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La premsa valenciana en ~a

primera década del segle XXI
La premsa valenciana d'informació gene·

ral en la primera decada del segle XXI es
caracterit,a per I'aposta multimedia deis
grans diaris regionals, el domini del castella
com a lIengua de comunicaciá ¡una forta
expansió deis periódics gratu'its impresos i
els diaris digitals.

En les primeries del nnu segle es mano
té el mateix model de premsa hegemonica
que havia nascut en la Transició. La premsa
actual continua tenínt la província corn a
límit. No s'ha configurat cap periódic que

vertebre informativa i territorialment tot el
Pais Valencie. No hi ha una premsa regio
nal de lorta implantació en tot el territori
valencia: cada provincia té la seua propia
premsa. La premsa regional esta en mans

de grans grups de comunicació estatals
que mantenen les cap,aleres históriques
a les principals ciutats. A Alacant trobem
els diaris Información (Premsa Ibérical i La
Verdad (Vacento), rnentre que a Castelló
el més important és Mediterráneo (Grup
Zetal. I a Valéncia ha són Las Provincias

IVocento) i Levante-EMV (Prensa Ibérica).
que dilonen el 90% de la seua tirada dins de
la propia província.

Aquests diaris provincials en castella
mantenen I'hegemonia gracies a la creació
d'edicions locals i comarcals, una política
iniciada el 1987 amb la lundació de I'edició
de la Safor de Levante-EMV. Actualment en
tenen més de trenta, d'edicions d'aquest
tipus. Destaquen sobretot Levante-EMV i
Las Provincias, amb vuit i sis edicions co
marcals, respectivament, així com el diari
Información amb sis edicions locals a les
comarques d'Alacant. Cal alegir que en
2008 Levante-EMV i Información acapara
ven el 43,8% de I'audiencia de premsa de
pagament d'informació general al País Va
lencia. Tot i aixó, paradoxalment, I'única
premsa que té una lunció vertebradora de
I'autonomía del territori valencia, alhora
que el vincula a I'espai espanyol, és la de
les edicions valencianes d'EI País, ABe i La
Razón.

Així mateix, es mantenen dos diaris ca-

marcals emblematics nascuts en el fran
quisme (Canfali de la Marina i Ciudad de
Aleo;' aquest últim també del Grup Zeta).
que són hegemonics en les seues respecti
ves comarques.

L'aposta multimedia
Tot i aixo, aquests diaris han encetat una

nova etapa fonamentada en la vocació mulo
timedia i la concentració de mitjans. És a
dir, al voltant d'aquestes cap,aleres histó
fiques s'ha configurat una xarxa de mitjans
de televisió, radio, internet ¡ premsa espe
cialitzada. Un exemple d'aquesta aposta
multimedia el tenim en el grup Prensa Ibé
rica, editor de Levante-EMV i Información.
Aquest grup, a més de crear una versió
digital en internet d'aquests dos diaris, ha
ampliat el nombre de mitjans propis amb
I'adquisició de la popular emissora de redio
la 97.2 FM de Valencia, la compra en 2005
del diari esportiu Superdepone, la creació
en 2003 del setmanari económic El 80/e
tin (desaparegut en 20091 i I'adquisició en
2005 de dos lIicencies de TOT, les quals
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han donat lIoc a les televisions Información
TV i Levante TV. Aquesta fórmula empresa·
rial, també seguida per Vocento, ha mantin·
gut viva la premsa escrita en un món comu·
nicatiu dominat per I'audiovisual i Internet.
No obstant, la supervivencia d'aquests
grups multimédia está ara amena<;ada per
la crisi economica.

La creació d'edicions cornarcals i J'apos
ta multimedia de la premsa regional és
una resposta empresarial a la penetració
deis mitians de Madrid. Els primers diaris
madrilenys en crear edicions regionals al
País Valencia foren El País (19901 í Diario
76 119911. aquest últim hui desaparegut.
Després els seguiren ABe, El Mundo i La
Razón. El resultat d'aquest procés és una
forta penetració de la premsa central al
territori valencia. Hi ha una colonització del
sistema comunicatiu valencia. De fet, el
consum global de premsa forana al Pais Va·
lencia ha augmentat un 14,5% en el període
1992·2007, L'Estat de les autonomies es
revela no com un factor de majar autono-

mia informativa territorial, sinó d'integració
i homogene"ització.

Per altra banda, a Valencia continua
encara sense consolidar-se un tercer diari
de pagament. En el segle XX tancaren Di·
ario de Valéncia (1980·19821, Noticias al
Dia (1982·1984), Hoia de Valencia 11991·
1992), i en el XXI han tancat el Diario de
Valéncia (dirigit per Jesús Carrascosal i
Valencia Hui.

