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 curiosidade, a necesidade de tratar de explicar e, ao 

mesmo tempo, procurar respostas para entender o 

sistema, unido á idea de afirmarnos na nosa 

condición de cidadáns activos nunha sociedade moderna e 

democrática, son as premisas básicas que marcaron o punto de partida 

desta tese de doutoramento. Un proxecto no que describimos o 

panorama mediático galego e os grupos de comunicación, atendendo 

moi especialmente aos seus modelos de organización da propiedade. 

Quixemos coñecer as estruturas empresariais e entendemos que os 

medios non son elementos illados, polo que tentamos abarcalos no 

seu conxunto e no seu contexto global, sen obviar que dende os 

comezos desta investigación nos atopamos inmersos nunha crise tanto 

económica como estrutural, que afecta tamén (e en moitos casos 

especialmente) ás empresas de medios galegas. 

A experiencia foi realmente apaixoante: descubrimos 

información que non esperabamos e atopamos grandes similitudes 

onde agardabamos grandes diferenzas. Deprendemos de cada 

entrevista, de cada entrevistado, das cifras, dos datos, de cada unha das 

fontes, das horas de análise, de escritura, de cambios, de revisións, de 

quilómetros percorridos... Todo iso para unificar ideas e aportar unha 

visión estrutural. Aportamos estudos de casos, de empresas, de 

persoas, sempre inacabados, en constante evolución, e cremos poder 

ofrecer un resultado de conxunto descritivo, identificando cada grupo 

de comunicación cos seus intereses e no seu contexto.  

Entendemos a comunicación, e especificamente as empresas 

informativas, como os grandes factores de socialización, construtores 

do imaxinario social, dos nosos intereses colectivos, dos que son 

A 
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principais vehículos de expresión e mesmo de organización.  

Consideramos fundamental o estudo das súas formas de estruturación 

e, en xeral, de todo canto estea relacionado coa actividade dos grupos 

mediáticos que operan na sociedade galega. Somos o que percibimos 

que somos, e os medios de comunicación de masas conforman a 

realidade percibida polas audiencias.  

Somos conscientes das dificultades de traballar nun ámbito 

onde a carencia de información é unha realidade (e acaso tamén un 

síntoma). Os medios de comunicación informan pouco sobre eles 

mesmos, sobre quen son os seus donos, en que outras industrias ou 

sectores participan, que bancos financian os seus proxectos e un longo 

etcétera. O obxectivo deste proxecto é adentrarnos e coñecer o terreo 

que non proporciona as claves para describir e chegar ás entranas dos 

grupos galegos (os donos da comunicación).  

Á dificultade de penetrar na información empresarial de cada 

unha das compañías que operan en Galicia, únese a falta de 

transparencia e a existencia dunha rede de relacións familiares e 

persoais non sempre doadas de identificar. Ademais, este traballo 

xorde e desenvólvese nun período de crise económica a nivel mundial, 

polo que os continuos cambios e a rapidez coa que circulan os medios 

e os movementos estratéxicos que establecen son unha pexa máis para 

a nosa análise, sempre no penúltimo capítulo dunha historia que non 

remata. O estudo das súas características e evolución seica sempre fica 

na penúltima fase dun proceso en constante movemento. É tempo de 

cambios nas empresas e de reestruturacións que afectan a todos os 

sectores. Son meses (e anos) turbulentos para a economía, e estamos 
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nun período fortemente azoutado pola crise global, que condicionou 

dende os comezos esta investigación. 

 O traballo consta de dous bloques diferenciados. No primeiro 

deles tratamos de explicar o obxecto de estudo, a delimitación 

temporal do mesmo, os obxectivos e as hipóteses iniciais; o marco 

teórico e a perspectiva dende a que se realiza o estudo e as cuestións 

metodolóxicas. O segundo bloque analiza cada un dos grupos de 

comunicación que no momento de comezar a tese operaban en 

Galicia: a Corporación Voz de Galicia, Grupo El Progreso, Editorial 

Compostela, Grupo La Región, Editorial La Capital, Editorial Prensa 

Ibérica e Udramedios. Incluímos ademais un capítulo intermedio entre 

os dous grandes bloques deste traballo no que describimos o mapa 

dos medios de comunicación en Galicia, explicando a evolución dos 

mesmos e os antecedentes e contexto histórico, especificando as 

diferenzas entre os medios impresos, o sector radiofónico e o 

audiovisual. No último epígrafe deste capítulo recollemos datos 

relativos ás axudas e subvencións públicas que reciben os grupos 

galegos. Parécenos cuestión relevante apuntar esta información, mais 

non é obxectivo desta tese afondar no tema, que implicaría unha 

investigación diferente, malia que complementaria, da que nos ocupa. 

O obxectivo é coñecer quen son, cales son os entramados 

financeiros, os intereses políticos, as estratexias vixentes e as 

estratexias de futuro… para concluír como é e cara a onde camiña 

cada grupo de comunicación. O habitual é que nos inunden coas súas 

mensaxes sen que coñezamos a rede de relacións e intereses da 

empresa nin o modo en que estes poden influír no resultado. 
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Queremos facer o exercicio contrario: coñecer a arañeira e adiviñar cal 

é a posición informativa de cada quen. 

Este traballo non sería posible sen a axuda de múltiples 

persoas que, dende ámbitos multidisciplinares, ben como referentes ou 

inspiradores, ben implicándose directamente no desenvolvemento 

desta investigación, permitiron levar a cabo un proceso de traballo 

enriquecedor. Moitos profesores, estudosos, xerentes, directores e 

mesmo os responsables dos medios de comunicación cederon parte 

do seu tempo para atender as nosas preguntas e tiveron a amabilidade 

de concedernos entrevistas, de facilitarnos datos e de ampliar 

información. 

Quero agradecer a todos os meus compañeiros, que son a 

familia e os amigos, a dedicación, o entusiasmo, as horas, os abrazos, o 

consolo, o apoio, o cariño... A tod@s. Por ver as cousas como eu as 

vexo, pola súa entrega, por confiar en min, polas súas palabras e tamén 

polos seus silencios, por estar na miña vida. Grazas infinitas tamén ao 

director desta tese, polo seu apoio e a súa confianza no meu traballo 

dende o minuto cero, polas súas horas, a súa dedicación, o seu cariño 

e os seus consellos durante estes últimos anos de traballo conxunto.  

 

 

 
 
  

mailto:tod@s
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2.1. Obxecto de estudo 

______________________________________________ 

 

  obxecto desta investigación enmárcase no ámbito 

das relacións existentes entre a propiedade dos 

medios de comunicación, as súas formas de 

organización, as audiencias e a sociedade galega no seu conxunto, 

abordado todo dende a análise dos distintos factores que configuran o 

sistema de empresas de comunicación en Galicia e o chamado poder 

mediático. 

Estúdase o mapa de medios galegos e a súa evolución, tanto na 

súa perspectiva histórica como no contexto da concentración 

/diversificación e no horizonte de mudanzas, nalgúns casos 

estruturais, que veñen manifestándose con especial relevancia de dúas 

décadas para acó, tanto no ámbito próximo como nos espazos da 

globalización. A Corporación Voz de Galicia, o Grupo El Progreso, 

Editorial La Capital, Editorial Prensa Ibérica, Editorial Compostela, o 

Grupo La Región e Udramedios son os modelos empresariais 

analizados, por seren os que operan no período de estudo do presente 

traballo dentro do sector da comunicación en Galicia: empresas que 

proceden case que todas elas de modelos tradicionais, mais que nestes 

últimos anos foron evolucionando ou transformando as súas 

organizacións en gran medida para adaptárense aos tempos e ver de 

afrontar a nova realidade que nos condiciona. 

Todos os grupos son de titularidade privada. O sistema 

público de medios merece estudo e consideración á parte. Non o 

O 
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abordamos nesta investigación. Aínda con diferenzas entre si, os 

grupos de comunicación que se citan no parágrafo anterior comparten 

formas de organización moi parecidas, procesos de desenvolvemento 

semellantes e mesmo unha memoria histórica común, ou cando menos 

moi próxima, ademais dun contexto social, económico e cultural 

específico: Galicia. A maiores, enxergámolos nun mesmo tempo de 

crise que os está a obrigar a cambios profundos, seguramente de 

carácter estrutural. Tal é o contexto no que nos situamos. 

A eclosión dos negocios dixitais e a crise do modelo de 

negocio tradicional (sobre todo no sector dos medios impresos), xunto 

cos cambios de todo tipo que se están a producir no mundo 

(tecnolóxicos, financeiros, organizativos, mesmo de valores 

ideolóxicos), e que non atinxen exclusivamente a Galicia, aínda que a 

condicionan, fai que nos atopemos nun momento crucial no 

desenvolvemento e ás veces na viabilidade dos medios tradicionais 

galegos, poderiamos incluso adiantar que do sistema galego de medios 

no seu conxunto, alomenos tal e como agora o concibimos. Os 

cambios de hábitos dos consumidores, os cambios de carácter 

xeracional, os desafíos tecnolóxicos, a competitividade e a 

globalización dos mercados, e sobre todo, a profunda crise económica 

que atravesamos (radicalizada dende o ano 2008) son factores que 

cómpre ter moi presentes á hora de describir o estado actual destas 

empresas e máis para considerar o seu futuro. 

O profesor Francisco Campos coordinou varios foros e 

publicacións, a algúns dos cales facemos referencia neste traballo, 

centrados nos desafíos que se anuncian no sector das empresas de 
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comunicación no presente século, tanto na perspectiva da revolución 

tecnolóxica como da crise económica mundial: 

 

“(…) la empresa de comunicación fue alcanzada de pleno por 

la crisis coyuntural financiera mundial cuando se hallaba en 

una situación de cambio de crecimiento, con algunas 

repercusiones estructurales, que se transformó en cambio 

acelerado de transición (…). La gestión de la crisis y de esos 

cambios se está afrontando con viejos conceptos o estrategias, 

sin que se pueda constatar todavía la presencia generalizada de 

nuevas estructuras significativas consolidadas. O dicho de otra 

forma: a pesar de la crisis y de su impacto, todavía estamos 

ante un cambio de continuidad, de tránsito o transición y no 

de ruptura” (Campos, 2011: 18). 
 

 Todos os autores e autoras que participaban neses foros 

coincidían na volatilidade e aceleración das transformacións, nas 

incertezas que presenta o futuro, na existencia dun cambio de modelo 

ou paradigma non sempre doado de concretar, a presenza poderosa 

dos grandes grupos internacionais (corporacións e grupos mediáticos, 

intereses económicos e financeiros) que inciden e condicionan 

procesos, a previsible desaparición de empresas e mesmo de formas de 

relación entre produtores e audiencias, a importancia de posibles 

novos escenarios políticos (non locais, transnacionais), a previsible 

aparición de novas estratexias de negocio, novos produtos e novas 

formas de acceso ao consumo, etc., todo nun marco de alta 

especulación e mesmo de intuicións teóricas que non sempre son 

doadas de contrastar na práctica. Estamos nun contexto que os 
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economistas denominan de alta incerteza, o que sen dúbida condiciona 

a nosa investigación. 

O obxectivo deste traballo é achegar algunhas claves de 

información, datos e elementos de análise para axudar a describir e 

definir os grupos de comunicación de orixe galega no momento 

presente, tempo de profundas transformacións e de grandes 

incógnitas, enxergándoos dende a realidade actual, mais 

proxectándoos, asemade, e na medida do posible, cara ao futuro. Por 

extensión somos conscientes de que en gran medida abordamos tamén 

a realidade galega, en canto que realidade social, posto que os medios 

son uns dos grandes configuradores do sistema. 

   

 
2.1.1. As empresas elixidas 

Os medios de comunicación de masas forman parte 

constitutiva do sistema social, factores básicos para a construción e o 

desenvolvemento das sociedades democráticas. A súa caracterización 

non pode entenderse fóra do contexto histórico no que desenvolven a 

súa función e a súa actividade. Como empresas privadas que son, 

actúan no mercado e están sometidas, xa que logo, ás súas leis e ás 

súas demandas, aos seus cambios e circunstancias, tamén ao seu 

tempo histórico, na procura de beneficios, tanto económicos coma 

doutro tipo: poder, influencia, discurso ideolóxico… Na 

conformación dos novos ciclos económicos e as novas formas de 

organización, novas tecnoloxías, novos modelos financeiros, novos 

xeitos de proxección e competitividade, etc., as vellas estruturas 

(mesmo as vellas formas de propiedade) están a vivir importantes 
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procesos de cambio que atinxen ao presente e, sen dúbida, aos planos 

estratéxicos de futuro. 

Entendemos por grupos de comunicación ou grupos 

mediáticos, que non debemos confundir cos conglomerados 

(agrupacións de intereses non exclusivos do ámbito da comunicación), 

aquelas novas formas de organización empresarial que se foron 

configurando a partir das necesidades, oportunidades e demandas que 

a sociedade veu desenvolvendo nestes últimos anos (nestas últimas 

décadas en realidade, dende finais dos anos 80 do pasado século), o 

que coincide coa aparición e o desenvolvemento das novas tecnoloxías 

da comunicación, novos hábitos de consumo e novas formas de 

negocio, configurando asociacións e diversificación de ofertas: 

empresas agrupadas arredor dunha mesma propiedade e un mesmo 

modelo organizativo. 

A orixe destas agrupacións está nos mercados ou medios 

tradicionais: prensa, radio e televisión, nos que na maioría dos casos 

podemos identificar unha célula matriz. Pero a medida que se van 

facendo máis complexos (e máis ricos) inclúen tamén a edición (non 

periódica), o cine, a publicidade, empresas de xestión de información e 

dereitos, axencias de noticias, empresa de lecer e espectáculos 

(entretainment), mercadotecnia, propostas de Internet, redes sociais, etc., 

na procura tanto de maiores beneficios (rendibilidade) como da 

necesaria ocupación de mercados (espazo social) nunha filosofía de 

colaboración interna, capital compartido, interdependencia e alta 

competitividade. 
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Segundo explica o profesor Marcial Murciano resaltando as 

ideas de Enrique Bustamante (2002), trátase dun proceso de:  

 

“integración de una misma clase de medios, de una misma 

rama o sector de los medios, presionada por los beneficios 

empresariales. Primero fue la prensa, después las cadenas de 

radio y las revistas, más tarde las editoriales y por último la 

televisión. Desde finales de la pasada década, la concentración 

se desplaza de las industrias de medios a la industria de redes 

(telecomunicaciones), y de la electrónica a los servicios” 

(Murciano, 2004:45). 

  

Aínda que en moitos casos as empresas integradas no grupo 

actúan autonomamente dentro do modelo, en realidade tenden a 

depender entre si, con maior ou menor intensidade, segundo as 

dimensións e a complexidade daquel. Os modelos máis desenvoltos, 

que xorden no mundo sobre todo a finais do pasado século (Disney, 

News Corporation, Viacom, Sony, Bertelsmann…) atinxen unha 

ampla oferta que vai dende medios impresos á industria audiovisual, 

dende a industria do espectáculo ás redes, dende a edición máis 

tradicional aos parques temáticos (Disneylandias), e teñen case que 

dende as súas orixes unha dimensión transnacional. Os que aquí nos 

ocupan son exclusivamente de ámbito galego, cunha dimensión 

menor, mais con características (e desafíos) comúns ao paradigma. En 

España, compañías como PRISA, intentaron hai tempo a expansión á 

área latinoamericana. A Corporación Voz de Galicia intentou no seu 

momento (1996) unha proxección alén das fronteiras galegas dentro 

do Estado Español, seguindo en parte modelos vascos e cataláns 
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(Grupo Godó, Grupo El Correo). Que non culminase esta estratexia 

con éxito non significa que non fose concibida e deseñada consonte os 

parámetros que comentamos. 

Jesús Polanco, daquela presidente de PRISA, recoñecía en 

1996 aos xornalistas Frattini e Colías, que: “… en Europa soy un 

pigmeo, y en España sólo el enano más crecido” (Frattini e Colías, 

1996:109). Pero a traxectoria desde grupo pode ser representativa dun 

modelo bastante común. Inicia a súa andaina partindo da industria 

editorial centrada no libro escolar (Editorial Santillana), amplía 

posteriormente a oferta ao mundo editorial non exclusivamente 

escolar (Alfaguara, Taurus, Editorial Aguilar, etc.), medra coa 

adquisición do xornal El País, a cadea de radiodifusión SER, o 

desenvolvemento de Canal+, empresas produtoras de audiovisual, 

xestión internacional de eventos, plataforma dixital, publicidade…, e 

acaba nunha complexa rede de empresas de todo tipo que operan en 

Europa e en América (prensa, radio, televisión, eventos culturais, 

espectáculos, Internet, artes gráficas), aínda que no momento de 

redactar a presente investigación teña dificultades de financiamento e a 

propiedade deixase de ser dos fundadores e mesmo de titularidade 

española. 

O exemplo de PRISA pode ser representativo dun proceso 

que, en certa medida e coas lóxicas diferenzas, algo pode ter que ver 

co que na presente investigación nos ocupa. Empresa de orixe 

familiar, fortemente marcada pola personalidade do seu fundador (que 

pretende transmitila aos seus descendentes), mais que acaba sendo 

participada por outros intereses. Logo de cotizar en bolsa e afrontar 

serias dificultades competitivas de crecemento e financiamento, acaba 
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entregando a maioría do capital a terceiros, neste caso a fondos de 

investimento norteamericanos (con menor participación do Banco 

Santander e Telefónica). Ata o presente ningunha das empresas ou 

grupos de comunicación galegos viviron este proceso (se acaso, e só 

parcialmente, aínda que de xeito moi distinto, por razóns que 

explicaremos no seu lugar, Faro de Vigo), mais iso non quere dicir que, 

dun xeito ou doutro, o futuro non poida derivar nesta dirección. A 

experiencia histórica demostra que os cambios de carácter global máis 

tarde ou máis cedo acaban penetrando tamén en Galicia. 

Os grupos galegos de comunicación son practicamente todos 

de base familiar. Nalgúns casos as familias dos fundadores seguen 

presentes. Todos eles teñen a súa orixe na prensa tradicional 

(cabeceiras históricas) que, a partir dos anos 90 do pasado século, 

inician a súa expansión ou diversificación. No presente traballo 

investigamos os seis grupos dominantes: Corporación Voz de Galicia, 

Grupo El Progreso, Editorial Compostela, Grupo La Región, Editorial 

La Capital, Faro de Vigo/Prensa Ibérica e o que poderiamos 

denominar Grupo San José, este último xa non operativo, pero que no 

tempo desta investigación estaba en activo. Entre todos conforman o 

sistema galego de medios privados. Deixamos fóra o sistema público, 

como dixemos, e mais outros grupos que operan en Galicia e teñen 

presenza tamén no mercado galego: PRISA/El País, Vocento/ABC, 

Unión Editorial/El Mundo, etc., aínda que ocasionalmente teñamos 

que facer referencia aos mesmos. 

Asemade, centrámonos basicamente nas cabeceiras tradicionais 

(prensa) por seren as empresas matrices sobre as que se constrúen os 

modelos de desenvolvemento, proceso tamén bastante común a outras 
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experiencias, tanto no ámbito español como internacional. Mais sen 

esquecer ofertas complementarias que configuran cada proposta: radio 

e televisión fundamentalmente. 

Centrámonos nas empresas de titularidade galega (mais Faro de 

Vigo e La Opinión de A Coruña que, aínda que non teñen esa 

titularidade, forman parte do discurso histórico) pola súa significación 

no discurso social de Galicia, porque en si mesmas constitúen un 

modelo con características comúns que en gran medida explica o 

desenvolvemento socioeconómico e político do país, e porque a través 

delas, da reflexión que internamente están a realizar e algunhas análises 

que aquí propoñemos, configuran o horizonte de futuro, coas súas 

luces e as súas sombras, coas súas dificultades e queremos pensar que 

coas súas oportunidades. 

 

Táboa 1: Comparativa das principais cabeceiras galegas, ano 
2010 

 

 
Ano de 

fundación 
 

Lectores  
( 1º EGM 

2011) 

Cifra de 
negocios  Persoal 

La Voz de Galicia 1882 579.000 64.580.796 438 
Faro de Vigo 1853 268.000 22.655.957 177 
La Opinión de A Coruña 2000 43.000 3.384.151 71 
El Progreso de Lugo 1908 92.000 19.972.353 147 
Diario de Pontevedra 1879 50.000 5.014.006 75 
La Región 1910 81.000 13.070.000 167 
Atlántico Diario 1987 16.000 3.219.833 51 
El Correo Gallego * 1878 82.000 25.603.229 190 
El Ideal Gallego** 1917 26.000 7.339.728 159 
Xornal de Galicia 2008 - 1.270.042 48 

 

Fonte: Rexistro Mercantil e EGM.  
*Os datos son os referentes aos globais de Editorial Compostela. 
**Os datos refírense aos globais de Editorial La Capital. 
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2.1.2. Interese do estudo 

A escaseza de estudos do proceso de concentración, 

desenvolvemento e diversificación de medios de comunicación no 

territorio galego é un primeiro factor que condiciona esta 

investigación, que se move ademais pola necesidade de poñer nome e 

apelidos á propiedade dos mesmos. Sacar da penumbra unha estrutura 

mediática que inflúe tan poderosamente na nosa sociedade, aínda que 

ás veces de forma “pouco visible”, parécenos de especial interese, 

mesmo para a comprensión da propia sociedade galega e os seus 

comportamentos colectivos. A nosa intención é dar a coñecer, na 

medida do posible, os puntos de conexión e de encontro entre 

poderes mediáticos, poderes sociais, poderes políticos e mesmo 

poderes económicos e financeiros. 

Non foi tarefa doada. Somos conscientes de que, malia o 

esforzo realizado, seguramente fican algunhas sombras e puntos 

escuros, ou sen clarificar suficientemente. Abrimos unha liña de 

investigación que agardamos poder continuar e actualizar no futuro. 

