “Els mitjans en valencià te-
nim el mercat i la difusió que tenim. 
Amb el sistema actual, i amb la gestió de 
les grans agències de publicitat, ens po-
sen a competir amb els grans grups de 
comunicació i nosaltres no tenim cap 
oportunitat”, es lamenta Moisés Vizcaí-
no, promotor del Diari La Veu, el mitjà 
digital que va haver d’abaixar la persia-
na el desembre de 2019. “La impressió és 
que no hi ha una classe política que vul-
ga apostar per tenir mitjans en llengua 
pròpia. Com tampoc no hi ha un em-
presariat disposat a posar publicitat”, la-
menta Vizcaíno, qui no s’està de recalcar 
la precarietat en què encara subsisteix 
l’ecosistema comunicatiu en català.

Vizcaíno és, de fet, un dels impulsors 
de la delegació valenciana d’AMIC (As-
sociació de Mitjans d’Informació i Co-
municació), una entitat que a Catalunya 
treballa per fer visible la importància es-
tratègica que per a un país suposa tenir 
una xarxa de mitjans en llengua pròpia. 
Ara, aquest advocat i empresari ha inici-
at una campanya de mecenatge amb la 
intenció de tornar a impulsar el Diari La 
Veu, amb un format diferent. “Hem fet 
un gir de 180 graus. Volem que la nostra 
sostenibilitat econòmica no depenga de 
les institucions públiques”, explica. Per 

a Francesc Felipe, d’Escola Valenciana, 
aquest és el model a seguir. “A Escola Va-
lenciana estem treballant en aquesta lí-
nia. Ens calen models que siguen viables 
més enllà de les vicissituds polítiques”, 
avisa Felipe.

Una tele de mínims
“A Compromís li ha faltat la valentia 
que pregonava i el PSOE, en matèria de 
comunicació, continua fent la matei-
xa política que Lerma” es lamenta Rafa 
Xambó, sociòleg expert en comunicació. 
Xambó va ser membre del consell rector 
d’À Punt fins al novembre passat. La te-
levisió pública és una altra de les peces 
fonamentals a l’hora de parlar de l’estat 
de salut de l’ecosistema comunicatiu. Un 
cop liquidada Canal 9, À Punt va comen-
çar a emetre el juny de 2018 amb una 
programació íntegrament en català. La 
ràdio ho va fer uns mesos abans. De mo-
ment, el seu nivell de penetració és baix, 
amb quotes de pantalla que es mouen 
pels volts del 3%. Cridada a ser el masca-
ró de proa del teixit comunicatiu, la radi-
otelevisió pública està llastada per diver-
sos mals, entre els quals la manca d’un 
pressupost més ambiciós. La llei de crea-
ció de l’ens estipulava, amb l’objectiu de 
no repetir els errors de la seva predeces-
sora, que el seu pressupost havia de situ-
ar-se entre el 0,3% i el 0,6% dels pressu-
postos de la Generalitat. Cap any, però, 
no ha arribat al 0,3%. El PSPV-PSOE es 
resisteix a millorar la dotació, a pesar de 
la insistència de Compromís, que aquest 

any ha aconseguit sumar dos milions 
d’euros més per la via de les esmenes. En 
total, el 2021 la Corporació Valenciana 
de Mitjans de Comunicació disposarà de 
57 milions d’euros. “S’està fent una tele 
low cost —avisa Àlvar Peris, professor de 
la UV i investigador en matèria audio-
visual—. Calen  més diners per poder 
contractar produccions més arriscades i 
fomentar la indústria audiovisual autòc-
tona”. “À Punt hauria de ser el motor per 
crear sinergies i fer coses estratègiques 
—afegeix Andreu Casero, cap de depar-
tament de Ciències de la Informació de 
la Universitat Jaume I—. Li correspon, 
per exemple, ser el dinamitzador d’un 
sistema local de televisions”. I posa com 
a exemple La Xarxa, que a Catalunya 
aglutina les televisions locals.

Amb la mirada posada en els veïns 
del nord, l’altra gran basa per normalit-
zar l’idioma passava per aconseguir, per 
fi, la reciprocitat dels senyals de TV3 i 
À Punt. Això no ha passat, però. Les ex-
cuses tècniques i la manca de voluntat 
política per resoldre aquest problema 
—especialment a Madrid, però també a 
València, on la Generalitat es nega a pro-
var la fórmula de comprimir el senyal 
del múltiplex per on es visiona À Punt 
per deixar espai al canal català— mante-
nen tots dos territoris incomunicats. “És 
com si tornàrem a l’època de Barrionu-
evo —diu Rafa Xambó, en referència als 
impediments que aquell ministre socia-
lista va posar a la recepció de TV3 al País 
Valencià—. I l’avantprojecte de llei de 
comunicació audiovisual del Govern es-
panyol tornarà a embolicar encara més la 
troca perquè el País Valencià i Catalunya 
no puguen estretir llaços”.  I així passa el 
temps mentre la llengua en els mitjans es 
manté residual. “Als polítics cal pregun-
tar-los si estan contents de mantenir una 
premsa provincial i provinciana. Articula 
això el país? —es pregunta Moisés Viz-
caíno—. Després es queixen que el país 
està desarticulat i que el sud es despenja. 
Ens calen mitjans que parlen en clau de 
comarques i que miren al País Valencià 
com a objecte comunicatiu”. •  
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Despesa del Botànic en publicitat institucional

1.749.000

2.028.000

1.512.000

1.187.000 1.155.000

892.700
733.000 693.000

407.600
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2017
2018
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