Resistencia de la premsa comarcal
Enfronl d'aquesta premsa estatal i pro·

vincial hegemónica sobreviu la petita
premsa local i comarcal. Aquesta premsa
comarcal es caracteritza pel minifundisme
empresarial, cosa que la fa efímera, fluctu·
ant i precária, De 1976 en ,á, sois perduren
en el temps els diaris deis grans grups de
comunicació. En canvi, deis peri6dics deis
municipis petits i mitjans, han anat tan
cant·ne uns i obrint·ne d'altres, Des de la
Transició fins ractualitat, per tot arreu del
País Valencia han tancat desenes de perí·
ódics locals, morts per la lIei del mercat.

Tanmateix, aquest buit sempre és ocupat
per noves capgaleres. Hi ha un mercat que
van prenent per etapes successives empre
ses diterents, Alió més important no és el
temps de duració d'un periódic, sinó que hi
haja continuYtat en el temps, és a dir, que
un municipi aconseguisca alllarg de la seua

historia mantindre una cobertura continua
de premsa local o comarcal.

En I'actualitat, malgrat la crisi econo
mica, practicament tates les capitals de
comarca, així com els municipis de més
de 15,000 habitants, mantenen un o dos
periódics de difusió local o comarcal, ma·
joritariament gratuYts. Entre els més emble
matics, destaquen els comarcals La C¡utal
de Xativa, L'Informador de la Costera, Gente
de la Safor, La Veu de la Val/digna, El Eco·
nónico i La Gaseta del Camp de Morvedre,
Crónica Local i El Cresol de I'Horta, Marina
Alta, Red Comarcal i Tu comarca,com de la
Foia de Sunyol, La Vega,es delSaix Segura,
Noticies de la comarcal deis Ports, 7 Dies
Benicarlá i Crónica de Vinarós Maestrat El
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Set de la Plana i el Maestrat i L'Expressió de
la Ribera, entre altres, Emperó, la premsa
local i comarcal ofereix un model territorial
comunicatiu descentralitzat, no provincial,
i malgrat la seua precarietat resisteix a
la competencia de les edicions comarcals
deis grans diaris,

CreiJeement deis gratu,ts
Altra tendéncia important ha estat I'ex

pansió de la premsa gratu'ita. És un lena
men mundial que al País Valenciá comen,a
donar-se amb lor,a a partir de 2000, tot i
que Valéncia comptava des de 1992 amb el
Mini Diario, una publicació gratu"lta pionera
a Europa que va tancar en 2008, Els gralu'its
que es dilonen en les grans ciutats valen
cianes (Valéncia, Alacant, Elx i Castelló)
pertanyen a grans grups de comunicació.
Metro i 20 Minutos pertanyen a empreses
multinacionals de Suécia, mentre que Qué!
és de Vocento i ADN del grup Planeta, La
fórmula funciona, ja que els gratúits han fet
augmentar les taxes de lectura de premsa,
sobretot entre el públic més love,

L'impacte ha estat tan lort que a Valén-

cia, on ha fracassat un tercer diari de paga·
ment, se n'han arribat a consolidar set, de
gratüits, Tan ha siguI el creixement que en
2007 els nou periodics gratu'its de difusió al
País Valencia controlats per rOJD sumaven
una tirada diária de 475,120 exemplars, en
lront deis 353.311 exemplars de difusió que
sumaven els 10 principals diaris, de paga
ment, d'informació general.

Amés, també podem parlar d'un autentic
boom deis gratu'its en comarques, El nom
bre de periódics gratüits editats als pobles
valencians durant 2000-2007 ha estat de
95, 86 deis quals s'escriuen en castella, sis
en valencia i tres en castella ¡valencia.

Premsa en valencia i digital
Pel que fa a la premsa en valencia,

aquesta és minoritaria, La premsa en cas
tellá és la que més ha crescut de 1984
em;á, Actualment no existeix cap diari en
valenciá, sois tenim 103 periódics, de pe
riodicitat diversa, amb una tirada d'eixida
de més de 409,000 exemplars, De tots ells,
els principals mitjans són Saó, El Temps i
El Punt, a més de 18 periódics comarcals

i 90 revistes especialitzades editades per
les universitats i associacions culturals i
educatives diverses. Hi ha una escassa de
manda de la premsa en valencia, cosa que
coincideix amb el migrat 8,9% de la pobla
ció majar de 15 anys lIegeix aquest tipus de
publicacions i en eixa lIengua,

Finalmen!, el sector de la premsa digital
és el que més ha crescut en la primera de
cada del segle XXI. En 2010 s'editaven al
País Valenciá 305 diaris digitals, la majoria
d'ells d'inlormació general i de continguts
regional s, comarcals i locals.
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