Sen unha información e comprensión axeitada do sistema e das 

empresas que nel actúan dificilmente poderemos comprender o 

conxunto da sociedade. Así o recolle o Código Europeo de 

Deontoloxía do Periodismo (1993):   

 

“Las empresas periodísticas se deben considerar como 

empresas especiales socioeconómicas, cuyos objetivos 

empresariales deben quedar limitados por las condiciones que 

deben hacer posible la prestación de un derecho fundamental. 
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En las empresas informativas debe existir transparencia en 

materia de propiedad y gestión de los medios de 

comunicación, posibilitando el conocimiento claro de los 

ciudadanos sobre la identidad de los propietarios y del nivel de 

su participación económica en los medios de comunicación1”. 

 

Son moitos os teóricos que explican como a globalización e os 

procesos de concentración empresarial están a afectar ás empresas de 

comunicación en todo o mundo (e os seus discursos), o que significa 

condicionar asemade a opinión pública sobre a que operan. Trátase 

dun fenómeno universal, que emite dende os grandes centros de poder 

e actúa sobre o conxunto do planeta. As empresas dominantes nos 

medios (e os grupos) son negocios, ás máis das veces grandes 

negocios; están controladas por persoas ou directivos sometidos a 

severas limitacións por parte das propiedades (non sempre doadas de 

identificar), orientadas todas cara ao beneficio do mercado; en moitos 

casos aparecen estreitamente unidas a intereses de grandes 

corporacións transnacionais, entidades financeiras, cando non os 

propios gobernos (Chomsky e Herman, 2000: 42). Unha das armas 

máis poderosas do noso tempo (para ben e para mal) é sen dúbida a 

información, a xestión dos contidos e das mensaxes informativas, a 

través das cales operan as propiedades nun mercado fortemente 

competivivo e con intereses políticos e económicos.  

 

                                                             
1 Código Europeo de Deontoloxía do Periodismo. Estrasburgo, 1 de xullo de 
1993. A Asemblea Parlamentaria do Consello de Europa adopta os 
principios éticos do xornalismo que recolle este código e estima que deberán 
ser aplicados en Europa. Nos puntos 11 e 12 explícase a necesaria 
transparencia dos medios en materia de propiedade e xestión. 
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“Sus canales de televisión y sus emisoras de radio llegan a los 

hogares de todo el mundo, sus periódicos y revistas están 

escritos en decenas de idiomas, sus discos, películas y libros 

son número uno en las listas de público y ventas... Son los 

gigantes de la comunicación, conglomerados de producción y 

distribución de contenidos y entretenimiento capaces de influir 

de forma omnímoda en la opinión pública de todo el mundo” 

(Goya Sanz, 2003:1).  

 

O capitalismo é o telón de fondo aínda, que como indica Jean 

Ziegler (2004): “su práctica cotidiana y su discurso de legitimación son 

radicalmente contrarios a los intereses de la inmensa mayoría de 

quienes poblamos la tierra”. 

Galicia, mesmo na súa escala, non é unha excepción. Mais cun 

matiz que tamén cómpre salientar: na medida en que unha sociedade 

dispón de medios propios dispón tamén de discurso propio. Os 

grupos e as empresas que abordamos na presente investigación son a 

titularidade galega dese discurso, cos seus condicionamentos, 

derivados sen dúbida das propiedades, as máis delas pertencentes á 

burguesía dominante que foi conformando o país ao longo dos 

últimos cincuenta ou cen anos. Da autonomía, independencia, criterio 

e vontade política desa burguesía non tratamos no presente estudo. En 

gran medida, o seu discurso é o discurso dos medios que operan na 

nosa sociedade. Eles son os voceiros dos intereses dominantes. Mais 

son os nosos medios, coas súas limitacións e os seus 

condicionamentos, mesmo coas súas servidumes e as súas 

impotencias. Se aceptamos que unha cultura, unha sociedade, mesmo 

unha nación que se recoñece como tal é fundamentalmente un espazo 



 33 

de comunicación (Freixanes, 2007), os medios de comunicación de 

masas son factores decisivos nese constructo. Unha Galicia sen 

medios de comunicación propios parécenos en principio unha 

realidade eivada. Como tal consideramos o presente traballo. Dadas as 

circunstancias que aquí comentamos, se cadra un dos grandes desafíos 

do futuro inmediato é a viabilidade ou posible continuidade deste 

discurso. 

 

 

2.1.3. Período do estudo 

Cómpre salientar que este traballo foi redactado durante os 

anos 2012/2013, aínda que centrado na análise de datos dispoñibles 

ata o ano 2010. A demora da publicación de datos económicos nos 

rexistros correspondentes e a necesidade de estandarizalos para 

establecer comparacións homologables, recollendo mesmo as contas 

consolidadas das distintas sociedades, determinou os límites temporais 

da investigación. 

Non podemos ignorar un feito obxectivo: a profunda crise 

económica que empeza a manifestarse a partir do ano 2008 e que no 

momento desta redacción está a acadar límites certamente 

insospeitados, non previsibles daquela. 

Isto fai que a redacción final e mesmo a redacción de cada un 

dos capítulos quede sempre na penúltima fase dentro dun proceso de 

continuo e acelerado cambio. Non o podemos evitar. En varias 

ocasións intentamos actualizar os datos e, ao pouco tempo, a realidade 

impoñía novas actualizacións. Somos conscientes deste 

condicionamento. Un exemplo da rapidez destes cambios é a 
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desaparición de cabeceiras como Galicia Hoxe, Xornal de Galicia ou A 

Nosa Terra, ás que facemos referencia no noso estudo; mesmo a 

desaparición do chamado grupo Udramedios, que tamén incluímos, así 

como diversas mudanzas na dirección e nos consellos das empresas, 

variacións nos mercados, contexto político, etc. A crise financeira, que 

afectou gravemente ao modelo galego (CaixaNova, CaixaGalicia, 

Banco Pastor) condiciona tamén, e moi seriamente, a realidade que 

estudamos, incluída a súa proxección de futuro. 

Este traballo céntrase, xa que logo, nos últimos datos 

dispoñibles en 2010, con referencias anteriores e, sempre que 

puidemos e o consideramos útil, algunha proxección posterior. 

Debemos considerar, pois, este estudo como un proceso vivo, en 

marcha, aberto á súa continuidade e, por tanto, xermolo de futuras 

liñas de investigación e de necesaria actualización. O mapa que 

presentamos quere ser un mapa de conxunto, explicativo dunha 

realidade histórica; tamén no tempo presente, mais orientado na 

medida do posible cara ao futuro, cunha ollada nos tempos que están a 

vir. 
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Táboa 2:  Cadro comparativo dos grupos de comunicación 
galegos, 2010 

 

 

Fonte: SABI e Rexistro Mercantil referentes a 2010 
* Taxa de endebedamento 
* Os datos relativos á Corporación Voz de Galicia refírense unicamente á empresa 
do grupo coruñés do mesmo nome. Non se computan aquí os datos das empresas 
dependentes que lle dan forma; tan só sumamos o número de persoas que 
compoñen o cadro de persoal de cada empresa. A cifra de negocios (2010) da 
Corporación Voz de Galicia S.A.U. e as sociedades dependentes é de 76.321.278 
euros. 
* As contas refírense á cabeceira do Grupo El Progreso, El Progreso de Lugo S.L. 
Sumamos o cadro de persoal das empresas dependentes. O mesmo facemos para 
Editorial Compostela e o Grupo La Región. 
 

 

Na táboa anterior podemos ver que a porcentaxe media de 

endebedamento rolda o 90% nas empresas de medios galegas. A 

continuación reflíctese a evolución da porcentaxe de endebedamento, 

unha subida media do 12,72% nos últimos catros anos (2008-2011). 

Esta situación obriga aos grupos empresariais a acelerar unha 

reestruturación financeira e a revisar con urxencia os seus modelos de 

negocio. A situación galega non é allea ao resto de Europa: 

 

“As fusións e a entrada de novos capitais alleos ao sector 

mediático (fondos de investimento, bancos, magnates rusos ou 

 Cifra   de 
negocios 

Resultado 
exercicio 

Persoal Endebed.
* (%) 

 
Corporación Voz de Galicia* 

 
8.237.714 

 
60.861 

 
833 

 
75,99 

Grupo El Progreso* 13.580.978 599.466 387 43,95 
Editorial Compostela* 21.814.944 -1.374.959 339 87,80 
Grupo La Región* 13.069.932 1.808.256 170 80,10 
Editorial La Capital 7.339.728 198.602 159 45,44 
Udramedios  
 Prensa Ibérica 

- -180.448 - 91,70 

        Faro de Vigo 22.655.957 6.980.802 158 23,05 
        La Opinión A Coruña 3.384.151 -618.929 71 84,18 
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asiáticos e novos actores da economía dixital) protagonizan as 

principais operacións de reestruturación que se levan a cabo en 

Europa nos últimos anos. As adquisicións e fusións 

empresariais do sector da comunicación nos últimos anos 

están marcadas polo imperativo da súa situación económica-

financeira, pero tamén pola crise estrutural, que impón a 

necesidade de buscar socios especializados para a readaptación 

aos novos modelos de produción e consumo dixital. Por iso, 

xunto cos tres modelos clásicos de crecemento e 

concentración empresarial (vertical, horizontal e conglomeral), 

hai que engadir o financeiro e o especializado” (Campos, 

2013:23) 

 

Táboa 3:  Cadro resumo do endebedamento das empresas de 
comunicación en Galicia de 2008 a 2011 
 

Fonte: SABI  
*Recollemos as porcentaxes de endebedamento das empresas matrices de 
cada grupo correspondentes a Corporación Voz de Galicia S.A.U., El 
Progreso de Lugo S.L., Editorial Compostela S.A., La Región S.A. e 
Udramedios S.A. 

 

Endebedamento (%) 
 2008 2009 2010 2011 

 
Corporación Voz de Galicia 74,14 74,72 75,99 77,15 
Grupo El Progreso 49,03 48,41 43,95 42,24 
Editorial Compostela 81,22 80,04 87,80 91,84 
Grupo La Región 66,56 82,77 80,10 80,34 
Editorial La Capital 41,62 52,70 45,44 52,61 
Udramedios  
 Prensa Ibérica 

78,09 87,92 91,70 121,61 

        Faro de Vigo 27,67 19,63 23,05 23,15 
        La Opinión A Coruña 70,70 98,05 84,18 93,13 
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2.2. Obxectivos da investigación 

______________________________________________ 

A descrición da realidade mediática galega e o seu proceso de 

concentración/diversificación empresarial son os principais eixos que 

sustentan este traballo. O obxecto de estudo confórmano os principais 

grupos de comunicación galegos, coa idea de debuxar o mapa 

mediático e estudar os cambios, tanto estratéxicos como de 

organización, que se veñen producindo dende aproximadamente dúas 

décadas para acó. 

 

Os obxectivos que guían este traballo son: 

 

• Análise do mapa mediático actual en Galicia. A evolución e 

o proceso de configuración dos medios de comunicación é 

o primeiro dos obxectivos, facendo fincapé na 

contextualización histórica e os procesos máis recentes de 

concentración/diversificación.  

• Identificación da orixe dos grupos mediáticos galegos, 

entendida como a localización da empresa ou medio a 

partir do cal se configura o grupo, a descrición da estrutura 

empresarial de cada un deles, isto é, das industrias culturais 

ou liñas de negocio que lle dan corpo e forma, e a posición 

que cada quen ocupa dentro do sistema. 

• Descrición das principais características e posible 

converxencia de intereses entre os grupos empresariais. 
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Identificación dos trazos comúns que caracterizan o 

sistema galego de medios. 

• Análise da propiedade de cada unha das empresas e a súa 

relación co conxunto do sistema e co conxunto da 

sociedade civil da que forman parte. 

• Perspectivas de futuro. Quizás o aspecto máis difícil da 

investigación, fundamentado tanto nos datos dispoñibles 

como na opinión contrastada dalgúns axentes activos do 

sistema: profesionais da comunicación, directivos, 

conselleiros, propietarios, ata onde nos foi posible. Este 

punto parécenos do meirande interese, pois 

enfrontámonos non só ao futuro dos medios e as 

empresas, senón mesmo ao futuro e a viabilidade do 

propio sistema mediático galego na súa configuración 

actual. 

 

2.3. Hipóteses 

______________________________________________ 

As hipóteses de partida non poden eludir unha primeira 

intuición que parte da conexión existente entre os medios de 

comunicación e o poder económico e político. Intuición que se 

percibe tamén socialmente. Lonxe da mera percepción, este traballo 

tenta reflectir datos obxectivos e contrastables. 

 

• Detrás da propiedade dos medios en Galicia existe un 

entramado onde dominan as relacións familiares e persoais, 
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con conexións non sempre doadas de identificar, que 

sustentan os grandes medios de comunicación e por tanto, 

condicionan as súas políticas informativas. 

 

• Os grupos de comunicación configúranse en Galicia a 

partir de cabeceiras históricas con tradición consolidada no 

mercado e nas audiencias, a maioría de propiedade familiar. 

 

• Os procesos de concentración/diversificación son 

movementos internos e tan só se perciben dentro dos 

propios grupos, cando menos polo de agora. A 

diversificación é a arma coa que loitan por sobrevivir 

(permanecer) dentro dun mercado fortemente competitivo. 

Apenas hai experiencias de proxección ou expansión fóra 

de Galicia, e as poucas que houbo frustráronse. 

 

• Os grupos de comunicación galegos manteñen o local 

(información de proximidade) como principal bandeira, 

fronte aos grandes grupos de proxección estatal que 

operan en Galicia, aínda que algúns deles dispoñan de 

delegacións ou redaccións localizadas no país. Os intereses 

económicos e políticos de cada grupo, enraizados nos seus 

respectivos territorios de influencia, mesmo provincial e 

local, convértense na súa principal fortaleza. Ás veces 

tamén operan coma un mecanismo de resistencia fronte á 

oferta que chega dende o exterior (cabeceiras do resto de 

España, fundamentalmente localizadas en Madrid). 
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• A estrutura familiar dos grupos galegos e a rede de 

relacións persoais dos propietarios, xunto con mecanismos 

intrínsecos á propia realidade social galega, non sempre 

permite identificar os posibles vínculos existentes entre os 

medios e o poder financeiro (bancos e empresas) e o poder 

político. 

 
• Ao longo de décadas, os editores galegos compartiron, en 

moitas ocasións, xeración e intereses. Tanto Santiago Rey, 

como as familias Outeiriño, De Cora e no seu momento 

José Amado de Lema (bisneto do fundador de El Faro de 

Vigo), ou máis recentemente Feliciano Barrera, comparten 

un contexto e as ganas por continuar no negocio familiar. 

Existe unha ética e unha práctica empresarial e familiar en 

todos eles que se desenvolve arredor das empresas de 

comunicación. Isto conduce a unha loita por medrar e por 

sobrevivir no mercado interno competindo coas cabeceiras 

veciñas. Poderiamos dicir que as ansias por destacar fronte 

ao resto dos xornais fixeron que cada un destes editores 

apostara polo seu propio imperio, sen intentar 

achegamentos ou alianzas entre eles,  que quizais terían 

cambiado o mercado de medios en Galicia. Apostaron 

polo negocio informativo, mercaron maquinaria, loitaron 

polo mercado da publicidade, desenvolveron novos 

procesos comerciais, melloraron o seu produto e fixeron 

máis difícil a entrada de empresas de fóra, pero cada un no 

seu propio territorio, procurando fortalecer sempre a súa 

área local de influencia. Atopámonos, xa que logo, fronte a 
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un sistema fortemente marcado por ese espazo local. De 

todas as cabeceiras ou propostas existentes só unha pode 

dicirse que actúa estratexicamente sobre o conxunto do 

espazo social galego (La Voz de Galicia), aínda así 

fortemente condicionada polo seu territorio de orixe (a 

cidade da Coruña e o seu entramado de intereses). Malia 

experiencias ocasionais que non callaron, e algunha 

iniciativa anecdótica no mundo da emigración (La Región 

Internacional), ningunha emite alén das nosas fronteiras. 
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Marco teórico 
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3.1. Definicións 

______________________________________________ 

 

3.1.1. Empresa familiar de comunicación  

o ano 2010 catro dos sete grupos de 

comunicación estudados nesta investigación 

conservaban a propiedade baixo o control familiar 

tradicional: a Corporación Voz de Galicia, o Grupo El Progreso, 

Editorial Compostela e o Grupo La Región. Xunto a eles, cómpre 

sinalar o único grupo non galego asentado na nosa comunidade: 

Editorial Prensa Ibérica, aínda así baixo as directrices da familia Moll. 

Son moitas as familias que en España manteñen o control e a xestión 

das empresas de comunicación. É o caso do grupo catalán Godó, por 

exemplo, o Grupo Planeta, en mans da familia Lara, ou o Grupo Zeta 

naquela época, controlado pola familia Asensio. Por non falar da 

significación da familia Polanco no grupo PRISA. A propiedade 

familiar, ou con orixes nunha familia, é o modelo dominante nos 

grupos de comunicación en Galicia e ata hai moi pouco tempo en 

España.  

Cando falamos de empresa familiar referímonos ao modelo de 

empresa onde a propiedade maioritaria corresponde a unha familia na 

que algún dos seus membros participan na actividade diaria da mesma. 

En Galicia o mapa dos grupos de comunicación configúrase sobre un 

patrón común: empresas familiares centenarias. Non se trata dun feito 

N 
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aillado dentro do sector da comunicación, aínda que nos últimos 

tempos este modelo empeza a experimentar cambios. 

“La empresa familiar de prensa sigue siendo, en buena medida, 

el núcleo estratégico embrionario que mueve a buena parte de 

los grandes grupos de comunicación y, por supuesto, a una 

amplia mayoría de otros intermedios y pequeños que compiten 

en la producción de contenidos al tiempo que tratan de 

responder a las demandas de los mercados de las comunidades 

en las que se enraizan. La empresa familiar de prensa, que se 

remonta al siglo XIX en las más largas sagas que aún se 

mantienen en la actualidad, ha experimentado una importante 

transformación en su dimensión y sus estructuras de gestión, 

lo que también prueba su capacidad de permanencia y de 

adaptación a la vez” (Campos, 2007: 151). 

 A empresa familiar convela un alto grao de complexidade dado 

que nela conviven a empresa e a familia, dous ámbitos complexos en si 

mesmos. Precisamente son os estreitos vínculos que se establecen 

entre empresa, propiedade e familia os que inevitablemente xeran os 

principais conflictos, ao non existir unha clara distinción entre o 

ámbito familiar e o empresarial.  

 Ao tempo que medran complicacións inherentes a este 

modelo, o compromiso e a dedicación por parte dos fundadores e da 

súa familia crea unha cultura empresarial que non existe noutro tipo de 

organizacións. A paixón e a enerxía posta en lograr o éxito da empresa 

é difícil de comprender para as persoas alleas a unha empresa familiar. 
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“La existencia de una historia y un patrimonio económico que 

es común a los miembros de la familia empresaria, así como el 

involucramiento de ésta en la gestión y el gobierno de la 

empresa familiar, dos de sus principales características, 

contribuyen al desarrollo de una cultura, unas creencias y 

valores compartidos por todos los familiares” (Amat, 2000). 

Gallo e García Pont (1989:66) diferencian as empresas 

familiares en función da dimensión da empresa e do papel da familia 

propietaria na dirección da mesma: 

- Empresas individuais. Cun carácter de mera supervivencia e 

sen ánimo de continuación. 

- Empresas artesanais. As que pasan de pais a fillos, pero nas 

cales non se produce ningún tipo de evolución. 

- Empresas de capital familiar. Nas que a familia detenta a 

propiedade das accións, pero a xestión cae fóra do ámbito 

familiar. 

Dentro da anterior tipoloxía cabería engadir aquelas empresas 

familiares nas que a familia mantén a propiedade e a xestión en 

diferentes etapas e contextos, producíndose unha continua evolución 

froito tamén dos distintos cambios na liña sucesoria.  

O profesor Campos explica que a estructura da propiedade dos 

medios de comunicación en España segue sendo de capital familiar: 

“En torno al 60 por ciento de las cien principales empresas 

españolas de medios tienen una estructura de capital familiar 

dominante, con una tendencia actual a la creciente dependencia 
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financiera externa debido al incremento de su volumen de 

endeudamiento” (Campos, 2010: 48). 

Campos fala tamén da empresa familiar dende o estilo de 

liderado do patrón da familia: “en primer lugar, cuando dispone del 

control mayoritario (Lara, Santiago Rey, Godó, Moll, Joly) o del 

consenso del resto de la familia (Ignacio Polanco y Asensio Mosbah); 

y un tercer tipo (caso Vocento) en el que, por el reparto y complejidad 

del gobierno de la propiedad familiar, el liderazgo corresponde a una 

gestión profesional independiente” (Campos, 2010:39). 

 

3.1.2. Industria cultural e industria da comunicación 

Entendemos por industria cultural a área da economía que 

produce bens culturais e simbólicos integrados nas características 

propias dos procesos industriais. Seguimos ao profesor Ramón Zallo:  

“Las industrias culturales son el área dominante de la cultura 

actual, un conjunto de ramas, segmentos y actividades 

auxiliares industriales productoras y distribuidoras de 

mercancías con contenidos simbólicos, concebidas por un 

trabajo creativo, organizadas por un capital que se valoriza y 

destinadas finalmente a los mercados de consumo, con una 

función de reproducción ideológica y social” (Zallo, 1992:9). 

O concepto de industria cultural nace décadas antes, 

identificada polos filósofos Adorno e Horkheimer. A súa obra 

Dialéctica de la razón, publicada en 1947, serve agora, máis de medio 

século despois, de reflexo dunha realidade onde a mercantilización da 
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cultura poñía en evidencia, segundo os citados autores, as 

consecuencias destrutoras desa mercantilización respecto dos contidos 

culturais e artísticos. 

Os dous pensadores crean este concepto para explicar o 

cambio que se produce nos procesos de transmisión da cultura nas 

primeiras décadas do pasado século XX, onde comeza a sobresaír a 

mercantilización e, con ela, a modificación do carácter tradicional do 

produto cultural. A cultura non é creada aparte para despois 

converterse en mercadoría, senón que existe unha relación directa 

entre a creación e a produción desa mercadoría. 

As industrias culturais nacen nos países máis avanzados 

economicamente e desenvólvense en todas as súas ramas: prensa, 

edición de libros, radio, televisión, cine, discográficas e publicidade. 

Debemos contemplalas na sociedade global, produto da sociedade de 

masas, e sometidas, por tanto, aos procesos propios da industria: 

economías de escala, producións en serie, retornos económicos a 

curto e medio prazo, mercados de consumo, estratexias de márketing, 

etc. Partimos da base de que as industrias culturais teñen un valor 

económico, pero tamén un valor simbólico, de identidade e cohesión 

social. De feito constitúen a principal e máis activa plataforma para a 

construción dos imaxinarios colectivos, pautas de comportamento, 

xerarquización de valores sociais, hábitos de consumo, etc. nas 

sociedades contemporáneas, que son sociedades complexas.  

Esta dobre característica, económica e social, require asemade 

un dobre enfoque nesta investigación: por unha banda, as aportacións 

das industrias culturais ao desenvolvemento económico e, por outra, a 
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diversidade cultural e a súa significación. As industrias da 

comunicación debemos consideralas dentro do ámbito xenérico das 

industrias culturais: industrias que se sustentan basicamente sobre o 

produto informativo e, por extensión, produtos de entretemento 

(lecer), grande parte delas configuradas dentro da tipoloxía de 

empresas de produción periódica ou continua: prensa, radio e 

televisión fundamentalmente (Zallo, R., 1992). 

 

3.1.3. Concepto de concentración  

Entendemos por concentración da propiedade a integración 

de actividades por parte dunha empresa, controlando os distintos 

procesos de produción -dende as materias primas á distribución-, así 

como o establecemento de sinerxias para lograr unha redución dos 

custes. Trátase de buscar o liderato e a consolidación dentro dun 

mercado.  

Sánchez Tabernero define a concentración na empresa 

informativa como “el incremento en la presencia de una empresa o de 

un reducido grupo de compañías de comunicación en cualquier 

mercado como consecuencia de varios procesos posibles: 

adquisiciones, fusiones, convenios con otras compañías o incluso la 

desaparición de competidores” (1993:30).  

Para estudar o desenvolvemento de procesos de concentración 

enfrontámonos a unha serie de problemas de metodoloxía: 
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1. a carencia de información actualizada e homologable 

sobre as empresas de comunicación,  

2. a dificultade para determinar o grao de concentración 

dentro dun mercado, coñecer o número de alianzas ou 

mesmo saber quen é o propietario de cada medio. A 

transparencia, malia parecer paradoxal, é moi limitada. 

 

A concentración de empresas da comunicación e da cultura é 

un fenómeno que xorde a finais do século XX de forma consustancial 

ao novo capitalismo. Son os anos 80 do século XX, anos de apertura e 

liberalización económica, os que marcan a entrada do sector da 

comunicación nos ciclos da economía xeral, facéndoos obxeto dos 

procesos de concentración. Para estudar o fenómeno da 

concentración é preciso ter en conta as dúas dimensións do proceso: a 

económica e a política. Seguimos as reflexións de Ignacio Ramonet:  

“Estas megaempresas contemporáneas, mediante mecanismos 

de concentración, se apoderan de los sectores mediáticos más 

diversos en numerosos países, en todos los continentes, y se 

convierten de esta manera, por su peso económico y su 

importancia ideológica, en los principales actores de la 

globalización liberal. Al haberse convertido la comunicación 

(extendida a la informática, la electrónica y la telefonía) en la 

industria estratégica de nuestro tiempo, estos grandes grupos 

pretenden ampliar su dimensión a través de incesantes 

adquisiciones y presionan a los gobiernos para que anulen las 

leyes que limitan las concentraciones o impiden la constitución 

de monopolios o duopolios” (Ramonet, 2004:88). 
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A industria dos medios de comunicación como parte da 

economía global sobe e baixa segundo os ciclos económicos que se 

van sucedendo. A crise económica dos anos 70 marcou o 

desenvolvemento das industrias culturais en Europa, que non poden 

ser entendidas á marxe desta recesión da economía.  

Así o explica Juan Carlos de Miguel:  

“En el sector cultural, la crisis significó una multiplicidad de 

procesos de reconversión, que implicaron la destrucción de 

algunos activos y de capitales y el cambio de titularidad de 

otros, de manera que se incrementaron la concentración a nivel 

nacional en algunos sectores, particularmente en la prensa y en 

la industria bibliográfica, mientras que en otros (cine, música) 

se reforzaba la concentración a nivel nacional” (de Miguel, 

1993:43). 

Os trazos que debuxan as industrias culturais como un sector 

económico diferenciado non poden entenderse fóra do sistema 

capitalista e, por tanto, están suxeitas ás grandes liñas que atravesa a 

economía a nivel planetario. A crise, lonxe de afundir as espectativas 

do sector, contribuíu a xerar o caldo de cultivo necesario para o 

despegue da innovación tecnolóxica. 

Unha data: xaneiro de 1990. A absorción de Time Warner –o 

grupo mediático e de entretemento daquela máis grande do mundo- 

por parte de America On Line –un dos principais navegadores e 

portais da Rede- inaugura nos Estados Unidos unha etapa de 

desenvolvemento e diversificación multimedia. O novo século supón 

un aumento da dimensión das empresas da industria cultural e, en 
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consecuencia, das fusións. Os grandes grupos continuaron nunha 

reacción en cadea a senda do xigante norteamericano: o grupo francés 

Vivendi Universal ou o alemán Bertelsmann, son dous exemplos. 

A concentración de medios non atinxe só ao crecemento 

interno e externo das empresas de comunicación, senón que leva 

parello, incluso de maneira inherente, a concentración de poder 

económico, social e político. Werner Meier, a propósito da 

concentración en Europa, explica como a competencia mediática pode 

erixirse en ameaza para un sistema democrático: 

“La concentración de la propiedad no constituye solamente 

una deriva económica, sino que es también un problema 

fundamental para la democracia porque el poder económico 

puede transformarse en poder político e igualmente en poder 

de opinión, amenazando así el funcionamiento de la 

democracia (...) la concentración y el poder de los medios son 

fenómenos que caracterizan fundamentalmente al sistema 

mediático moderno basado en la competencia” (Meier, 2005). 

O seguinte paso no fenómeno da concentración é a aparición 

dos conglomerados de medios -grupos multimedia-. Aproveitando 

un período de bonanza económica, froito dos procesos cíclicos do 

sistema, as grandes empresas subíronse ao tren da concentración 

mantendo a presenza e a propiedade  en practicamente todos os 

medios de comunicación. É o fenómeno multimedia que coexiste coa 

converxencia, isto é, o desenvolvemento cada vez máis sofisticado das 

tecnoloxías da información e os avances da informática: “el proceso 

multidimensional que, facilitado por la implantación generalizada de 
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las tecnologías digitales de telecomunicación, afecta al ámbito 

tecnológico, empresarial, profesional y editorial de los medios de 

comunicación” (Salaverría, 2007). 

Sector multimedia e converxencia periodística que resume á 

perfeción esta frase do editor de The New York Times, Arthur 

Sulzberger, no ano 2002: “Se as persoas queren información 

transmitida directamente ás súas mentes, crearemos unha edición para 

o córtex cerebral” (Salaverría, 2008: 283). 

O éxito agóchase tralo dominio que exista sobre o paraugas 

que dá cobixo aos múltiples soportes. Na medida en que un grupo 

empresarial manteña baixo o mesmo teito todos os soportes garantirá 

a súa permanencia no mercado. 

O seguinte chanzo, no proceso de concentración financieira e 

de poder, é atravesar as fronteiras dos medios cara a outros sectores 

económicos. Desta maneira, nos anos 80 xorden os conglomerados 

mixtos onde as empresas de comunicación son adquiridas por outras 

empresas líderes, pertencentes a actividades industriais mesmo alleas 

ao mundo da comunicación: construtoras, grupos petroleiros, bancos, 

compañías inmobiliarias, empresas de armamentos...  

A información, o control sobre os procesos informativos e, 

moi especialmente, a cultura do lecer e do entretemento, considéranse 

obxectivos de primeiro nivel por parte destes outros sectores 

económicos e financieiros, tanto polo seu interese nos mercados 

masivos de consumo, como polo poder simbólico (influencia) ao que 

máis arriba fixemos referencia. Un exemplo foi Vivendi S.A., tamén 

coñecida como Vivendi Universal. E non é o único caso. Tendo as 
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súas orixes nunha compañía de abastecemento de augas (Compagnie 

Générale des Eaux) no século XIX, adquire posteriormente empresas 

de enerxía, construción e transportes e compra-venda de bens 

inmobiliarios e financeiros, ábrese a partir dos anos 80 do pasado 

século aos ámbitos da comunicación (grupo Canal+ en Francia) e 

afírmase nos 90 nas telecomunicacións e nos medios de comunicación 

de masas, ata lograr un liderado obxectivo do espazo internacional, 

incluida en España a adquisición no seu momento do grupo editorial 

Anaya (1998) e en Galicia Edicións Xerais de Galicia. A súa estratexia 

ou modelo consistía nunha combinación intelixente de distintas liñas 

de negocio de xeito que, ocupando os espazos de comunicación ou 

mesmo o prestixio cultural (en Latinoamérica sobre todo), puidese 

obter resultados noutros ámbitos a través de áreas de influencia. 

É evidente o interese de determinadas corporacións ou 

entidades financieiras á hora de invertir en comunicación. A 

información entrou de cheo no sistema económico global tal como 

apuntaban en 1997 os teóricos Herman e McChesney: 

“El nuevo y creciente sistema global está integrado por tres o 

cuatro docenas de grandes compañías multinacionales y por 

menos de diez conglomerados de medios -la mayoría de ellos 

estadounidenses- que controlan el mercado mundial. Además 

de la centralización del poder, el rasgo más significativo del 

orden global de los medios es su absoluta comercialización, así 

como el concomitante declive de la importancia de los entes 

estatales y de la aplicación de las normas relativas al servicio 

público. Dicha concentración de poder en organizaciones que 

dependen del dinero publicitario y que en principio sólo han 
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de responder a los accionistas es un claro y evidente peligro 

para la participación de los ciudadanos en la vida pública, para 

la comprensión de los asuntos públicos y, por lo tanto, para el 

funcionamiento eficaz de la democracia” (Herman e 

McChesney, 1997:11). 

 

3.1.4. Concentración/diversificación 

 O binomio concentración/diversificación entendémolo como 

a adaptación das empresas de comunicación ás necesidades da 

sociedade e o seu comportamento. Entendemos que o proceso de 

diversificación se produce co obxectivo de explotar sinerxias xeradas 

para compartir recursos e capacidades entre negocios/empresas.  

Cremos significativo o proceso de 

concentración/diversificación no contexto de medios de 

comunicación galegos. Os grupos de comunicación en Galicia non 

buscan tanto ampliar territorio nin fusións con outras empresas xa 

existentes, como diversificar as súas ofertas de maneira que, creando 

novas empresas, ou novas liñas de negocio a partir das súas matrices, 

poidan abarcar un espectro máis amplo de sectores da comunicación, 

establecendo sinerxias. Aséntanse nun modelo de organización 

converxente, de aproveitamento de capital e de recursos para reforzar 

a súa marca. Froito deste proceso xorden as redaccións integradas que 

traballan coordinadamente para os distintos soportes ou plataformas. 

 Atopan, deste xeito, sinerxias entre os diferentes negocios, 

acceden a recursos financeiros dispoñibles dentro da empresa, aínda 
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que procedentes de diversas divisións, eliminan competidores pola súa 

crecente capacidade para soportar prezos máis baixos e aproveitan, en 

moitos casos, beneficios fiscais. 

“Las sinergias también surgen de emplear recursos intangibles 

o capacidades ya existentes en la empresa, para nuevos medios 

de comunicación. Al no existir límite en su uso, las empresas 

pueden emplearlos extensivamente sin que por ello su coste 

aumente. Pueden utilizar su marca e identidad en nuevos 

medios, o bien su prestigio como empresa especializada en 

algún tema (Collette y Litman, 1997). Es el caso de Disney o 

Financial Times con una marca claramente identificable que 

emplean en diferentes medios. Disney ofrece dibujos 

animados, cuentos, series de televisión y bandas sonoras, todos 

ellos en torno a su posicionamiento como empresa de 

diversión infantil, mientras que el Financial Times explota su 

prestigio como informador económico para participar en 

diversas revistas de negocios (Gershon, 2000 e Doyle, 2002)2”. 

 

3.1.5. Grupos de comunicación 

En Europa, os grandes grupos de comunicación constituíronse 

especialmente arredor de grupos de prensa ou de edición. As pautas 

marcadas nun principio por Estados Unidos tiveron axiña o seu 

reflexo no vello continente. A comezos da década dos 80 as empresas 

                                                             
2  Schuh, Antonio e Díez Vial, Isabel: La diversificación en las empresas de medios: 
El caso de Globo en Brasil. 
http://gcg.universia.net/pdfs_revistas/articulo_138_1260809801684.pdf  

http://gcg.universia.net/pdfs_revistas/articulo_138_1260809801684.pdf
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comezan a desenvolver estratexias industriais e instáurase a lóxica 

económica como principio rector. Mestúranse, así, dúas premisas: “de 

una parte, la de la información, que obtiene su legitimidad de más de 

un siglo de funcionamiento con la ambición, jamás lograda, de 

alcanzar el pluralismo; por otra, la de las modernas industrias de 

comunicación, organizadas en un marco trasnacional” (De Miguel, 

1993: 216). 

As regras da economía global definen as pautas do xogo e as 

empresas mediáticas van entrando en maior ou menor grao na partida. 

A competencia, explica Juan Carlos de Miguel, “empuja a las firmas y a 

los grupos a atacar y a defenderse, a organizarse y reorganizarse 

continuamente, obedeciendo, a menudo, a un único imperativo: 

crecer” (1993:95). 

No sistema capitalista as empresas teñen como fin maximizar 

os beneficios. Parece evidente que a maior tamaño aumenta a 

posibilidade de maiores beneficios debido ás potenciais economías de 

alcance ou sinerxias, así como ás economías de escala, ou pola menor 

competencia ao diminuir o número de actores do mercado. 

Intentando construír unha couraza fronte a outras empresas do sector 

fórmanse os grupos de comunicación. 

A desregulación progresiva e os avances tecnolóxicos eríxense 

como principais factores no nacemento dos grandes xigantes 

planetarios do mundo da comunicación. O desexo de controlar o 

mercado e a lóxica económica (reducir riscos, crecemento das 

empresas, melloras financieiras...) son nun primeiro momento as 

causas que conducen ao proceso de formación dos grupos 
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empresariais. Pero no sector da comunicación existe ademais a 

necesidade da competencia e a busca de novos mercados. A influencia 

da industria publicitaria, a necesidade das economías de escala e as 

trasformacións inherentes á crecente dixitalización tamén exercen o 

efecto trampolín de cara á formación dos grupos. 

Martín Becerra e Guillermo Mastrini citan a Pérez Gómez 

(2000) e Miguel de Bustos (1993) para identificar as principais causas 

de orixe dos grupos que eles denominan de info-comunicación. A 

primeira é a necesidade de responder á globalización de mercados 

progresivamente liberalizados. Os grupos de comunicación intentan 

gañar posicións e vantaxas para dominar mercados que antes da 

liberalización permanecían baixo marcos regulamentarios de tipo 

monopólico. É evidente o desexo das empresas para aumentar o seu 

tamaño e a súa capacidade económica. A busca de economías de 

escala procura reducir os costes de produción. No camiño por acadar 

maiores beneficios, os grupos intentan no proceso de concentración 

reducir os riscos e a incertidume na expansión cara a novos mercados. 

Un punto crucial de cara á opinión pública é o dobre valor da 

comunicación e da información: simbólico e económico.  

 

3.1.6. Economía da cultura e economía da 
comunicación 

 A análise da cultura e da súa dimensión económica ten un 

interese recente. Na actualidade, a Economía da Cultura como campo 

de traballo dentro da Economía rexistra un progresivo recoñecemento 

institucional e académico. A cultura constitúe unha importante fonte 

de xeración de fluxos económicos e empregos, e forma parte do 
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desenvolvemento económico tanto local como rexional. A economía 

da comunicación debemos entendela, xa que logo, como unha parte da 

economía da cultura. 

A Economía da Cultura é unha disciplina particular, dada a 

especificidade do seu obxeto de estudo. O interese sobre a análise do 

impacto económico da cultura xorde en Estados Unidos na década 

dos 70 e chega a Europa nos 80. Hoxe en día a cultura ten un papel 

crucial como motor de crecemento económico. Vémolo reflectido nos 

estudos que dende o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o 

Ministerio de Cultura se publican cada ano para valorar a incidencia do 

sector cultural no PIB e a importancia e evolución dos distintos 

sectores estudados. 

O INE contempla baixo o epígrafe Cultura e Ocio unha gran 

variedade de sectores. Distingue entre as operacións estatísticas 

elaboradas polo propio INE -produción editorial de libros e estatística 

de bibliotecas- doutras elaboradas por outros organismos: 

 

 Produción editorial de libros. Reflicte o número de títulos e 

exemplares, segundo a categoría temática, tipo de edición, 

tiraxe media, idioma de publicación e do texto orixinal e 

país de edición. Realízase dende 1965, aínda que só está 

dispoñible dende 1999. 

 Estatística de bibliotecas. Onde se estudan distintas variables: 

bibliotecas segundo tipo, titularidade, financiamento e 

gastos, forma de acceso, ano de inicio, infraestrutura, 
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fondos, préstamos, servizos prestados, persoal. Realízase 

dende 1986 e está dispoñible dende o ano 2000. 

 Arquivos. Arquivos segundo o seu tipo, fondos que posúen 

e servizos que prestan dende o ano 1995. 

 Museos e coleccións. Museos e coleccións segundo tipoloxía, 

titularidade, accesibilidade e visitantes. O resumo está 

dispoñible dende o ano 2000. 

 Patrimonio. Contempla a protección dos bens mobles e 

inmobles dende o ano 2000. 

 Artes musicais. Ofrece datos de concertos, espectadores e 

recaudación dende 2001. 

 Artes escénicas. Presenta información sobre a actividade do 

teatro, a danza e o xénero lírico dende 2001. 

 Cinematografía. Ofrece información sobre as áreas de 

produción, exhibición e distribución cinematográfica. O 

resumo está dispoñible dende 1986. 

 Deportes. Amosa o número de licenzas, clubes e sociedades 

federadas dende 1986. 

 Xogos do azar. Información dende 1990. 

 Medios de comunicación. Reflicte a estructura da audiencia dos 

diferentes medios de comunicación: prensa, radio e 

televisión dende o ano 1988. O INE recolle datos do 

Estudo Xeral de Medios (EGM) e da Asociación para a 

Investigación dos Medios de Comunicación (AIMC). A 

audiencia relativa a Internet comeza a rexistrarse dende o 

ano 2004. 
 



 62 

Vemos como non existe unha estrutura de estudo totalmente 

definida por sectores xa que se mestura no mesmo bloque o sector 

editorial e o deporte, o patrimonio e os xogos do azar. Malia que baixo 

o mesmo paraguas se inclúen campos moi diferenciados o certo é que 

dentro de cada sector se estudan variables moi diversas que se 

complementan. Ao longo da última década non variou apenas a listaxe 

de sectores relativos a Cultura e Ocio, pero si pode observarse como se 

van ampliando campos de estudo conforme se instauran novos 

hábitos na sociedade. É o caso de Internet. 

 É importante considerar os datos do Anuario de Estatísticas 

Culturais3 que anualmente publica o Ministerio de Cultura. Dende o 

ano 2005 este anuario trata de facilitar os datos para o coñecemento da 

situación e a evolución do sector cultural dentro de España, así como 

o seu valor como fonte de riqueza e desenvolvemento económico.  

 Das 103.134 empresas culturais contabilizadas en 2010, este 

anuario rexistraba 29.143 empresas adicadas a actividades de creación, 

artísticas e espectáculos. As empresas de artes gráficas e reproducción de soportes 

gravados supoñen o 16%: 16.479 empresas. O 9,5% das empresas 

culturais adícanse a actividades cinematográficas, de vídeo, radio, televisión e 

edición musical: 9.798. No anuario rexístranse 9.381 empresas de 

fotografía e 8.870 adícanse á edición de libros, periódicos e outras actividades 

editoriais. As bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais 

aglutinan 3.383 empresas. No penúltimo chanzo están as 334 

                                                             
3 É a continuación da publicación Las cifras de la cultura en España. Estadísticas e 
indicadores. 2002 que estableceu os indicadores e a metodoloxía que 
permitiron que continuase no tempo. A mediados da década dos 90 
coñecíamos Cultura en cifras: a estatística que nos ofreceu unha panorámica do 
sector cultural. 
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empresas de fabricación de soportes, aparatos de imaxe e son, e instrumentos 

musicais e as axencias de noticias con 165 empresas. As 25.581 restantes 

están baixo o epígrafe das actividades do comercio e do aluguer. 

 Segundo este estudo en Galicia contábanse no ano 2010, 5.437 

empresas culturais, das cales 133 eran empresas de actividades de 

bibliotecas, arquivos, museos e outras actividades culturais; 364 eran de edición de 

libros, periódicos e outras actividades editoriais; 386 era empresas de actividades 

cinematográficas, de vídeo, radio, televisión e edición musical; unha única 

empresa era de actividades de axencias de noticias; 1.452 eran empresas de 

actividades de deseño, creación, artísticas e de espectáculos; 542 eran actividades de 

fotografía; 769 eran artes gráficas e reprodución de soportes gravados; 

21eran empresas de fabricación de soportes, aparatos de imaxe e son, 

e instrumentos musicais; e 1.769 eran empresas de determinadas 

actividades de comercio e aluguer. 

Gráfico 1: Empresas culturais segundo actividade económica 
principal en Galicia, 2010 

 

Fonte: Anuario de Estatísticas Culturais 2011. Ministerio de Cultura 
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O sociólogo americano Jeremy Rifkin explica e define a 

metamorfose que se produce ao pasar dende a produción industrial ao 

capitalismo cultural: 

“Mientras que la era industrial se caracterizaba por la 

mercantilización del trabajo, en la era del acceso destaca sobre 

todo la mercantilización del juego, es decir, la comercialización 

de los recursos culturales incluyendo los ritos, el arte, los 

festivales, los movimientos sociales, la actividad espiritual y de 

solidaridad y el compromiso cívico, todo adopta la forma de 

pago por el entretenimiento y la diversión personal” (Rifkin, 

2000:18).  

Rifkin diferencia dúas esferas: a cultural e a comercial, máis 

potente nesta nova era: 

“Las compañías multinacionales de medios de comunicación 

que disponen de redes de comunicación que se extienden por 

todo el planeta extraen los recursos culturales locales en 

cualquier parte del mundo y los reenvasan como artículos 

adecuados para comercializar la diversión y el entretenimiento 

cultural. El 20% de la población mundial más acomodada ya 

casi gasta la misma parte de sus ingresos en acceder a esas 

experiencias culturales que en la compra de bienes 

manufacturados y servicios básicos” (Rifkin, 2000:18). 

Na batalla entre o cultural e o comercial os medios de 

comunicación xogan un papel fundamental: 
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“Estas compañías mediáticas multinacionales utilizan la nueva 

revolución digital que se produce en las comunicaciones para 

conectar el mundo y en ese proceso tiran de la esfera cultural 

de manera inexorable para meterla en la esfera comercial, 

donde se mercantiliza en forma de experiencias culturales 

preparadas para sus clientes, espectáculos comerciales de 

masas y entretenimiento u ocio personalizado” (Rifkin, 

2000:18). 

O que xera as xerarquías de poder xa non é a propiedade dos 

bens tanxibles, senón o acceso ás redes, e a cultura convértese en eixo 

central no comercio global: 

“En la era del acceso, la producción cultural asciende a la 

primera posición económica, mientras que la información y los 

servicios descienden a la segunda, la industria a la tercera, y la 

agricultura a la cuarta. En estos cuatro sectores proseguirá la 

metamorfosis de un sistema basado en relaciones de propiedad 

a otro fundado en el acceso. Los cuatro harán la mayor parte 

de sus negocios en redes que se extenderán a lo largo y ancho 

del mundo por el ciberespacio” (Rifkin, 2000: 223). 

A importancia das ideas de Rifkin radica na conexión entre os 

conceptos relevantes da sociedad da información como son as redes, a 

información, a comunicación e a cultura e en cómo estas conexións 

poden configurar un novo paradigma de relacións que transforma e 

cambia o modelo económico. 
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Gráfico 2: Número de empresas con principal actividade 
económica de carácter cultural en España. 2010 

Fonte: Anuario de Estatísticas Culturais 2011. Ministerio de Cultura 

 En Galicia, os profesores Freixanes e Meixide coordinaron no 

ano 2010 unha panorámica xeral das industrias culturais na nosa 

comunidade seguindo en parte estes parámetros (O capital da cultura. 

Unha achega ás industrias culturais en Galicia. Fundación CaixaGalicia, 

2010), cunha atención especial á dimensión económica da cultura no 

noso país: “A economía da cultura en Galicia”, Hakan Casares, 

Alberto Meixide e Fernando del Río. 

 

3.1.7. Mercado da información 

O mercado da información é, segundo Nieto e Iglesias “la sede 

física o ámbito social donde se promueve y realiza el encuentro de 

ofertas y demandas de productos o servicios informativos” (2000:232).  

 Un mercado complexo pola confluencia, ademais de empresas 
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diversos ámbitos sociais onde camiñan a distinto ritmo, distintos 
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grupos de consumidores e mediadores. Un mercado global que para 

Gonzalo Robles “evidencia el hecho de que las organizaciones de 

tendencia con fines informativos pueden (y, de hecho, lo hacen) 

realizar una oferta de su servicio o producto para atender una 

demanda y obtener así, entre otros posibles fines, un beneficio 

económico, como es propio de la configuración empresarial por la que 

sus promotores, en uso legítimo de su libertad, han optado” (Robles, 

2009:124). 

 Explícanos Renato Ortiz, citando a Durkheim, que os obxetos 

son portadores dun valor socializado polo consumidor e simbolizan 

identidades e comportamentos:  

“El mercado es, por tanto, una instancia de socialización. Al 

lado de la familia, la religión y las naciones, modela la 

personalidad de los hombres. Su influencia es planetaria, y se 

desdobla en la marcha de la modernidad-mundo (...). El 

espacio del mercado y del consumo se tornan así lugares en los 

cuales se engendran, y comparten, patrones de cultura” (Ortiz, 

1998:101). 

 Pensamos pois nun mercado estratéxico onde a cultura dos 

medios se adentra con forza na política, na educación, na cultura 

popular, naqueles espazos onde teñen cabida todas as significacións 

produto da cultura mediática.  Un mercado onde as audiencias marcan 

as regras da permanencia no xogo. Os estudos e as investigacións 

sobre as teorías da comunicación e as audiencias mediáticas distinguen 

entre público, masa, receptores, multitude..., pero sabemos que as 

audiencias son resultado do contexto social e seguimos a Mcquail 
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buscando a orixe do concepto: “La palabra audiencia está 

familiarmente ligada al término colectivo “receptores” en el simple 

modelo secuencial del proceso de medios de comunicación masiva” 

(Mcquail, 1997:1). 

 Xa que as audiencias son as que moven os fíos do taboleiro de 

xogo que representan os medios é preciso ter en conta as estatísticas e 

os estudos sobre o comportamento dos receptores e as súas 

preferencias. Coexisten numerosas empresas e organismos que buscan 

poñer cifras ao consumo dos medios de comunicación e do resto de 

industrias culturais. Consideramos aquí, aínda que coñecedores do 

sesgo que pode existir, os datos ofrecidos polo INE:  

 

Gráfico 3: Evolución das audiencias 2000-2010 en España (en 
porcentaxe) 

 
Fonte: INE 
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3.2. A estrutura da comunicación en Galicia. A 
realidade galega 

______________________________________________ 

As industrias culturais son un sector importante dentro da 

economía galega e, malia que este traballo só se centra nas industrias de 

fluxo -prensa, radio e televisión- por ser os medios de comunicación 

tradicionais arredor dos cales se configuran os grupos galegos, polo 

mapa galego esténdese tamén o sector editorial, o cine, a publicidade, a 

música e o multimedia. Unha realidade económica que dá forma á 

estructura empresarial destas industrias culturais e da comunicación. 

Aceptando as características propias dunha realidade específica como a 

galega, todo o que vimos de apuntar nos epígrafes anteriores ten 

sentido. 

O profesor Víctor F.Freixanes, no citado estudo O capital da 

cultura (2010:19) explica cómo no marco das industrias culturais 

debemos considerar cando menos: o libro, a prensa, a radio, a 

televisión, o cine, a música, a publicidade e as novas tecnoloxías. 

Advirte ademais como outros autores (Vogel, 2004) incluén nas 

industrias da cultura os casinos, os espectáculos deportivos, parques 

temáticos e creativos, turismo, etc.  

Recollemos o cadro histórico da industria cultural entre nós 

(Freixanes e Meixide, 2010:20): 
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Dende unha perspectiva cronolóxica, o libro (edición non 

periódica) ostenta o primeiro lugar histórico no universo das industrias 

culturais, sen dúbida o sector máis afincado na tradición. Tamén en 

Galicia. Non podemos esquecer o entramado empresarial que rodea o 

libro como valor cultural. A profesora Gómez-Escalonilla sinala a 

tradición e a lingua como os piares dun sector que mantén o 

protagonismo dos grupos de proxeción estatal fronte a outras 

industrias da cultura:  

“La penetración de los grupos multinacionales en el sector 

editorial no derivó en el tipo de colonización cultural de la que 

puede hablarse en el caso del cine o de la televisión, puesto que 

los grupos se nacionalizan, compran casas nacionales y 

mantienen ese sello, su nombre y su actividad e identidad 

porque así mantienen el mercado. Pero a pesar de mantener el 

sello local, los procesos de concentración editorial modifican la 

dinámica de la edición... Las decisiones se basan en criterios 

exclusivamente comerciales, persiguiendo el gran best seller de 

ventas”. (Gómez-Escalonilla, 2003:40). 

En Galicia podemos falar da existencia obxectiva dun mercado 

autóctono do libro a partir dos anos 80, froito do proceso histórico 
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que leva parello a aprobación do Estatuto de Autonomía en 1981 e a 

cooficialidade da lingua galega, coa súa correspondente incorporación 

ao sistema escolar (Decreto de Biblingüismo, 1979). Daquela xorde 

con pulo a vitalidade do sector, que ata entón tiña entre nós un 

carácter case exclusivamente testemuñal. A realidade actual – con 

datos relativos ao ano 2010- intégrana 45 empresas editoriais 

agrupadas na Asociación Galega de Editores (AGE). No mesmo ano, 

editáronse 2.115 títulos e 3,36 millóns de exemplares. O sector 

facturou daquela na nosa comunidade 30,97 millóns de euros. 

Cóntanse ademais 249 empregos directos. Segundo o estudo Hábitos de 

Lectura e Compra de Libros relativo ao ano 2010, o 54,7% da poboación 

galega considérase lectora. 

Táboa 4: Comparativa do sector editorial privado en España e 
Galicia, 2010 

 

 GALICIA ESPAÑA 
Nº EMPRESAS 

 
45 839 

VOLUME DE PRODUCIÓN 
(MILLÓNS EXEMPLARES PUBLICADOS) 

3,36 302,6 

FACTURACIÓN  
(MILLÓNS €) 

30,97 2.890,8 

POBOACIÓN LECTORA 
 (%) 

54,7 57,9 

Fonte: Comercio Interior del Libro en España 2011. INE 

A prensa (edición periódica) conforma un importante sub-

sector das industrias culturais pola súa dobre natureza: industrial e 

cultural. Trátase dunha mercadoría reproducible e, en consecuencia, 

serializada. Unha das características que diferencia a prensa do libro é 

o feito de se considerar esta un producto perecedeiro, ou cando 
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menos máis efímero e perecedeiro ca aquel. A creatividade e a 

variedade dan un valor engadido á prensa como industria, ademais do 

contido que, neste caso, é dobre: informativo por canto a base de 

xornais e revistas é a información; e publicitario, xa que os principais 

ingresos proveñen da publicidade. 

A difusión da prensa de información xeral en España durante 

o ano 2008 mantívose arredor dos tres millóns de exemplares. Son 

datos reflectidos no Libro Blanco da Prensa Diaria 20104 onde se advirte 

que esta cifra empeza a quedar xa lonxe dos máis de 3.200.000 

exemplares difundidos no ano 2001. O devandito estudo contabiliza 

94 cabeceiras de información xeral na totalidade do estado, sete diarios 

de información deportiva e catro diarios de información económica.  

No ano 2010 os ingresos das empresas de prensa en Galicia 

(12 cabeceiras) acadaron, segundo os datos recopilados nesta 

investigación, máis de 150 millóns de euros. O profesor Francisco 

Campos5 apunta que o emprego directo xerado ascendía no ano 2007 

a 1.485 persoas (2010:15). Segundo os datos depositados no Rexistro 

Mercantil calculamos que no ano 2010 os empregos eran 1.536.  

 

 

                                                             
4 O Libro Blanco de la Prensa Diaria 2010 é o estudo publicado anualmente pola 
Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) e engloba os estudos sobre 
os medios de prensa escrita dende diferentes ópticas: empresariais, 
tecnolóxicas, legais, éticas e de contidos. 
5 Campos, F. (2010): “Grupos de comunicación: reestruturacións, novos modelos de 
negocio e mellores prácticas” en LÓPEZ, X. e ANEIROS, R. (coordinadores): A 
comunicación en Galicia 2010, Consello da Cultura Galega, Santiago de 
Compostela. 
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Gráfico 4: Audiencia dos diarios en Galicia en 2011 (1ª EGM 
acumulado) 

     Fonte: EGM, 1ª onda acumulada do ano 2011 

O profesor Xosé Ramón Pousa6 apunta máis de 22 millóns de 

euros anuais como a cifra de negocio da radio en Galicia e explica que 

tres dos 22 millóns corresponden a fondos públicos. A Radio Galega 

(empresa pública) tiña un orzamento de 1,8 millóns; o resto é 

publicidade estatal e autonómica xerada polo mercado. Segundo Xosé 

Ramón Pousa (2010: 243) en Galicia emiten un total de 352 emisoras, 

das cales só 242 teñen regularizadas as súas frecuencias. O resto, un 

33%, podénse considerar alegais. 

Para Bustamante (et. al., 1988: 109), a televisión como “reina 

de las industrias culturales, somete ciertamente a su dinámica a la 

práctica totalidad de las restantes industrias culturales, de las que 

constituye un cliente capital muchas veces (cine, disco, espectáculo 

vivo…) y siempre un escaparate y propagandista indispensable”. A 
                                                             
6 Pousa, X.R.: “A radio en Galicia” en F.Freixanes, V. e Meixide, A (eds., 
2010): O capital da cultura. Unha achega ás industrias culturais de Galicia. Centro de 
Investigación Económica y Financiera, Fundación Caixa Galicia. 
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televisión mercantiliza produtos culturais que conteñen ideas de 

mundos, representacións, imaxinarios e referentes identitarios. Pola 

súa implantación na sociedade convértese nunha das industrias 

culturais con maior volume de negocio. 

Os ingresos da televisión en aberto (sen subvencións) en 

España no ano 2010 eran de 2.335,67 millóns de euros e os ingresos 

da televisión de pago de 1.680,2 millóns de euros. En total o sector 

movíase daquela arredor dos 4.015,3 millóns de euros, a industria con 

maior volume de negocio dentro do sector da cultura. O Informe 

anual do CTM sinalaba que os ingresos publicitarios da televisión no 

ano 2010 eran de 2.589,2 millóns de euros. Francisco Campos 

(2010:13) sinala que o sector audiovisual facturaba por aquelas datas 

arredor dos 225 millóns de euros en Galicia, dos cales case 150 millóns 

corresponden aos orzamentos da Compañía de Radio Televisión de 

Galicia (CRTVG). 

O comezo de século significou un aumento da competitividade 

e do número de canles de televisión, polo que se produciu unha nova 

segmentación da audiencia. No ano 2011 La Primera de TVE 

encabezaba a lista da cota de pantalla en Galicia cun 31,7 da audiencia 

nesta comunidade. O pastel da audiencia repartíase daquela entre as 

grandes canles estatais: Telecinco (23,5%) e Antena 3 (22%), aínda que 

a Televisión de Galicia mantiña un 27,2% de cota de pantalla. Cuatro e 

La Sexta rexistraban un 12% e un 14,7%,  respetivamente e La2 de 

TVE un 5% e a 2ª canle da TVG un 0,9% (EGM, 2011). 

A principios do ano 2010 Galicia contaba con 348 empresas 

dedicadas á produción de contidos de cine, vídeo e televisión (310 
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empresas) e ás actividades de emisión e programación de televisión  

(38 empresas), segundo datos do INE. A maior parte delas 

desenvolvíanse en réxime de autoemprego ou con menos de dez 

traballadores (o que constitúe o universo das microempresas). 

Segundo os datos do DIRCE (Directorio Central de Empresas) no 

ano 2010 en Galicia operaban catro empresas dedicadas ás actividades 

cinematográficas, de vídeo e de programación de televisión de entre 

100 e 199 traballadores, e unha neste mesmo tamaño nas actividades 

de emisión e programación de televisión, intervalo de traballadores 

que supón xa un tamaño de certa importancia nestes casos. 

Os últimos datos estandarizados do ano 2008. Daquela 

operaban en Galicia 495 empresas dentro do sector audiovisual galego 

cunha facturación conxunta de 248.956.94 euros. Nese mesmo 

exercicio, o volume de emprego xerado acadaba os 2.997 postos de 

traballo.  

Gráfico 5: Distribución das empresas do sector audiovisual 
galego, 2008 
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O cine entra a formar parte da cultura nunha sociedade na que 

o audiovisual serve de soporte de ideas. Unha forma de expresión 

cunha dimensión industrial indubidable que permite a creación de 

produtos culturais. As longametraxes españolas recadaban 77,5 

millóns de euros no 2008, segundo o balance provisional do mercado 

español elaborado polo Ministerio de Cultura, unha cifra que supoñía 

9,2 millóns de euros menos que no 2007. 

No territorio galego constatábamos no ano 2007 da existencia 

de 175 produtoras que empregaban 838 traballadores e facturaban 

79,449 millóns de euros. Ademais das produtoras no sector 

audiovisual cómpre considerar asemade as empresas de animación: 23, 

con 172 empregos e unha facturación de 10,735 millóns de euros. 

Xunto a elas, contabilizáronse 89 empresas auxiliares (dobraxe, 

sonorización e servizos auxiliares) con 366 empregados e 50,727 

millóns de euros de facturación 7. 

As oito longametraxes producidas en Galicia durante o ano 

2009 recadaron 13,576 millóns de euros e foron vistas por 2.214.990 

espectadores. As longametraxes de animación galegas recadaron 

durante o ano 2008, 3,245 millóns de euros e 605.365 espectadores. 

Nesta radiografía das industrias culturais non podemos 

esquecer a importancia da publicidade como industria cultural 

(contedor ou soporte financeiro do sistema). En Galicia o sector conta 

con pequenas axencias cun nivel de facturación media de dous millóns 

de euros; de entre todas elas, BAP Conde é a axencia galega coas 

                                                             
7 Os últimos datos do sector audiovisual atopámolos publicados no 
Observatorio Audiovisual Galego referidos a 2007 e 2008: 
http://www.observatorioaudiovisual.org/ 
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contas publicitarias máis importantes e acada nos últimos dous anos 

unha facturación superior aos 10 millóns de euros.8  

O tecido empresarial do sector das produtoras musicais en 

Galicia aínda está por construírse. Os datos que se manexan son os 

dispoñibles na Rede Galega de Música ao Vivo, que dende a súa 

creación no ano 2007 incrementou o volume de contratación de 

espectáculos musicais por parte das salas de titularidade privada, así 

como a posta en valor de propostas artísticas de novos creadores. En 

decembro do 2007 contabilizáronse 53 funcións con 2.371 

espectadores e unha facturación de 6.813 euros9. Son os datos 

dispoñibles. 

Neste repaso polo mapa das industrias culturais o presente 

máis próximo sitúanos na Rede. O sector dos videoxogos é o único, 

xunto á publicidade en Internet, que medrou durante o ano 2008. Os 

ingresos por vendas de videoxogos ascenderon ese ano en España a 

730,9 millóns de euros. Segundo o Observatorio Audiovisual Galego, 

en 2007 existían 54 empresas de produción multimedia en Galicia, que 

facturaban 14,8 millóns de euros e empregaban 182 traballadores. 

Catro anos despois estas cifras quedan pequenas para un sector en 

auxe, pero moi volátil e inestable en canto á estrutura empresarial.  

Todas as cifras que acabamos de presentar, na procura dunha 

descrición cuantitativa da economía das industrias da cultura en 

Galicia, refírense ao ano 2008/2009, marco cronolóxico no que se 
                                                             
8 Pena, A. e Torres, E.: “A comunicación corporativa e publicitaria en Galicia” en 
López, X. (coordinador): A comunicación en Galicia 2007, Consello da Cultura 
Galega, Santiago de Compostela, 2007.  
9 Son datos do Informe de actividade 2007 do Instituto Galego das Artes 
Escénicas e Musicais. 
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desenvolve o noso estudo. Debemos ter presente que as circunstancias 

económicas que dende entón se produciron son certamente 

extraordinarias, ata o punto de, nalgúns ámbitos, condicionar 

gravemente a situación á baixa. Como xa indicamos, esta nova 

realidade, radicalizada nos últimos dous anos sobre todo, ha de terse 

moi en conta para calquera prospectiva de futuro, aínda que 

consideramos que, a efectos de comparacións e estimacións relativas 

entre os subsectores da comunicación (e por tanto entre os grupos 

empresariais que estudamos), seguen sendo útiles. 

 

3.3. Perspectiva teórica 

______________________________________________ 

 O obxeto deste traballo desenvólvese baixo as seguintes 

coordenadas: 

- estudamos as relacións entre os elementos informativos e 
os económicos, 

- o estudo non intenta a comprensión dos distintos 
elementos de xeito independente, senón a interrelación que 
se establece entre eles, 

- os medios non son entes aillados, están interconectados 
coas estructuras de poder, económicas, políticas e culturais,  

- encadramos a investigación na liña de pensamento da 
Economía Política da Comunicación. 
 

A perspectiva de estudo encádrase na Economía Política da 

Comunicación porque consideramos os grupos de comunicación en 

canto que principais actores empresariais que forman parte da 
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estructura da comunicación social. Analizamos tamén a súa dimensión 

económica: activos empresariais, resultados financeiros, estructura de 

propiedade e estratexias de desenvolvemento, diversificación ou 

expansión, esencialmente. Pero, ademais, imprescindible neste estudo 

é o enfoque crítico para interpretar a realidade que se describe. 

Consideramos que os medios de comunicación e as industrias culturais 

obxeto de análise teñen: 

1. unha dimensión económica e de mercado, por canto que, na 

medida en que son empresas, buscan a rendibilidade do seu 

patrimonio e, por tanto, están sometidas ás leis da oferta, 

demanda e competitividade (valor económico), 

2. unha dimensión social, política e cultural (valor simbólico).  

Interésanos estudar o comportamento das empresas e, sobre 

todo, a evolución da estructura da propiedade, as características dos 

mercados nos que operan e a relación coas súas estratexias produtivas 

e distributivas. 

Esta investigación tan só pode abordarse dende unha 

perspectiva multidisplinar. Os ámbitos de referencia son o sector da 

comunicación e a súa estrutura empresarial, polo que se enmarcan na 

liña teórica da economía política da comunicación. A base teórica 

afonda en autores como Herbert I. Schiller, Noam Chomsky, Armand 

Mattelart, Ramón Reig ou Ignacio Ramonet. Os seus escritos e as súas 

reflexións marcan o punto de partida da investigación que vén 

determinada, non obstante, pola carencia de estudos monográficos 

sobre a cuestión en Galicia. Existen artigos e investigacións concretas 

sobre o tema (Francisco Campos, Xosé López) que tratan de clarificar 
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o mapa mediático galego e algunhas outras de carácter máis específico 

ou subsectorial (Xosé Ramón Pousa, Miguel Anxo Fernández, Xosé 

Pereira, Alberto Pena, Miguel Túñez, Emma Torres), pero segue 

habendo grandes baleiros. No ano 2010 a publicación do libro O 

capital da cultura. Unha achega ás industrias culturais de Galicia (Freixanes e 

Meixide) aportou novos datos sobre a significación para a sociedade e 

a economía das industrias da cultura procurando unha primeira ollada 

de carácter integrador. 

“A cultura configúrase como un discurso (simbólico), como un 

patrimonio social (coñecemento) e mais como un produto que 

actúa e que se desenvolve nas relacións do mercado; é dende 

esta perspectiva (a económica, a industrial) que queremos 

abordar a produción cultural galega no tempo presente: a súa 

creatividade e a súa capacidade para difundir esa creatividade 

nos contornos contemporáneos, dentro e fóra de Galicia” 

(Freixanes, 2010:17). 

A análise que nos presente traballo nos ocupa require unha 

dobre perspectiva: a económica, para estudar o proceso de formación 

e mesmo transformación dos grupos empresariais; e a política, para 

conceptualizar as súas implicacións na sociedade.  

A estrutura de medios implica o desenvolvemento de 

estratexias concretadas nun conxunto de accións que afectan ao grupo 

social –económica e culturalmente-. Queremos saber como se 

configuran e cal é a súa estructura de propiedade. 

Do mesmo xeito, situar a cultura dos medios de comunicación 

no sistema de produción e da sociedade que os xera axúdanos a 
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dilucidar as súas estruturas e significados. Kellner (1997) apunta como 

a produción cultural se relaciona co mercado e co sistema político 

existente no seu contexto:  

“La “economía política” no se refiere únicamente a la 

economía, sino también a las relaciones entre la economía, la 

política y otras dimensiones de la realidad social. El término, 

por consiguiente, vincula la cultura en su contexto político y 

económico y abre los estudios culturales a la historia y a la 

política” (Kellner, 1997). 

É indispensable recurrir ás aportacións efectuadas pola 

Economía Política da Comunicación, especialmente en aqueles dos 

seus desenvolvementos que entenden a información periodística como 

elemento dotado de poder simbólico e, en consecuencia, como 

mecanismo esencial para exercer o control social (Quirós Fernández, 

1998; Murciano, 2004; Mosco, 2006; Reig, 2007).  

A economía política pon de relevo que as sociedades 

capitalistas están organizadas dacordo a un modo de produción 

dominante que estrutura as institucións e as prácticas dacordo coa 

lóxica dos bens de consumo e acumulación de capital, de maneira que 

a produción cultural esté orientada ao mercado e aos beneficios 

(Kellner, 1997: 189). 

Posto que as empresas de comunicación galegas enténdense no 

marco máis amplo das industrias culturais, consideramos preciso 

manter no horizonte deste traballo as achegas da escola da Economía 

Política das Industrias Culturais. Vicent Mosco danos algunhas claves: 
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“En un sentido estricto, economía política es el estudio de las 

relaciones sociales, particularmente las relaciones de poder, que 

mutuamente constituyen la producción, distribución y 

consumo de recursos, incluidos los recursos de comunicación. 

Esta formulación tiene un cierto valor práctico porque llama la 

atención sobre cómo opera el negocio de la comunicación, por 

ejemplo, cómo los productos comunicacionales transitan a 

través de una cadena, de productores (como los estudios de 

Hollywood) a distribuidores, comerciantes y, finalmente, 

consumidores, cuyas compras, alquileres y atenciones 

alimentan nuevos procesos de producción” (Mosco, 2006:59). 

O autor apunta ademais unha definición máis xeral e 

ambiciosa:  

“Es el estudio del control y la supervivencia en la vida social. 

Control remite específicamente a la organización interna de 

miembros de un grupo social y al proceso de adaptación al 

cambio. Supervivencia significa cómo los individuos producen 

lo que es necesario para la continuidad y reproducción social” 

(Mosco, 2006:59). 

A lóxica do sistema capitalista (forte competitividade, 

ocupación sistemática dos mercados, máxima rendibilidade posible, 

máximo aproveitamento de recursos, investimentos constantes en 

investigación e tecnoloxía para competir) conduce cara a 

concentración da actividade económica cada vez en menos mans e, 

con ela, as industrias culturais e da comunicación. O contexto mundial 

e globalizado é, agora, indispensable para os grupos que se ven 
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inmersos en mercados que favorecen a concentración: expandirse e 

medrar ou desaparecer. 

Schiller, en 1996, apuntaba as tres caraterísticas que definen e 

determinan o ámbito cultural-multimedia: 

a) son necesarios miles de millóns para entrar no negocio, 

b) o proceso creativo sométese á finalidade empresarial 

(obtención dos máximos beneficios),  

c) os colosos loitan por obter unha posición dominante no 

mercado. As novas tecnoloxías da información e a 

comunicación son o eixo dos cambios: grazas a isto o mundo 

empresarial realiza as súas operacións e a industria cultural 

accede aos mercados globais. 

A escala galega, que é a que nós estudiamos, moitas destas 

observacións son pertinentes. Mais H. Schiller engade algo máis: “A 

veces lo difícil es saber incluso quién es quién”10. Estas palabras do 

profesor americano debuxan o telón de fondo sobre o que se constrúe 

o noso proxecto. A opacidade e a falta de transparencia nas esferas 

empresariais e mediáticas acompaña o estudo da propiedade e da 

estrutura dos medios. Tamén en Galicia. Unha das achegas 

fundamentais de Schiller é a súa insistencia en que a propiedade dos 

medios é un factor esencial para entender o papel da comunicación. 

Os grupos de comunicación compiten entre si, pero en ocasións teñen 

                                                             
10 Declaracións extraídas da entrevista que Ana Segovia fai a Herbert Schiller 
en xuño de 1998 para o primeiro número da Revista de Economía Política de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación. 
www2.eptic.com.br/eptic_es/interna.php?c=83 
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acordos e mesmo negocios con empresas doutros medios e outros 

sectores, intereses económicos e de poder que participan desa 

Economía Política á que nos referimos. Combinacións e relacións 

moitas veces nun terreo descoñecido para os cidadáns, mais que 

condicionan (determinan) moi profundamente o discurso informativo. 

Nun epígrafe anterior fixemos referencia ás recomendacións da Unión 

Europea neste sentido (Código Europeo de Deontoloxía do 

Periodismo, 1993). A transparencia da propiedade dos medios, que 

debe ser coñecida das audiencias, é unha demanda democrática, a prol 

da calidade da información, que non sempre é doada de visualizar nin 

concretar. O caso galego, malia as características da propiedade 

familiar que xa comentamos, non é unha excepción.  

 A profesora Núria Almiron recolle a definición que mellor se 

adapta ao noso traballo e á nosa perspectiva histórica: queremos 

acadar a perspectiva crítica necesaria para identificar os actores que 

interveñen na estrutura da propiedade dos medios en Galicia, 

axexando mesmo o seu futuro, sen deixar de mirar atrás: 

“La EPCC (Economía Política de la Comunicación y la 

Cultura) combina la perspectiva histórica, las relaciones de 

poder (o economía), el análisis estructural y una componente 

ética que constituyen una aproximación heterodoxa y 

multidisciplinar tan indispensable como única para 

comprender la realidad moderna. Probablemente se trata de la 

única aproximación que proporciona los instrumentos críticos 

necesarios para profundizar en las acciones de los agentes 

sociales hegemónicos en la actual esfera de la comunicación y 
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la información, y obtener una visión y una comprensión global, 

o cuanto menos lo más exhaustiva posible” (Almiron, 2009:1). 

Esta investigación pretende poñer enriba da mesa a estrutura 

de medios que existe en Galicia, que é a que, en gran medida, 

determina as mensaxes que a cotío nos chegan a través dos medios de 

comunicación e o xeito como as recibimos. Como afirma a profesora 

Aurora Labio Bernal facendo referencia a Herbert Schiller:  

“Los medios de comunicación social son los brazos ejecutores 

del sistema. Los gobernantes son capaces de confiar en la 

ayuda de los medios de comunicación. De cuando en cuando 

sucede algo y arman un revuelo sobre esto o lo otro, pero si 

los medios practican algo vagamente parecido a la 

responsabilidad social, se producirá alarma, cólera y una 

represalia inmediata en los centros neurálgicos del sistema. 

Pero como los medios son una parte del sistema de poder, los 

controladores no tienen nada de qué preocuparse” (Labio 

Bernal, 2006:13). 

Seguimos as reflexións de Aurora Labio sobre o papel dos 

medios na estabilidade e mesmo na perpetuidade do sistema:  

“Nos encontramos, pues, en un estadio histórico donde la élite 

de poder ejerce su control a través del miedo, la inducción al 

consumo, la distracción y la trivialización de los contenidos, 

utilizando como herramientas para ello los medios de 

comunicación. La cuestión que se puede plantear ahora es 

quién constituye esa élite de poder y si es posible ponerle 

nombres y apellidos” (Labio Bernal, 2006:24). 
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Poñer nomes aos grupos de comunicación e facer visible o 

entramado empresarial que se agocha tras eles é un dos nosos 

propósitos. Para elo é importante a observación da súa estrutura 

económica e da súa propiedade, pero ademais debemos cuestionar a 

súa existencia e a súa función. Debemos ter en consideración, ademais 

da estrutura dos medios, os grupos empresariais que os configuran, a 

súa relación co poder (económico, político) e os seus intereses 

particulares. A aparente inmovilidade das empresas galegas e o seu 

carácter familiar non impiden que o sistema de medios en Galicia se 

rixa polos criterios comerciais e reproduza, con variacións, as pautas 

dun modelo económico e dunha estrutura que funciona dentro do 

paradigma global. 
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4.1. Metodoloxía 

______________________________________________ 

 

sta investigación levouse a cabo empregando as técnicas do 

xornalismo de investigación, un enfoque crítico, activando 

as ferramentas necesarias para analizar o estado económico 

e a propiedade dos medios. 

 Do xornalismo de investigación empregamos as técnicas de 

búsqueda documental, a observación directa e a entrevista, co 

obxectivo de realizar unha investigación orixinal dentro dos 

parámetros do método cualitativo. Os propios investigadores 

cualitativos son os críticos máis radicais desta metodoloxía. Moitos 

deles suscitan a problemática da obxetividade, do risco ideolóxico, do 

sesgo e do etnocentrismo para poñer en dúbida a posibilidade de 

construír unha metodoloxía científica de garantía que acade os 

obxetivos propostos (Ruiz Olabuénaga, J.I., 1999:83). Mais 

entendemos que este condicionante previo non debe coutar o 

obxectivo de empregar as técnicas cualitativas ao noso alcance para 

analizar unha realidade complexa, tanto pola súa opacidade, como 

polas relacións, ás veces visibles, outras veces agochadas, que existen 

dentro do mapa galego de comunicación. 

 A perspectiva da análise é plural por canto estuda a realidade 

presente adoptando unha certa perspectiva histórica que permite 

contemplar o contexto e comprender os fénomenos que se producen 

nun entorno e nun sector. Sumamos datos sobre a realidade social 

E 
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debuxando un guión central coas cinco vías de acceso estudadas por 

Miguel Beltrán no seu libro La realidad social como referencia: 

 - Método histórico. Atendendo á variable tempo como compás 

omnipresente que guía as fases da investigación. “El sociólogo ha de 

interrogarse, e interrogar a la realidad social acerca del cursus sufrido 

por aquello que estudia, sobre cómo ha llegado a ser como es, e 

incluso por qué ha llegado a serlo” (Beltrán, 2003:116). 

- Método comparativo. Dentro da análise da diversidade dos 

grupos de comunicación obxeto de estudo é necesario establecer 

parámetros que permitan a comparación, sempre seguindo unhas 

variables homoxéneas. O método comparativo é consecuencia da 

conciencia da diversidade: “la variedad de formas y procesos, de 

estructuras y comportamientos sociales, tanto en el espacio como en el 

tiempo, lleva necesariamente a la curiosidad del estudioso el examen 

simultáneo de dos o más objetos que tienen a la vez algo en común y 

algo diferente” (Beltrán, 2003:123). 

 - Método crítico-racional. “(...) Las ciencias sociales, y en particular 

la sociología, tienen como parte de su objeto de conocimiento la 

consideración de los fines sociales, cuya discusión racional les es 

propia, negando así que estos hayan de ser relegados a una discusión 

meramente ideológica” (Beltrán, 2003:129). 

 - Método cuantitativo. “La investigación sociológica que haya de 

habérselas con datos que sean susceptibles de ser contados, pesados o 

medidos tendrá que utilizar una metodología cuantitativa, aplicada 

bien sobre datos preexistentes, ofrecidos por muy diversas fuentes 

(practicando así lo que llamamos «análisis secundario», (…) como é o 
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caso desta investigación, bien sobre datos producidos ad hoc por el 

propio investigador (datos que llamamos primarios)” (Beltrán, 

2003:147). 

 - Método cualitativo. Entendido por Beltrán como “referente a 

los discursos y al lenguaje, al significado y al sentido, que constituye 

una dimensión de la realidad social de importancia esencial para su 

conocimiento científico” (Beltrán, 2003:150). 

Partimos dun obxeto de estudo que nos obriga necesariamente 

a examinalo por arriba e por abaixo; por dentro e por fora; polo antes 

e polo despois; desde preto e desde lonxe; pesalo, contalo, medilo, 

escoitalo, entendelo, comprendelo, historialo, describilo e explicalo; 

sabendo ademais que quen mide, comprende, describe ou explica 

faino necesariamente, gústelle ou non, desde posicións que non teñen 

nada de neutras (Beltrán, 2003: 114). 

 Analizamos a propiedade dos medios a partir da configuración 

dos consellos de administración e das contas e balances económicos 

das empresas que dan forma aos grupos de comunicación obxecto de 

estudo para, na medida do posible, identificar intereses e vínculos con 

outros sectores. Estimamos asemade a dimensión das audiencias, as 

características e o volume de negocio, os seus procesos de 

diversificación cara a ampliación de mercados e a incidencia social e 

mediática dos mesmos. Consideramos os seus espazos de actuación e 

horizonte potencial e real cara ao seu desenvolvemento. Non é 

intención desta investigación afondar, xa que logo, nos estados 

financieiros particulares dende un punto de vista contable, nin indagar 

en datos e cifras económicas máis alá da información próxima, que 
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nos permite dimensionar a realidade. Volvemos a advertir que os datos 

que manexamos rematan no ano 2010. Somos conscientes dos 

cambios profundos que dende entón se produciron e se están a 

producir na economía da comunicación e na realidade económica en 

xeral, dentro e fóra de Galicia, sometidos a unha profunda crise. 

Somos conscientes de que a realidade presente nos obriga a deixar 

moitas cuestións abertas. Pero é a situación da que partíamos. Un 

mundo está a rematar e outro mundo, cheo de incertezas, se anuncia. 

 A observación é o seguinte método que empregamos. 

Precisamos de observación continua, acompañada de continuas 

preguntas e a conseguinte búsqueda de respostas para ordear os datos 

e darlles forma, recoñecendo o insignificante para facelo significante, 

procurando pegadas que nos leven aos antecedentes para explicar as 

consecuencias. Para Orlando Mella (1998) un dos métodos máis 

coñecidos dentro da investigación cualitativa é a observación 

participante: “Implica la “inmersión” del investigador entre aquellos 

que él/ella intenta estudiar, con el objetivo de obtener una visión en 

profundidad acerca de lo que se está observando” (Mella, 1998).  

 A metodoloxía deste traballo segue unha análise estrutural de 

maneira que a observación directa se une o empirismo profesional e 

un método académico que interpreta ese empirismo. Explícao Ramón 

Reig (2011) citando a José Luis Sampedro (2009): 

“Ante los graves problemas que acucian hoy al mundo, a pesar 

de los avances logrados, el análisis estructural es fundamental 

para saber hacer las preguntas correctas y tratar de buscar las 
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respuestas adecuadas a la hora de entender algo de lo que está 

sucediendo (Reig, R. 2011:20)”. 

O enfoque estrutural busca, en definitiva, o que está detrás do 

aparente. Neste caso, o que está detrás dos medios e dos donos dos 

grupos de comunicación. Este enfoque esixe, por tanto, observación, 

análise, capacidade crítica, inconformismo e transgresión (Reig, 

R.:2011): 

“(…)el método es minoritario en el ámbito académico y lleva 

consigo una gran dosis de apego a la realidad, al sistema de 

medios, pero es una relación crítica, no funcionalista, sin que, a 

mi juicio, y en la teoría, una esté reñida con la otra” (Reig, 

R.:2011:23) 

 
 

4.2. Ferramentas metodolóxicas 

______________________________________________ 

4.2.1. Fontes documentais 

Precisamos observar os casos de estudo en base a unha 

revisión documental e bibliográfica, tamén hemerográfica, para o 

cal valémonos de diversas fontes: 

• Primarias: aquelas que aportan a documentación 

económica que as empresas están obrigadas a depositar 

ante as instancias oficiais. Mais son fontes que non 

sempre están dispoñibles nin actualizadas: 
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• O Sistema de Análise de Balances Ibéricos 

(SABI) que explota as bases de datos do 

Rexistro Mercantil. 

• As contas anuais depositadas no Rexistro 

Mercantil. Os datos foron seleccionados 

consultando os informes anuais do exercicio 

2010 para todas as empresas analizadas. Deles 

extraéronse os principais datos corporativos 

do exercicio: cifra de negocios, ingresos, 

beneficios e endebedamento, principalmente. 

Polo retraso en facerse públicos estos datos 

eliximos o ano 2010 como último exercicio 

para homoxeneizar a información de 

conxunto. 

• Os rexistros mercantís e da propiedade 

dispoñibles no Colexio de Rexistradores da 

propiedade e mercantís de España a través da 

consulta na web: registradores.org. 

• Secundarias: aquelas consistentes nas hemerotecas dos 

distintos xornais e, sobre todo, as hemerotecas dixitais. 

Tamén a bibliografía especializada no tema, así como 

as páxinas webs corporativas de cada grupo estudado. 

 

 

 

http://www.registradores.org/
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4.2.2. Entrevistas en profundidade 

Realizáronse dezasete entrevistas que buscaban obxectivos 

diversos segundo os entrevistados. A entrevista é a técnica de 

investigación que implica un proceso de comunicación entre o 

estudoso e o entrevistado para obter información.  

“Lejos de constituir un intercambio social espontáneo 

comprende un proceso, un tanto artificial y artificioso, a través 

del cual el entrevistador crea una situación concreta –la 

entrevista- que, lejos de ser neutral, implica una situación 

única. En esta situación, intervienen tanto el entrevistador 

como el entrevistado, dando lugar, con frecuencia, a ciertos 

significados que sólo pueden expresarse y comprenderse en 

este mismo marco de interacción mutua. La entrevista 

comprende un desarrollo de interacción, creador y captador de 

significados, en el que influyen decisivamente las características 

personales (biológicas, culturales, sociales, conductuales) del 

entrevistador lo mismo que las del entrevistado” (Ruiz 

Olabuénaga, 1999:165).  

A entrevista vén determinada por un contexto creado para 

levar a cabo ese intercambio de información. Os estudosos Taylor e 

Bogdan definen a entrevista en profundidade como “encuentros 

reiterados, cara a cara, entre el investigador y los informantes, 

encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas 

que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o 

situaciones, tal como las expresan con sus propias vidas” (Taylor e 

Bogdan, 1986: 101). Seguindo determinadas pautas, o investigador 
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convértese en instrumento para poder realizar a entrevista. Todas as 

entrevistas levadas a cabo durante esta investigación perseguen: 

- Contrastar información 

- Obter información de fontes primarias 

- Comprender datos e información xa dispoñible 

- Facilitar a análise e a comprensión 

 A entrevista convértese en ferramenta de traballo dende o 

primeiro momento. Nunha primeira fase procuramos avaliar a opinión 

de expertos e estudosos sobre o estado da cuestión. Unha información 

de background para construír o contexto. Os entrevistados foron o 

catedrático da Universidade de Santiago, Xosé López; o decano do 

Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia, Xosé Manuel Pereiro; o 

xornalista e Secretario Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia 

durante o goberno de Pérez Touriño, Fernando Salgado; o profesor da 

Universidade de Santiago, Francisco Campos; o profesor e director do 

Observatorio Galego dos Medios, Luis Álvarez Pousa; o asesor da 

CRTVG e presidente da Asociación de Periodistas de Galicia, Artuno 

Maneiro; e o Secretario Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia 

no ano 2010, Alfonso Cabaleiro. 

 Nunha segunda fase, durante o proceso de redacción, as 

entrevistas realizáronse cos axentes activos na temática que nos afecta, 

isto é, cos xerentes, directores e responsables de cada un dos grupos 

de comunicación galegos. Os encontros foron con Miguel Barros, 

daquela conselleiro delegado de Xornal de Galicia, histórico do 

socialismo galego e vinculado ao Grupo San José; Xosé Manuel Rey 
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Novoa, director de El Correo Gallego e editor de Editorial Compostela; 

Juan Ramón Díaz, director xeral de Editorial La Capital; Blanca García 

Montenegro, directora xeral do Grupo El Progreso; Ceferino de Blas, 

conselleiro de Faro de Vigo; Alfonso Sánchez Izquierdo, actual 

presidente da CRTVG e durante corenta anos xerente de La Región; 

Valentín Verdejo, subdirector xeral do Grupo La Región; Francisco 

Sánchez, director da Fundación Santiago Rey Fernández Latorre; Lois 

Blanco, director xeral da Corporación Voz de Galicia en 2010 e Xavier 

Martínez Cobas, profesor da Universidade de Vigo e primeiro 

conselleiro delegado de Xornal de Galicia. 

  

4.2.3. Análise das contas anuais 

As contas anuais son unha fonte de información sobre a situación 

patrimonial  e financieira da empresa, así como a conta de perdas e 

ganancias e a memoria explicativa do estado contable. O balance de 

situación sintetiza as contas patrimoniais nun momento determinado:  

- proporciona información sobre os recursos das empresas, 

- achega datos sobre a orixe dos fondos e as fontes de 

financiamento, 

- fornece información da situación económico-financiera dende 

unha perspectiva temporal. 

 

Consideramos o Rexistro Mercantil a fonte primaria básica para 

analizar estes datos. Complementada ademais coa base de datos SABI, 

sobre todo para as empresas dependentes das matrices ou aquelas que, 

por motivos que se nos escapan, non dispoñen de información 
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actualizada no rexistro correspondente. SABI (Sistema de Análisis de 

Balances Ibéricos) é unha base de datos con información xeral e 

contas anuais de máis de 1,2 millóns de empresas españolas e máis de 

350.000 portuguesas. 

 

4.2.4. Análise dos Consellos de Administración 

Examinamos a propiedade das empresas e as relacións existentes 

entre os membros de cadanseu consello de administración. Neste 

órgano é onde aparecen representadas as persoas que directa ou 

indirectamente teñen relación coas empresas. Os consellos de 

administración reflicten os intereses dos propietarios, mais tamén, os 

intereses do contorno social, ideolóxico e económico no que a 

propiedade se move. Nos consellos, establécese ou cando menos se 

pacta a guía da estratexia a longo prazo da empresa, polo que 

constitúen, xa que logo, a instancia de máxima dirección. 

Con todo, o papel do consello de administración nas empresas 

familiares está condicionado polo criterio dos fundadores e polo ciclo 

de vida da empresa e da familia. Non sempre corresponde a relación 

de participación accionarial. Ás veces as relacións son de confianza ou 

susténtanse en intereses compartidos doutro tipo. Na maioría das 

empresas analizadas a familia é o alicerce básico que agocha, en moitas 

ocasións, os intereses doutras persoas ou entidades. Cómpre, pois, 

unha análise miúda en cada caso. 

É importante resaltar a figura das Fundacións, mecanismo 

mediante o cal a empresa familiar pode devolver á sociedade parte do 
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excendente empresarial a través de actuacións culturais, benéficas ou 

educativas. Mais as Fundacións empréganse tamén como  fórmula 

para garantir a continuidade futura destas empresas, preservando o seu 

carácter familiar fronte a posibles compras accionariais. Un exemplo é 

o proxecto de formación da Fundación Fernández-Latorre respecto á 

Corporación Voz de Galicia. 

 

4.2.5. Observacións 

  Neste capítulo de cuestións metodolóxicas é 

fundamental considerar a importancia das hemerotecas dixitais de 

todos os xornais galegos, ademais das empresas que dan forma aos 

grupos estudados. Os estudos e informes dos distintos organismos 

públicos e privados tamén foron consultados na web. Ademais 

consideramos de interese neste estudo a consulta de todos os 

observatorios e entidades que ofrecen información relativa a 

colectivos profesionais e sectores culturais e económicos: 

Observatorio do Consello da Cultura Galega, Observatorio do 

Audiovisual de Galicia, Asociación Galega de Editores, Axencia 

Galega das Industrias Culturais, etc. 
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5.1. Evolución dos medios de comunicación e das 
industrias culturais galegas 

______________________________________________ 

 

alicia adéntrase no século XXI cun sistema de 

medios de comunicación que amosa nalgúns casos 

unha notoria debilidade empresarial e que se 

caracteriza polo predominio de empresas de propiedade familiar cunha 

longa traxectoria histórica e un forte asentamento en cadanseu 

territorio. A maiores, durante anos, as estratexias dos medios galegos 

afirmáronse na información de proximidade, punta de lanza dun 

modelo en perfecta sintonía coa audiencia, dentro dun mercado 

estable e local, e mesmo consonte coa devandita estrutura de 

propiedade familiar. Na actualidade estes modelos enfróntanse aos 

grandes desafíos dun novo tempo que, en gran medida, pode poñer en 

cuestión a súa continuidade. 

O proceso é coñecido. O xornal familiar, que sobreviviu 

durante anos, vén tentando dende hai tempo diversificar as súas 

ofertas de cara a establecer un novo modelo de empresa: o grupo de 

comunicación, integrador de diferentes medios, organizacións e 

soportes, na procura máis de fidelización desas audiencias locais que 

de crecemento ou expansión cara a mercados exteriores.  

A prensa galega sobreviviu fronte á competitividade dos 

medios de fóra de Galicia deixando a un lado ou ignorando a 

tendencia á concentración dos mesmos que se viña manifestando en 

G 
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España, apoiándose na creación de edicións locais e na promoción do 

crecemento interno, na procura dunha estratexia multimedia:  

“La integración multimedios se refiere al control de varios 

medios de comunicación por parte de una compañía. (…) La 

integración multimedios completa requiere la presencia de una 

propiedad cruzada entre los medios impresos y audiovisuales” 

(Sánchez Tabernero, 1993:109).   

O contido de proximidade segue sendo un valor para a 

audiencia. A estrutura de medios en Galicia segue caracterizada pola 

existencia de pequenas e medianas empresas, a maioría de propiedade 

familiar, con escasa presenza fóra dos seus ámbitos territoriais. Os 

profesores Xosé López e Neira Cruz (2000) ollaban con optimismo, 

hai máis dunha década anos, a globalización da cultura dende esta 

óptica do local:  

“Frente a la visión –tantas veces catastrofista- que augura la 

desaparición de lo autóctono, peculiar o identitario por la cada 

vez mayor penetración de lo foráneo también se está dando el 

proceso por el cual cada vez son más las iniciativas de cultura y 

comunicación nacidas en y para un ámbito local, las cuales, 

gracias a las posibilidades de mundialización e inmediatez de 

los nuevos medios, llegan al mismo tiempo a su destinatario 

natural –situado a escasos metros de distancia- y a su 

destinatario potencial -el cual también se encuentra a escasos 

metros por el tejido de la red pero a miles de kilómetros de 

lejanía física y cultural” (López, X. e Neira, X.A., 2000). 
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No fundamental, esta definición do modelo segue sendo 

válida. Mais o sector galego da comunicación, con trazos 

diferenciados, non viviu alleo aos cambios que se produciron na 

innovación tecnolóxica e no acontecer xeral da economía. A 

propiedade familiar dos principais medios galegos non impediu que 

xurdisen novos grupos de comunicación, máis ben os pulou, na 

meirande parte dos casos a partir desas empresas familiares, nun 

intento por reinventar as cabeceiras tradicionais, que podían quedar 

obsoletas, mesmo absorbidas pola economía global do século XXI. Os 

grupos de comunicación galegos que se foron configurando 

timidamente nos anos 90 do pasado século constituíronse arredor de 

cabeceiras de prensa centenarias. Ancoradas nun mercado estable e 

con pequenas transformacións conducidas por cambios de deseño e 

de titularidade -novas xeracións e novas aspiracións as máis das veces, 

dentro da mesma familia propietaria- víronse nos anos 80 e 90 do 

pasado século obrigadas a adaptarse a un novo contexto derivado das 

esixencias do mercado. Tamén en Europa os grandes grupos de 

comunicación xurdiron en gran medida a partir de grupos de prensa e 

edición nesas datas. Se acaso, as características do réxime franquista 

fixeron que o proceso de concentración fose tardío en España.  

Non obstante, os anos 80 significan non só apertura social, 

senón tamén económica. A información convértese nunha mercadoría, 

e as empresas de comunicación comezan a priorizar o beneficio 

económico, afiuzadas en parte pola crecente competitividade, que a 

partir desta data cada vez é máis manifesta. Ábrense os mercados, 

estimulados pola nova realidade democrática, económica e social que 

supón a saída do franquismo. 
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Cando no ano 2000 se produce a fusión de America On Line 

con Time Warner ou a de Seagram con Vivendi Universal, en Galicia 

apenas se podía falar de procesos de concentración definidos. Dentro 

das fronteiras galegas as empresas loitaban por seguir adiante cos seus 

proxectos, endogamicamente centrados no mercado galego. Pese a 

que a escala mundial os grandes grupos que se van configurando neste 

período están xa amplamente diversificados, isto é, van máis aló do 

sector da comunicación, en Galicia non se aprecia esta tendencia. Ou 

non se aprecia do mesmo xeito. 

“Muchos de estos nuevos conglomerados se han especializado 

en el sector de los medios de comunicación atraídos por las 

posibilidades de crecimiento que ofrecía la configuración de un 

nuevo hipersector industrial con enormes posibilidades de 

expansión. Esta es la trayectoria del sector audiovisual a escala 

europea y global. Así, el recientemente vendido grupo Vivendi 

francés, nacido en origen con actividades muy diversificadas, 

se especializó en el sector de los servicios, con notorias 

inversiones en el sector de los medios audiovisuales, como 

Canal +, Havas y Pathè. Y también las empresas de Murdock, 

con su creciente interés en el dominio de la televisión 

convencional y la digital en Europa” (Murciano, 2008). 

É certo que os grandes grupos transnacionais van marcando os 

patróns e os camiños a seguir. Eles son os que inundan de mensaxes 

cada recuncho do planeta, os que constrúen realidades e os que, en 

definitiva, inflúen nas culturas da globalización. Influenza que empeza 

a percibirse tamén a partir dos anos 90 do pasado século na realidade 

mediática galega, onde se albiscan movementos económicos que 



 107 

derivan cara ao sector da comunicación, mesmo con intereses non 

exclusivamente informativos. Exemplo deste fenómeno pode ser o 

desenvolvemento do Grupo San José, avivado economicamente dende 

o sector da construción, infraestruturas, empresas inmobiliarias, 

servizos, enerxía, etc., que nun determinado momento entra tamén no 

ámbito da comunicación. Aínda que fugaz é un caso significativo no 

ecosistema galego dos medios. O grupo, co empresario Jacinto Rey á 

cabeza, fíxose co veterano semanario A Nosa Terra 11 e impulsou a súa 

edición dixital (www.anosaterra.org) en decembro do ano 2007. Entrou 

ademais no accionariado da editora do xa desaparecido Xornal.com e 

promoveu Xornal de Galicia 12, proceso que estudaremos no epígrafe 

correspondente. 

Mais son casos illados. No territorio galego segue primando a 

máxima de que o próximo e o local marcan as pautas do éxito do 

produto informativo. A empresa matriz de carácter familiar, enraizada 

na tradición e nun territorio concreto, é o modelo dominante. 

Identidade convertida en valor. Así o explica o profesor Ramón Reig: 

“Tengamos en cuenta que un ser humano se siente más seguro 

en el lugar donde vive desde hace años; dentro de ese lugar, en 

su barrio; dentro del barrio, en su casa y, dentro de su casa, en 

una ubicación que elige. Busca seguridad. En sus señas de 

identidad cultural también busca seguridad y sentido a su 

existencia. El auge de la comunicación local, frente a la 

                                                             
11 O histórico semanario A Nosa Terra pecha no ano 2010 por problemas 
económicos. 
12 O xornal impreso pecha o 4 de agosto de 2011 e o dixital faino un mes 
máis tarde. 
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globalización, se debe en gran parte a este aspecto de la 

conducta humana” (Reig, 2004:94) 

O profesor Miquel Rodrigo Alsina engade:  

“A grandes rasgos podríamos decir que cada persona ha 

nacido en una comunidad de vida en la que se ha socializado. 

La persona interioriza unas maneras de pensar, de sentir y de 

actuar. A partir de esta interiorización no sólo comprende el 

mundo de su comunidad, sino que éste se va a convertir en su 

mundo. Pero al mismo tiempo esta persona va a ser un 

elemento constitutivo de esta cultura e, inevitablemente, va a 

ayudar a su transmisión, su conservación y su 

transformación”13. 

Se a cultura se recoñece como unha trama de significacións na 

que os suxeitos se inscriben e dan sentido á súa conduta, é posible 

entender que o estudo dos procesos de comunicación se articula en 

consonancia coa cultura na que ocorren. Isto é o que sucede tamén 

cos medios galegos, aínda que non todos concorden exactamente na 

mesma idea de “cultura” ou “identidade galega”. Máis ben deberiamos 

falar de “identidade local” reforzada. Así o explica Xosé López (2005): 

“Atopámonos nunha fase de mundialización na que 

advertimos un proceso de retorno de cara ao local nun 

momento en que hai moita xente que quere vivir nun mundo 

con raíces, con historia, nun lugar e nun tempo. Son cidadáns 

cunha visión universal, pero que se negan a perder a súa 

                                                             
13 Rodrigo Alsina, M.: “La comunicación intercultural”,  en Lecciones del Portal 
de Comunicación  en http://www.portalcomunicacion.com  

http://www.portalcomunicacion.com/
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identidade e a súa vida próxima. E a comunicación local segue 

moi relacionada coa vida cotiá, coa dinamización sociocultural 

e coa necesidade de reafirmar a personalidade propia fronte a 

outros pobos, polo que ofrece respostas satisfactorias ás 

citadas demandas. Esas respostas agradécenas os integrantes da 

comunidade inmediata, unida por moitos sentimentos comúns 

e que desexan a existencia de procesos de comunicación que se 

caractericen por uns soportes que reafirmen a súa 

personalidade e que eviten, na medida do posible, a súa perda 

de identidade na sociedade global. Para esta comunidade, o 

local, o cercano e o inmediato constitúen referentes básicos” 

(López, 2005:195). 

O marco xeográfico marca, xa que logo, as estratexias de cada 

empresa que se debe adaptar a un contexto concreto. Así, o local gaña 

terreo para unha audiencia que busca verse reflectida nos medios de 

comunicación máis próximos. 

“El escenario de futuro de las famosas autopistas de la 

comunicación se dibuja cada vez más con tintes locales, con 

redes de distribución y consumo específicas y de ámbito 

territorial reducido; pero no sólo estamos asistiendo a un 

cambio a nivel de los aspectos de comunicación, ya que lo 

social, lo cultural e inclusive lo político parece reencontrarse de 

manera prioritaria en el escenario local. Frente a lo global y lo 

planetario, lo local evoca, como dice Balandier, aquello que se 

puede ver, tocar, aprehender y por tanto ser comprendido; 

localmente se hace el aprendizaje social y se construye la 

personalidad social; localmente se definen los retos de la vida 
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cotidiana, localmente por último se presentan las redes 

concretas vinculadas al devenir de la vida cotidiana” (Martí, 

1994:48).  

A cita de Martí é do ano 1994, máis a consideramos 

plenamente vixente. A identidade galega non ten sentido e non pode 

buscarse sen explicar o contexto sociopolítico de Galicia. Co 

restablecemento da democracia en 1975, Galicia foi recoñecida como 

nacionalidade histórica na Constitución de 1978. En 1981, o pobo 

galego aprobou o seu segundo Estatuto de Autonomía para o 

exercicio do seu autogoberno. Un proceso no que se vai construíndo a 

identidade -agochada ou esquecida durante os anos da ditadura-,  

porque, como advirte Manuel Castells, a identidade é un proceso en 

constante creación: 

“La identidad nunca “es” sino que “se construye”. Por 

identidad, en lo referente a los actores sociales, entiendo el 

proceso de construcción del sentido atendiendo a un atributo 

cultural, o un conjunto relacionado de atributos culturales, al 

que se da prioridad sobre el resto de las fuentes de sentido” 

(Castells, 1997:28). 

Xunto á identidade galega, o proceso estatutario declara o 

idioma galego como lingua propia de Galicia. No ano 1982 o Instituto 

da Lingua Galega e a Real Academia Galega publican as Normas 

ortográficas e morfolóxicas do idioma galego, que no 1983 adquiren carácter 

oficial coa aprobación da Lei de Normalización Lingüística. 

Trátase dun camiño de novas liberdades, que vén da man dun 

certo despegue da economía e dos procesos de urbanización que se 
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producen no país. Son os anos 80, que deixan pegada no sistema de 

medios en Galicia: 

“La puesta en marcha de la Administración autonómica trajo 

consigo la creación de una televisión y radio autonómicas, 

monolingües en gallego, que por el carácter en gran medida 

populista de sus programaciones alcanzó una notable audiencia 

especialmente en las zonas rurales. Por otra parte, la 

reactivación de la vida política y social resultante del 

establecimiento de la Autonomía y la democratización de los 

municipios, dinamizó la prensa escrita gallega (recordemos que 

en Galicia se editan diariamente una decena de periódicos 

básicamente centrados en la información autonómica y local) y 

atrajo el interés de amplios sectores de la población hasta 

entonces escasamente interesados por ella, ya fuese por su 

incapacidad de acceso, dado su escaso nivel de instrucción, ya 

porque los temas abordados no suscitaban ningún interés. 

Todo ello contribuyó a la conformación de la conciencia de un 

espacio social en que se reflejaban prácticas sociales y 

problemáticas económicas comunes” (Cabrera, 1994:209). 

Os medios adáptanse a un contexto de apertura e de novas 

liberdades para potenciar e explotar un imaxinario colectivo e unha 

sociedade en proceso de cambio. O carácter local e rexional das 

empresas de comunicación galegas non impide que se abran ao 

universo do global dende a fiestra local. O profesor Xosé López 

explica a necesidade da convivencia entre o global e o local:  
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“Esa convivencia supondrá, al menos inicialmente, un seguro 

que garantizará la presencia de los rasgos de identidad cultural 

de los pueblos en la estructura mundial de comunicación. En 

definitiva, el hipersector de la comunicación, en un escenario 

más competitivo e interactivo, contará con esas dos caras 

inseparables que mantendrán disputas por intereses no siempre 

coincidentes: la global y la local. Y, en ese contexto, será la 

información de proximidad la principal vía para mantener la 

identidad y para participar en la construcción de nuevas 

identidades” (López, 2000:13). 

O profesor Francisco Campos (2007) fala da reinvención, 

reenxenaría e reconfiguración da cadea de valor no negocio da 

comunicación:  

“As empresas teñen que revisar urxentemente os seus procesos 

para determinar con precisión os puntos críticos e o seu valor 

agregado. Desa revisión das cadeas de valor xorden as alianzas 

para a xestión conxunta da publicidade, para compartir os 

custos de distribución e impresión e mesmo para fusionar ou 

integrar produtos, como El Mundo e El Correo Gallego 

experimentaron en Galicia” (Campos, 2007). 
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 5.2. Antecedentes e contexto histórico 

______________________________________________ 

 

5.2.1. Medios impresos 

 A prensa marca o punto de saída no camiño da formación dos 

grupos de comunicación, en gran medida por ser o medio tradicional 

historicamente consolidado. Arredor dos xornais iranse configurando 

as novas redes comunicativas, consecuencia das transformacións 

sociais e tecnolóxicas. Se o primeiro xornal -o Daily Courant- nace en 

Londres en 1702, en Galicia haberá que agardar ata o século XIX para 

que apareza El Catón Compostelano (1800), aínda que a primeira 

publicación de carácter informativo que se coñece en Galicia 

conforme ás características do que poderiamos denominar a prensa 

moderna é oito anos posterior: Diario de La Coruña, que crea e dirixe 

Manuel Pardo de Andrade (Freixanes, 2007). 

 O século XIX é o gran século dos medios escritos, anteriores á 

aparición da radio e da televisión. Na segunda metade deste século, e 

moi especialmente a partir do período que denominamos en España a 

Restauración (1874-1931), consolídanse as empresas xornalísticas con 

estruturas estables e de negocio, alén da prensa de púlpito ou 

militante, prensa partidista propia de etapas anteriores (Sáiz, M., 1983). 

Curiosamente, e significativamente, a maioría das cabeceiras 

galegas actuais teñen a súa orixe nesta época. Faro de Vigo foi fundado 

en 1853 por Ángel María de Lema,  familia á que pertenceu ata 1986, 

cando foi vendido ao Grupo Moll (Editorial Prensa Ibérica). En 1867 
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aparece El Progreso de Lugo, refundado en 1908 por Purificación de 

Cora e Mas-Villafuerte. En Ferrol verá a luz El Correo Gallego (1878), 

da man de José María Abizanza y San Martín e Vitorino Novo García 

á cabeza da dirección. En 1938 pasa a mans da Editorial Compostela e 

comeza a editarse en Santiago.  La Voz de Galicia data de 1882 e foi 

fundada por tres socios: Juan Fernández Latorre, José M. Martínez e 

Antonio Prieto Puga, aínda que é o primeiro o que se fai cargo do 

xornal e os seus descendentes seguen á fronte do mesmo. La Región 

nace en 1910 e vinte e seis anos despois é adquirido polos irmáns 

Alejandro e Ricardo Outeiriño, familia que mantén a propiedade na 

actualidade. El Ideal Gallego comeza a súa andadura en 1917 fundado 

por José Toubes Prego. Máis próximo no tempo está Diario de 

Pontevedra que sae por primeira vez á rúa en 1887.  

Estas son as que podemos considerar cabeceiras históricas da 

prensa galega, empresas que se mantiveron activas e que mesmo se 

foron consolidando en distintos momentos e en diferentes 

circunstancias históricas, económicas e políticas, sempre afincadas na 

súa condición de propiedades familiares. 

Na historia máis recente, e xa no marco democrático que 

xorde e se estabiliza a partir da morte do Xeneral Franco en 1975 e da 

Constitución Española de 1978, atopamos o nacemento de Atlántico 

Diario en 1987, que xorde co obxectivo de facerse un oco en Vigo, 

axiña vencellado ao xornal ourensán La Región.  No camiño quedaron 

algunhas experiencias innovadoras, pero perecedoiras. É o caso de 

Diario de Galicia que saíu tamén en Vigo no ano 1988. Malia o seu 

innovador formato e o seu intento de modernización, Diario de Galicia 

tan só durou un ano no mercado. Xunto a el apareceron e 
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desapareceron ao pouco tempo outros xornais. Xornal Diario como 

periódico local en Pontevedra saíu á rúa no ano 1991. Ferrol Diario 

empezou a publicarse no ano 1969, no 1980 pasou a chamarse El 

Norte de Galicia, pero un ano despois desapareceu. Os modelos de 

propiedade familiar son os que se manteñen. 

Á par destas cabeceiras galegas compiten no mercado de 

Galicia outras ofertas de carácter estatal, case todas elas localizadas na 

capital de España, da que son prensa de referencia, e que neste 

período afondan na súa penetración social no país. Destacan El 

Mundo, que na actualidade desenvolve unha estratexia de distribución 

conxunta con El Correo Gallego, acadando en Galicia os 63.000 lectores; 

e El País, con redacción propia14 ata outubro do ano 2012, que conta 

en Galicia con 134.000 lectores. Aínda que con menor penetración 

están presentes tamén o diario ABC con 25.000 lectores, Público con 

9.000 lectores e La Razón con 5.00015. 

 

 

 

 

 

 
                                                             
14 El Pais pecha en outubro do ano 2012 as delegación de Galicia, País 
Vasco, Andalucía e Valencia. A redacción en Galicia nacera seis anos antes, 
en novembro do ano 2006. 
15 Son datos referentes ao 3º acumulado do Estudo Xeral de Medios do 2011 
relativo a Galicia. 
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Gráfico 6: Mapa das cabeceiras galegas, ano 2011 

 

Fonte: elaboración propia 

 

Táboa 5: Número de lectores dos xornais que se difunden en 
Galicia, 2010-2011 

CABECEIRA  LECTORES 
 2011 2010 

La Voz de Galicia 619.000 585.000 

Faro de Vigo 267.000 268.000 

El País 134.000 119.000 

El Progreso 90.000 93.000 

La Región 83.000 81.000 

El Correo Gallego 82.000 79.000 

El Mundo 63.000 63.000 

La Opinión de A Coruña 51.000 35.000 

Diario de Pontevedra 43.000 44.000 
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El Ideal Gallego 26.000 18.000 

Diario de Ferrol 26.000 31.000 

Atlántico Diario 17.000 19.000 

Diario de Arousa 16.000 9.000 

ABC 25.000 23.000 

La Razón 5.000 8.000 

       Fonte: 3º acumulado do EGM, 2010-2011 

Dentro da prensa española especializada, a deportiva é a que 

rexistra unha maior difusión en Galicia: o diario Marca difundía nestas 

datas 24.598 exemplares, As 10.423 exemplares, Sport 4.401 e Mundo 

Deportivo 1.700. Dentro da prensa económica destacan asemade 

Expansión con 1.736 exemplares, La Gaceta de los Negocios con 771 e 

Cinco días con 651 exemplares. 

En total a prensa de fóra de Galicia suma 217.000 lectores 

diarios segundo o último EGM do 2011, fronte á prensa galega:  

1.320.000 lectores. Un 85,8% dos lectores consumen, pois, esta última. 

Case 86 de cada 100 persoas que len prensa en Galicia, len xornais 

galegos. 

Nesta primeira panorámica do sector non pode faltar unha 

mención á prensa gratuíta, presente dende o ano 2006, aínda que o 

sector na actualidade está a sufrir unha profunda crise, en grande 

medida motivada pola caída da publicidade: Qué!, ADN, Tierras de 

Santiago e DeLunsaVenres 16, eran en 2010 as principais cabeceiras 

                                                             
16 O gratuíto pertencente ao Grupo El Progreso desaparece como 
publicación diaria en xaneiro do ano 2013 e pasa a centrarse só na Rede, 
integrado na actualidade na plataforma informativa Galiciae.com, creada en 
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activas. A elas debemos engadir a pioneira en prensa gratuíta en 

España, 20 Minutos, e Metro Directo, que en xaneiro de 2006 estendía o 

seu ámbito de distribución galega a Ourense, Pontevedra e Lugo, pero 

que xa deixou de editar.  

Unha das características deste período que analizamos é a 

aparición de formatos dixitais na prensa. O desafío para a prensa está 

agora en atopar o modelo rendible na era dixital. Porque os lectores de 

xornais non deixan de medrar. De feito o informe Tendencias mundiais 

da prensa da Asociación Mundial de Periódicos e Editores de Noticias 

(WAN-IFRA) estima que máis da metade da poboación adulta 

mundial consume periódicos: 2.500 millóns de persoas len periódicos 

impresos e 600 millóns faino en versións dixitais. O reto pasa por 

intensificar o consumo que os lectores fan da prensa en Internet e, con 

elo, incrementar os ingresos por publicidade. 

As cabeceiras galegas súmanse á era dixital e redefinen a súa 

estratexia creando tamén formatos dixitais. Se 1994 marca o comezo 

da edición dixital en España coa revista valenciana El Temps, é a finais 

dese ano cando El Periódico de Catalunya pon en marcha a súa versión 

electrónica. En outubro de 1995 El Correo Gallego convértese no 

primeiro diario galego en contar con versión dixital e no 2000 renova 

o seu deseño e contidos para reforzar a súa aposta. Un ano máis tarde 

(1996) nace Vieiros, nun primeiro momento coma un índice de 

recursos de interese para Galicia, inspirado nos proxectos que se 

estaban a desenvolver nos Estados Unidos (só uns meses antes nacera 

                                                                                                                                          
decembro de 2007, que agrupa as cabeceiras dixitais dos medios pertencentes 
ao devandito grupo. 
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Yahoo!). Un ano máis tarde renova deseño e comeza a actualizar os 

seus contidos a diario. Deixou de editarse no ano 2010. 

Faro de Vigo inicia a súa andaina na nova tecnoloxía coa 

implantación en 1999 da súa versión dixital. El Progreso Digital 

estreouse na Rede a mediados de 2000 e, en maio, El Ideal Gallego abriu 

tamén páxina web, mentres que La Voz de Galicia elixiu o 17 de maio 

do ano 2000 para lanzar a súa versión do diario en Internet. Antes, en 

1999, a sociedade de contidos dixitais Canal Voz aparecera no mercado 

para ofrecer respostas estratéxicas ás novas demandas. A versión 

dixital de Diario de Ferrol preséntase en agosto do ano 2000. Xornal.com, 

o primeiro diario galego que se publica online, naceu en xaneiro dese 

mesmo ano (aínda que desaparece en setembro do ano 2011). 

Segundo datos do auditor Nielsen a edición dixital de La Voz 

de Galicia encabezaba a lista de xornais dixitais máis lidos en Galicia no 

ano 2010 con 137.455 lectores. O dixital de Faro de Vigo rexistraba 

entón 61.000 lectores diarios. La Opinión de A Coruña, 30.900 lectores e 

El Correo Gallego 26.000 lectores diarios. Galiciae, a web que aglutina as 

edicións dixitais de El Progreso e Diario de Pontevedra, cuantificaba 11.700 

lectores. 

 

5.2.2. Radiodifusión 

A mesma estrutura de propiedade familiar reflíctese no medio 

radiofónico, polo menos no que se refire ás emisoras históricas. Radio 

Coruña (1934), aínda que asociada á SER, segue a pertencer á familia 

do seu fundador, Francisco Hervada García-Sampedro. O mesmo 

ocorre con Radio Pontevedra, fundada en 1934 polo industrial 
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Enrique Vázquez Lescaille, que pertence dende 1942 á familia 

Hermida17. Santiago Montenegro e Emilio Torrado, comerciantes de 

Vigo, fundaron nese mesmo ano Radio Vigo, pertencente á familia 

González de Haz dende o ano 1934. En 1935 Ramón Puga Noguerol 

funda Radio Ourense e Ramón Beberide Radio Lugo. Tan só a 

primeira destas empresas, Radio Galicia (1933) en Santiago, é 

propiedade da SER. As outras son empresas asociadas a esta cadea 

estatal, todas elas de propiedade familiar. 

As empresas de radiodifusión xorden en Galicia no marco 

lexislativo da Segunda República Española e reconfigúranse a partir de 

1939 consonte a realidade política resultante da Guerra Civil. Daquela, 

durante o franquismo, o modelo era o seguinte: 

1. empresas familiares asociadas á Cadea SER, 

2. emisoras do Movemento Nacional (Cadea Azul) que se 

integrarán posteriormente, xa no marco democrático, en 

Radio Nacional de España, 

3. emisoras da COPE (concesión do réxime franquista á 

Igrexa Católica a partir da década dos anos 60 do pasado 

século); 

4. as emisión de RNE (radio pública), con sede na Coruña, 

creada no verán de 1940. 

Dende o primeiro momento a radio convértese nun medio de 

grande incidencia popular, igual que despois o será a televisión, aínda 

que fortemente controlado (censurado) polas leis da ditadura, que 

                                                             
17  En 1942 os irmáns Vázquez Lescaille traspasaron a emisora a José 
Hermida Vidal (Blanco Campaña, X.L.(1999): Historia da radio en Galicia, 
Ed.Lea). 
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impiden o seu desenvolvemento alén do ámbito estritamente local ou 

de ocio (espectáculo). Será a partir de 1977-1978, xa no marco 

democrático, cando o medio desenvolva todo o seu potencial 

informativo. 

Coa democracia, a partir de 1978, rexorde o medio, liberado da 

censura, e promóvense novas iniciativas privadas tanto de ámbito 

estatal como autonómico (Estatuto de Autonomía de Galicia, 1981). 

Cómpre ter en conta que a concesión de novas licencias de 

radiodifusión forma parte das competencias de grande parte dos 

estatutos do novo Estado das Autonomías. Tamén do Estatuto de 

Galicia.  

A primeira emisora que comezou a emitir en Galicia foi Radio 

Galicia en 1933, voceiro que serviu para transmitir o ambiente e a 

necesidade de autogoberno que daquela manifestaban os galegos 

(Arturo Maneiro, 2008). Foron os empresarios e a iniciativa privada os 

que dende o primeiro momento impulsaron o nacemento das 

primeiras emisoras (Radio Pontevedra, Radio Vigo, etc.).  

Durante a ditadura franquista a radio viviu un proceso de forte 

control e censura ao que fixemos referencia. Coa democracia e o 

anuncio da competencia para a concesión de licencias por parte da 

comunidade autónoma galega, abriuse un proceso de reestruturación e 

ampliación da oferta e do sistema radiofónico que moitos confiaban 

que puidese servir para o afianzamento de empresas propias capaces 

de desenvolver un medio autónomo liberado de dependencias dos 

grupos tradicionais da radiodifusión española (que xurdiran durante o 

franquismo). Sen embargo, o proceso resultou frustrante na medida en 
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que, en realidade, serviu para fortalecer precisamente estes grupos que, 

diante da incapacidade ou falta de vontade do empresariado galego, 

acabaron facéndose coas novas licencias concedidas para consolidar 

ou aumentar a penetración de grupos estatais en Galicia18.  

En 1985 nace a primeira emisora que emite enteiramente en 

idioma galego, a Radio Galega que forma parte da CRTVG, ente 

público creado en 1984 no marco das devanditas competencias 

autonómicas. Pouco antes, en 1982, nacía Cadena Ondas de Galicia e 

Radio 80. Un ano máis tarde comezan a emitir as emisoras Radio 

Noroeste e Antena 3 Radio de Galicia -propiedade da Corporación 

Voz de Galicia, que en 1994 pasará a chamarse Radio Voz-.  En 1984 

nace Radio Fene, a primeira emisora municipal de Galicia. O sistema 

radiofónico galego estaba configurándose consonte unha nova 

realidade social e política. 

                                                             
18 Segundo explica o profesor Luis Álvarez Pousa (2001) a primeira das 
concesións levouse a cabo baixo grandes presións dos grupos ligados aos 
principais medios de comunicación españois e galegos. En novembro de 
1983 o goberno de Alianza Popular adxudica as 11 primeiras emisoras, 
beneficiando a La Voz de Galicia, que obtén 3 frecuencias (Carballo, Viveiro e 
O Barco) e Faro de Vigo (Verín e A Estrada), así como a Radio Noroeste 
(Lalín e Ponteareas). O resto das frecuencias irán unha a cada cadea 
radiofónica: Ser (Ferrol), Cope (Ribadeo) e Ondas Galicia (A Coruña). A 
segunda concesión de emisoras faise durante o período do goberno tripartito 
do socialista Fernández Laxe, que adxudica 26 emisoras 24 horas antes das 
eleccións que darían o triunfo a Fraga Iribarne, quen fai o propósito nunca 
cumprido de revogar as concesións. Fraga agarda case dúas lexislaturas para 
outorgar licencias radiofónicas e faino en marzo de 1998: concede 41 
frecuencias coas que Galicia esgota o espectro radiofónico, beneficiando no 
reparto directamente ás grandes cadeas españolas. En xaneiro do ano 2013 
remataba o prazo para que a Xunta que preside Núñez Feijóo resolvese o 
concurso convocado no verán do 2012 polo que se licitaban 84 licencias FM, 
pero o proceso, en xaneiro do mesmo ano, aínda estaba paralizado. 
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Xunto a estas iniciativas privadas xorden as primeiras emisoras 

municipais, neste caso de titularidade pública ou semipública (os 

concellos). Son propostas novas, de carácter político e orientadas cara 

á dinamización social, con vocación teórica máis de servizo que de 

negocio. Aínda que as citamos, non entran, pois, no noso campo de 

estudo. A primeira experiencia destas características no noso país data 

de 1980: Radio As Mariñas, que comeza a emitir no concello coruñés 

de Oleiros na media noite do 25 de xullo e, setenta minutos despois, é 

clausurada pola Garda Civil, dada a falta dun regulamento xurídico 

neste tipo de emisións (Pousa Estévez, 2004). Unha década despois 

chegará a Lei de Organización e Control das Emisoras Municipais.  

Ademais das emisoras de carácter público -as pertencentes a 

Radio Nacional de España con catro programacións en Galicia, a 

Radio Galega e as devanditas emisoras municipais, a maioría 

integradas en EMUGA (Emisoras Municipais Galegas)- a radio 

comercial segue activa en Galicia.  

No ano 2001 nace Radio Líder -antiga Cadena Noroeste- e 

emite na frecuencia concedida pola Xunta de Galicia a Medios 

Autonómicos de Radiodifusión Gallegos S.L., en Santa Comba. Conta 

con outras vinte emisoras de carácter local asociadas e dispersas por 

toda Galicia. Trátase dun modelo de cadea comercial de ámbito galego 

que, como nalgúns outros casos, cuestiona o sistema de concesión de 

emisoras realizado pola Xunta que, pola vía ordinaria, non facilitou o 

nacemento de cadeas comerciais de produción e difusión 

exclusivamente galega (Pousa Estévez, 2004), como xa explicamos. Un 

modelo de radio comercial e radio pública local -exemplo do estado 

non regulamentario do sector radiofónico galego- que continúa en 
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2004 coa entrada no mercado galego do grupo Vocento e Punto 

Radio. Asóciase con Radio Líder e as súas emisoras municipais, algo 

expresamente prohibido pola lei (Pousa Estévez, 2007). 

Aos cambios da década dos anos 80 do pasado século, 

súmanse nos 90 as transformacións tecnolóxicas e a renovación 

profesional. Dende o remate da transición política española ata hoxe o 

número de frecuencias multiplicouse por seis (Pousa Estévez, 

2010:243). Coa chegada de empresas privadas ao medio radiofónico 

vaise creando unha nova estrutura de propiedade.  Neste contexto, a 

información eríxese como centro do poder, e os medios de 

comunicación, como canles de distribución deste novo poder. Os 

novos medios evidencian a importancia da información para a 

sociedade: unha sociedade que comeza a vivir unha nova realidade 

política, pero tamén económica. A radio medra coas novas liberdades 

democráticas e con elas aumentan as posibilidades de negocio.  A 

competencia entre emisoras e a loita pola audiencia é xa unha 

realidade. 

Na actualidade, a Radio Galega (CRTVG) e máis a rede de 

emisoras municipais (de carácter público ou semipúblico, financiadas 

maioritariamente polas Administracións locais) conviven no territorio 

galego con empresas privadas e comerciais, a maioría delas 

dependentes dos grandes grupos de ámbito estatal (SER, COPE, 

Onda Cero, Punto Radio), así como coa radio pública do Estado 

(Radio Nacional de España) que mantén as súas emisións. Unión 

Radio -constituída polo grupo de empresas que comercializan as 

emisoras de PRISA: SER, 40 Principales,  M80, Cadena Dial e Máxima 

FM- e a COPE, con 26 emisoras de radio en Galicia tenden a dominar 
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as audiencias (ver Gráfico 8), xunto con Onda Cero que, despois da 

súa saída do grupo Telefónica e a súa adquisición polo grupo Editorial 

Planeta, propietario maioritario da cabeceira La Razón e Antena 3, 

recompuxo a súa estratexia de implantación no sistema radiofónico 

galego.   

A partir do 2004 o Grupo Vocento, que nos medios impresos 

ostenta a propiedade de ABC, empeza a emitir a través de Punto 

Radio. O grupo optou por utilizar a fórmula de “federación de 

emisoras”, asociándose con Cadena Noroeste, empresa galega 

coñecida pola súa marca Radio Líder, a cal xunto a un reducido 

número de emisoras propias e frecuencias non legalizadas, emitía 

nesas datas en asociación con 15 emisoras municipais que prestaban a 

súa frecuencia á emisora comercial, algo expresamente prohibido pola 

lei, como xa indicamos, mais que constituíu un dos exemplos 

paradigmáticos da desregulamentación da radio en Galicia (Pousa 

Estévez, 2007). 

O mapa actual da radio complétase con Radio Voz -

propiedade da Corporación Voz de Galicia- e Radio Obradoiro, 

pertencente ao grupo Editorial Compostela. 
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Gráfico 7: Mapa das emisoras xeralistas, radio fórmulas e radio 
locais, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

     Fonte: elaboración propia. 
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Falamos dun sector fragmentado onde as empresas galegas 

perden terreo fronte ás foráneas e con el, parte da programación 

propia para Galicia. O que comezara en 1933 como medio para 

espallar as ideas autonomistas (Radio Galicia en Santiago de 

Compostela) queda no século XXI a expensas de grupos empresariais 

que descoñecen a identidade galega e fan minguar o emprego da lingua 

propia, reducida no mellor dos casos a breves desconexións locais do 

centro de produción en Madrid. O minifundismo segue definindo, 

igual que noutros ámbitos, o sistema radiofónico galego, que na 

actualidade está practicamente pechado, segundo explica Xosé Ramón 

Pousa Estévez (2004): 

“O sistema radiofónico galego quedou pechado nos primeiros 

anos do século XXI, debido, fundamentalmente, ao 

esgotamento das bandas de frecuencias analóxicas (OM e FM) 

e á ralentización da posta en marcha do Digital Audio 

Broadcasting (DAB), que pon de novo en mans da Xunta de 

Galicia a concesión de emisoras comerciais e públicas de 

coberturas a nivel galego e local. En todo caso, as 

competencias en materia de creación de emisoras serviron para 

facilitar a implantación das grandes cadeas e do sistema de 

distribución de contidos radiofónicos fortemente 

centralizados, e non favoreceron o que a priori era unha 

necesidade, a creación de programacións realizadas en Galicia 

e para os galegos (Pousa, X.R.: 2004). 

A estrutura empresarial deixa entrever a presenza de grandes 

grupos estatais na xestión do medio radiofónico en Galicia. Agás as 

empresas asociadas á SER, que seguen sendo negocios familiares, 
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como máis arriba indicamos, e descartando as emisoras públicas e 

locais, ou experiencias como Radio Voz e as emisoras de Editorial 

Compostela, o sector da radio en Galicia está practicamente en mans 

de empresas foráneas, tanto no que se refire á propiedade como ao 

dominio das audiencias. Nos capítulos correspondentes faremos 

referencia ás distintas iniciativas deste sector que se promoveron e 

seguen activas nos grupos galegos de comunicación, pero así como os 

medios impresos autóctonos (empresas galegas) dominan o mercado 

informativo a notable distancia dos medios foráneos (e, como xa 

dixemos, o 85% dos lectores galegos consumen prensa galega), no 

medio radiofónico sucede exactamente o contrario. 

Gráfico 8: Audiencia da radio en Galicia 2011 (datos en %) 

Fonte: EGM, 2º Acumulado Móbil 2011. Ámbito: Galicia. Obsérvese que 
ofertas como Radio Voz, Punto Radio-Radio Líder e outras de carácter local 
como Radio Obradoiro, etc. nin sequera a parecen nunha estimación xeral 
do EGM. 
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5.2.3. Audiovisual  

Tocante ao sector audiovisual a súa evolución foi máis lenta. 

Dende aqueles pioneiros, como Xosé Gil ou Carlos Velo, ata a rede de 

produtoras galegas que operan na actualidade, gravemente afectadas 

no momento de redactar este traballo pola profunda crise económica 

que estamos a sufrir, fíxose un longo camiño, condicionado sen 

dúbida por circunstancias non precisamente favorables, tales como a 

Guerra Civil (1936-1939) e a longa posguerra. A primeira vez que se 

proxecta un filme en Galicia é na Coruña, en setembro de 1896, grazas 

á iniciativa dos empresarios Pedregal e Ramos, que contratan a un 

proxeccionista ambulante procedente de Asturias, o señor Prado, 

dono dun kinescopio, un dos sistemas que inicialmente tentaron 

competir co cinematógrafo dos irmáns Lumiére (Galán, E.). 

O que nos interesa a efectos do presente traballo é a televisión, 

na actualidade primeira canle de difusión e importante mercado básico 

da industria audiovisual. 

O medio televisivo tal e como hoxe o coñecemos non chegou 

a España ata o ano 1956. Os primeiros receptores comezaron a verse 

en Galicia no ano 1961. No territorio galego é o Centro Territorial de 

TVE o primeiro centro de produción que se asenta no ano 1971. Así, 

o medio comeza a transformar os espazos vitais e a televisión ocupa 

un lugar destacado tamén dentro dos fogares galegos, igual que antes 

sucedera coa radio. Coa chegada da televisión prodúcese un cambio 

no tempo de lecer e con el, muda o acceso á información e mesmo a 

percepción da realidade.  
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Os anos 70 tradúcense en innovación para o medio en España, 

que pasa do branco e negro á cor. Avances tecnolóxicos que corren 

parellos aos avances sociais e políticos. A nova etapa democrática, a 

partir do ano 1978, que leva consigo un maior pluralismo, permite o 

seu desenvolvemento, ata entón fortemente controlado pola ditadura. 

No ano 1984 créase a Compañía de Radio Televisión de Galicia, no 

marco das competencias que outorga o Estatuto de Autonomía (1981). 

Con ela ábrese unha vía de expansión empresarial e laboral para o 

sector. 

As concesións para os operadores privados que se aprobaron 

coa Lei de Televisión Privada (1988) tiveron a súa repercusión tamén 

no país. A finais de setembro de 1990 (Cendán Fraga, 1998: 200) 

empezan a recibirse tres novas canles -Antena 3 Televisión, 

Gestevisión-Telecinco e Canal Plus- en zonas parciais das cidades da 

Coruña e Vigo, todas elas de capital non galego e programación 

estatal. En sucesivas fases, a cobertura das canles privadas iríase 

estendendo, en parte grazas á colaboración de concellos e deputacións. 

En 1994, as cadeas privadas estatais xa chegaban ao 61,74% da 

poboación galega (Cendán Fraga, 1998: 202) aínda que ata 1999 non se 

acadaría a cobertura total. 

Os anos 80 marcan tamén o comezo da televisión local. A 

profesora Ana Isabel Rodríguez (2006) sitúa en Pontevedra a primeira 

emisión destas características en Galicia: “Unha televisión que emitía 

desde “algún lugar da ría de Pontevedra” en xullo de 1982 nun 

ambiente de clandestinidade derivada do medo ó peche das 

instalacións motivado pola ausencia dunha lexislación clarificadora das 
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condicións de funcionamento destas novas emisoras” (Rodríguez, 

2006). 

En certa maneira, a experiencia da radio repetíase. Esta 

primeira emisión producíase un ano despois da aparición da primeira 

televisión local en España: Tele Cardedeu (Barcelona). Mais dende 

entón a rede de televisións locais en Galicia non deixou de medrar, 

aínda que sempre de maneira intermitente e caracterizada pola 

inestabilidade. En moitos casos producíronse cambios na titularidade 

ou mesmo a concentración en grupos de comunicación. Son as 

iniciativas públicas no seo dos concellos e o impulso de asociacións 

veciñais ou experiencias comerciais de empresarios locais as que tecen 

o primeiro mapa de televisións locais en Galicia. Moitas destas 

experiencias naceron e desapareceron ao pouco tempo, outras non 

chegaron a emitir, e as que sobreviven -municipais e privadas- están a 

un paso da incerteza ante a dixitalización obrigada pola normativa. 

Outras moitas foron absorbidas polos grandes grupos de 

comunicación: é o caso da rede de emisoras locais Localia, amparada 

durante un tempo baixo o paraugas de PRISA, que pechou as súas 

emisoras entre o ano 2008 e 2009. A falta de presuposto municipal 

para facer fronte ao cambio tecnolóxico -é o caso da RTV As Pontes- 

é o principal problema ao que se enfrontan. A dixitalización abre un 

novo horizonte, seguramente esperanzador, aínda que necesariamente 

sometido a profundos cambios. Non é obxecto do presente traballo 

abordalos. 

A evolución da televisión e das empresas audiovisuais corre 

parella á lexislación vixente en cada momento. O monopolio de TVE 

quebra trala promulgación da Lei de Televisión Privada de 1988. A 
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batalla pola audiencia comeza daquela. TVE -que non deixou de emitir 

publicidade ata xaneiro de 2010- ten agora que competir coas novas 

canles. No 2005 repártense as licencias de TDT e a batalla continúa 

exemplificada moi significativamente na “guerra” mantida por facerse 

cos dereitos das retransmisións do fútbol, un valor seguro para acadar 

as cotas de audiencia necesarias. 

Táboa 6: Televisión públicas, privadas e locais* en Galicia, 2011 
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Fonte: Elaboración propia. 
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*Como se pode observar, os datos son do ano 2011. Tan só aparecen 
reflectidas algunhas das televisións locais máis importantes. A súa fraxilidade 
e as emisións irregulares de moitas delas fai que desaparezan e volvan a 
emitir ao pouco tempo. No momento de redactar esta tese xa algunhas 
empresas anunciaban cambios e peche das emisións. 

 
 

O escenario debuxa un axustado reparto das audiencias: 

Gráfico 9: Reparto das audiencias de televisión en Galicia-EGM, 
2010-2011 

 

Fonte: Avante Márketing&Medios. Estudio Xeral de Medios, 2011 
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Xunta de Galicia), adxudicáronse licencias para a creación de dúas 

canles privadas de carácter autonómico. Estas concesións foron para a 

Corporación Voz de Galicia e máis para a COPE. 

“A adxudicación das concesións en Galicia, dentro das 

competencias da Xunta, realizouna o 26 de maio de 2005 o 

goberno saínte do PP para as 2 emisoras autonómicas, que 

corresponderon ás solicitudes presentadas por La Voz de 
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Galicia e COPE. Mentres que as concesións locais xa foron 

outorgadas polo novo bipartito do PSOE-BNG aos outros 

principais medios de prensa e radio local establecidos en 

Galicia e conectados cos grupos estatais PRISA (emisoras 

asociadas das SER) e Prensa Ibérica (Faro de Vigo e La Opinión 

de A Coruña)” (Campos, 2010:352). 

O papel xogado polos distintos gobernos, tanto autonómicos 

como do Estado, foi clave na concesión de licencias e no conseguinte 

desenvolvemento das empresas de comunicación, afectando sen 

dúbida ao conxunto do sistema. Casualidade ou non, ao analizar as 

distintas modificacións das leis referentes ao sector audiovisual, 

sempre atopamos coincidencias difíciles de demostrar, pero en todo 

caso reais e cuestionables. Así o recolle a profesora Aurora Labio 

Bernal:   

“En 1998, la Ley de la Televisión Privada se modificaba por 

primera vez, coincidiendo con una delicada situación por la 

que atravesaba Antena 3 Televisión. En aquel año, la cadena 

estaba participada por el Banco Santander y por el Central 

Hispano. El primero de ellos poseía en aquel momento el 

19,4%, mientras que el segundo sólo se distanciaba de su 

competidor en una décima, alcanzando un 19,3%. Cada uno 

por separado cumplían efectivamente con la normativa en 

vigor, pero el problema vendrá cuando se produzca la fusión 

de ambas entidades financieras. El nuevo banco, el Banco 

Santander Central Hispano, superará entonces el 25% previsto 

por la Ley como límite en la propiedad de la cadena. Sin querer 

resultar especulativos, ya que no hay ningún dato que lo 
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ratifique, sí hemos de reseñar que resulta algo más que una 

casualidad advertir que en la misma época en la que se produce 

la fusión, se lleva a cabo también la modificación de la Ley, que 

permite ampliar hasta el 49% el límite máximo para un solo 

accionista” (Labio Bernal, 2006:46). 

O poder político non permanece indiferente á realidade 

mediática no que atinxe sobre todo aos grandes medios de 

comunicación de masas, con especial atención ao medio televisivo. 

Tamén sucedeu coas licencias radiofónicas, como no vimos no 

epígrafe anterior. Os intereses políticos alíanse cos intereses 

económicos na procura do control (directo ou indirecto) tanto dos 

discursos (programacións) como das audiencias e os mercados. 

O caso máis recente ocorre en febreiro do 2009, cando o 

Goberno de Rodríguez Zapatero decide eliminar as restricións para a 

concentración no sector audiovisual, aprobadas no seu día para 

garantir o pluralismo e cuestionadas hoxe pola crise que está vivindo o 

sector. Ata aquela data, cando un grupo tiña unha posición de dominio 

nunha empresa privada de televisión, non podía exceder o 5% dentro 

dunha empresa da competencia. O obxectivo: evitar a concentración 

da propiedade nos medios. Co novo decreto a única restrición é que a 

audiencia acumulada das cadeas que quixesen fusionarse non debería 

superar o 27%. O resultado non se fixo esperar: en decembro do 2009 

Telecinco e PRISA, con Mediaset e Sogecable, pactan a fusión dos 

seus negocios de televisión en aberto. Telecinco incorpora  unha 

sociedade de nova creación que inclúe a rama de actividade de Cuatro, 

a televisión en aberto de Sogecable, e adquire unha participación do 

22% en Digital+. PRISA recibe as accións de nova emisión de 
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Telecinco que equivalen aproximadamente ao 18,3% do capital social, 

converténdose no segundo accionista do novo grupo de televisión, 

por detrás de Mediaset, que terá algo máis do 40%. 

Igual que sucede na radio (non así na prensa) as audiencias de 

televisión en Galicia están practicamente dominadas polas principais 

cadeas do Estado. Ultimamente tamén dende as ofertas que operan a 

través das grandes plataformas de distribución dixital (Imagenio, 

Canal+, R…). 

O sector autóctono de televisión en Galicia aséntase sobre 

empresas locais de pouca entidade e, se acaso, na posta en marcha de 

proxectos para reforzar a información local. Foron grupos como El 

Progreso ou La Región os que levaron adiante as primeiras iniciativas 

deste tipo, Telelugo e Telemiño, ademais dalgunhas outras de escasa 

continuidade: TV Compostela, por exemplo. Editorial Compostela 

sostén as emisións de Correo TV. A única experiencia de cobertura 

galega actualmente operativa é VTelevisión, da Corporación Voz de 

Galicia, á que faremos referencia no capítulo correspondente. 

Na diversificación tecnolóxica e empresarial que nestas datas 

afrontan os grupos galegos de comunicación, a radio e a televisión 

tamén están presentes, como no seu lugar veremos, máis sen a forza 

nin a cobertura dos medios impresos (cabeceiras históricas) e forzadas 

na meirande parte dos casos a situacións de precaria subsistencia cun 

horizonte incerto. 
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5.3. Dependencia da Administración Pública 

______________________________________________ 

Afondamos neste epígrafe nunha cuestión delicada, non 

sempre doada de documentar, que sen embargo consideramos de 

especial relevancia para a comprensión do sistema: a incidencia do 

poder político no mercado mediático e na economía (directa e 

indirecta) das empresas e os grupos de comunicación. 

O profesor da Universidade do País Vasco, Josu Bilbao, 

subliña no seu libro La prensa diaria en Galicia (1997) que xornais que se 

autodefinían nas súas orixes como mercantís, industriais ou de interese xeral 

presentan na actualidade unha preocupante dependencia económica da 

administración e dos poderes políticos, principalmente da Xunta de 

Galicia, o que, en palabras do autor,  inevitablemente condiciona a súa 

liña informativa e a independencia dos seus principios editoriais, ao 

tempo que, paradoxalmente, carecen do respaldo das grandes 

empresas galegas ou mesmo da presenza das mesmas nos seus 

consellos de administración (Bilbao, J. 1997). 

A cuestión de fondo parécenos importante na medida en que 

afecta á autonomía económica e, xa que logo, á viabilidade empresarial 

das cabeceiras actualmente existentes no sistema galego de 

comunicación. Sabemos que a economía dos medios sostense sobre as 

audiencias (primeiro mercado) e mais sobre a publicidade (segundo 

mercado). Permite a dimensión social e económica de Galicia a 

profusión de cabeceiras actualmente existente? Supera a oferta a 

sociedade lectora e o mercado da publicidade? A quen beneficia a 

actual dispersión ou exceso de oferta? Responde realmente a unha 
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pluralidade informativa ou, pola contra, estamos diante dunha 

manifestación máis do minifundio local e o particularismo clientelar? 

Cando non hai lectores suficientes ou cando a carteira 

publicitaria mingua, como sostemos as empresas? Podemos falar de 

independencia informativa, ao servizo dos intereses das audiencias, se 

non existe independencia económica? A identidade local das 

cabeceiras -sobre todo as cabeceiras tradicionais de prensa- é moi forte 

e xustifica inicialmente a fidelidade de certos públicos, pero é 

suficiente para soster a competitividade que esixe a presenza doutros 

medios e, máis especificamente, a oferta procedente de fóra de 

Galicia? A recente implicación da Deputación de Ourense para soster 

economicamente o xornal La Región, que se enfronta a unha 

importante crise que vén de vello, é unha proba do compromiso 

político-social coa identidade local, máis tamén unha fonte de 

dependencia clientelar que condiciona a liberdade de expresión e, ao 

mesmo tempo, introduce factores que distorsionan o funcionamento 

equilibrado do sistema: oferta-demanda, igualdade de oportunidades.  

Resulta complicado facer visibles os lazos que existen entre o 

poder político e os medios de comunicación, pois en moitas ocasións 

se agochan baixo subvencións públicas -axudas directas- e baixo 

contratos publicitarios -axudas indirectas-, non sempre doadas de 

concretar, cando non noutro tipo de compromisos de carácter persoal. 

Tempos Novos 19 facía públicas no ano 2008 as cifras que a Xunta 

achegaba aos medios de comunicación: “A Xunta inxectou 52,1 

                                                             
19 Tempos Novos nº 134: Os diñeiros da Xunta aos medios. Publicado o 11 de xullo 
do 2008. 
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millóns de euros no sector entre 2005 e abril de 2008, a través de 

contratos publicitarios, axudas públicas e convenios de colaboración”. 

 Tamén o diario El País20 publicara no 2007 as axudas 

concedidas pola Xunta aos medios galegos rexistradas no ano 2004:  

“La Xunta repartió discrecionalmente 14,08 millones de euros 

en 2004 entre medios de comunicación, según el informe del 

Consello de Contas. Esta suma recoge sólo los convenios 

suscritos por las consellerías y no incluye las ayudas concedidas 

por empresas y organismos públicos, ni la publicidad 

institucional, ni los contratos suscritos por diversos medios 

con TVG. El órgano fiscalizador critica la existencia de 

numerosas irregularidades, la falta de concurrencia y la 

ausencia de criterios objetivos de selección para justificar las 

transferencias”. 

“El grupo de La Voz de Galicia y Radio Voz con 1.865.420 

euros y la editora de El Correo Gallego, con 1.708.980 euros, -

engadía o xornal madrileño naquela data- fueron las empresas 

privadas más beneficiadas por la Xunta, aunque fue la 

CRTVG, de la que dependen la radio y la televisión 

autonómicas, la que se llevó la suma más elevada (4.058.260 

euros). En la lista de empresas, que incluye revistas, emisoras 

de radio, portales de Internet y agencias de prensa, destacan 

también Faro de Vigo (921.650 euros), La Región (621.900 

euros), El Ideal Gallego (648.960 euros) y El Progreso (887.080 

                                                             
20 ElPaís.com: La Xunta concedió discrecionalmente 14 millones a medios de 
comunicación en 2004. Publicado o 30 de xullo do 2007. 
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euros). Entre los beneficiarios de estos convenios figura 

también Radio Galicia (propiedad del Grupo Prisa, editora de 

El País) y las emisoras asociadas de la SER en A Coruña y 

Vigo, que en total recibieron 149.250 euros” (El País, 

30/07/07). 

Na táboa 7 apúntanse as cifras que a Administración pública 

reparte entre os medios de comunicación galegos ou que operan en 

Galicia referidas aos anos 2009, 2010, 2011 e 2012. A fonte é a 

Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia e o Diario 

Oficial de Galicia. A falta de transparencia do sistema impide coñecer 

con exactitude as axudas que a maiores e noutros convenios reciben 

estes mesmos medios de comunicación a través das distintas 

consellerías. Tampouco se inclúen os convenios, acordos ou 

publicidade institucional procedente das administracións locais 

(Deputacións e concellos). Tan só acadamos pinceladas parciais, 

achegas incompletas que nos axudan a reconstruír unha relación da 

que, malia ser coñecida por moitos, non hai rexistros oficiais que 

permitan acceder directamente ás contas -agochadas, case sempre, 

baixo o manto de subvencións indirectas, convenios ou axudas de 

distinto tipo: publicidade, patrocinios, etc.-.  
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Táboa 7: Relación dos importes concedidos ás empresas pola 
Secretaría Xeral de Comunicación 2009-2012. Resolución do 25 de 
xuño do 2009, pola que se lles dá publicidade aos beneficiarios das axudas 
concedidas ás empresas xornalísticas e de radiodifusión (publicada no DOG o 14 de 
agosto do 2009); resolución do 28 de xaneiro do 2011 (publicada no DOG o 8 de marzo do 
2011), do 15 de novembro de 2011 e resolución do 19 de decembro do 2012. 

Empresa Importe da axuda (en euros) 

2009 2010 2011 2012 
La Voz de Galicia S.A. 996.195 619.652 610.155 611.210 

Faro de Vigo S.A.U. 397.357 233.519 240.950 258.611 

El Progreso de Lugo S.L. 180.478 105.776 108.315 143.192 

Editorial Compostela S.A. 179.886 93.139 92.245 113.248 

Diario El País S.L. 158.336 74.229           - - 

Editorial La Capital S.L. 114.945 57.814 67.106  75.472 

La Región S.A. 109.357 69.590 75.392 - 

Lérez Ediciones S.L. 84.835 54.745 56.804 72.009 

La Opinión de La Coruña S.L. 53.479 28.572 26.692 29.391 

Radio Popular S.A. 43.990 50.269 63.470 57.766 

Rías Baixas de Comunicación S.A. 43.132 24.946 27.627 - 

Radio Coruña S.L. 32.219 34.972 45.263 40.636 

Uniprex S.A. 20.683 24.560 51.591 63.211 

Canal Voz S.L. 19.410 18.142 44.801 46.314 

Radio Pontevedra S.A. 15.567 20.888 26.385 37.597 

Radio Lugo S.A. 13.586 17.946 22.182 21.274 

Radio Vigo S.A.U. 13.558 15.660 45.336 36.778 

Sociedad Española de Radiodifusión 
S.A. 

12.011 11.771 16.136 14.186 

Europa Press Delegaciones S.A. 11.333 10.104 6.633 6.147 

Voz de Galicia Radio S.A.U. 8.249 10.660 14.501 24.400 

SIGalicia, Radiodifusión y Medios de 
Comunicación S.A. 

6.060 - - - 

SIGalicia, Radiodifusión y Medios de 
Comunicación S.A. 

5.361 - - - 

Radio Orense S.A. 5.122 6.595 12.817 17.569 

Interdix Galicia S.L. 4.682 7.673 - - 
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Fonte: Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia e Diario 
Oficial de Galicia 

Na mesma resolución advírtese que as axudas económicas de 

importe inferior a 3.000 euros se publicarán no taboleiro de anuncios 

da Secretaría Xeral de Medios. 

O profesor Xosé López apunta a situación das familias que se 

dedican ao negocio da comunicación no século X: 

 “Aínda que nalgúns casos a situación económica das súas 

empresas non atravesa por bos momentos, conseguen manter a 

propiedade mediante acordos con patrocinadores dos produtos e 

mediante axudas directas ou indirectas das institucións autonómicas. E 

non só conseguen manter a propiedade, senón promover a 

diversificación no sector, entrando na maioría dos ámbitos da 

comunicación” (López, 2005).  

Telecable Compostela S.A. 4.455 3.406 5.360 - 

Sar Comunicacións XXI S.L. 2.777 - 9.265 - 

Xornal de Galicia S.A. 1.739 3.037 5.626 - 

Axencia Galega de Noticias S.A. 534 - - - 

Telemiño S.A. - 3.951 4.240 - 

Ediciones Deportivas Gallegas S.L. - 11.666 - - 

Onda Comunicación S.C. - 3.273 - - 

Faro de Vigo Media S.L. - - 18.338 18.222 

Agencia Efe S.A. - - 3.006 6.058 

Ediciones Deportivas Gallegas S.L. - - 14.749 - 
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Tamén o profesor Francisco Campos amplía datos sobre esta 

dependencia, no informe A Comunicación en Galicia 2010 21: 

“A achega pública ao sector da comunicación en Galicia rolda 

o 40 por cento do seu volume económico se ponderamos 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 subvencións 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” (Campos, 2010:16). 

A cifra que apunta o profesor Campos (arredor dun 40% do 

volume de negocio das empresas) é un dato especialmente 

significativo que condiciona moi seriamente o modelo e o propio 

sistema. 

O profesor Andreu Casero salienta, como segundo mecanismo 

do control político da información periodística, a política de alianzas que 

se establece entre actores políticos e mediáticos22:  

“Entre los sujetos de ambos sistemas se instauran diversas 

dinámicas y relaciones. Dentro de éstas, destaca el 

                                                             
21  O Consello da Cultura Galega, a través do seu Arquivo de Comunicación, 
edita este volume que recolle datos das investigacións realizadas nos últimos 
anos por un grupo de expertos. Xosé López e Rosa Aneiros son os 
coordinadores deste informe. 
22 O profesor Andreu Casero destaca catro grandes fórmulas de control 
político da información televisiva: a adopción da lóxica televisiva, a política 
de alianzas, a tutela das noticias durante a campaña electoral e a apelación ao 
público ou Going Public. 
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establecimiento de acuerdos, más o menos estables y más o 

menos duraderos, para la promoción y defensa de ciertos 

intereses específicos sobre los que existe un alto grado de 

coincidencia. En estos casos, algunas empresas comunicativas 

y algunas organizaciones políticas confluyen en la salvaguarda y 

sostenimiento de objetivos comunes, circunstancia que 

propicia la institución de pactos de colaboración entre ellos 

para gestionar, conjuntamente desde postulados análogos, la 

construcción mediática de la realidad política y moldear la 

formación de la opinión pública”(Casero, 2009). 

Casero exemplifica dentro deste mecanismo de control o caso 

da Xunta de Galicia:  

“En abril de 2005, meses antes de las elecciones autonómicas, 

[a Xunta] suscribió convenios con casi 40 medios de 

comunicación, tanto escritos como audiovisuales, por un valor 

total cercano a los 2 millones de euros a cambio de que éstos 

informaran acerca de las actividades de la institución y de su 

presidente, en aquellos momentos, el histórico fundador del 

Partido Popular, Manuel Fraga (El País, 21.05.2005). Entre los 

más beneficiados por esta medida destacó el rotativo La Voz de 

Galicia” (Casero, 2009). 

Pactos de colaboración, xeralmente confidenciais, onde os 

actores políticos se aseguran un tratamento informativo favorable e 

que permiten que os medios garantan, en moitos casos, a súa 

supervivencia:  
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“La cláusula primera de los convenios firmados, el 1 de abril 

de 2005, por la Xunta de Galicia y diversos medios de 

comunicación establecía que estos últimos asumían la 

introducción de contenidos relativos “a la promoción de los 

valores y la defensa de la identidad de Galicia, la 

transformación que ha experimentado en los últimos años y el 

fomento del orgullo de ser gallegos”. Esta fórmula abstracta se 

traducía en diversos compromisos, entre ellos, el de insertar 

una página semanal dedicada a asuntos aprobados por el 

Consello de la Xunta de Galicia, de informar diariamente de las 

actividades del gobierno regional y de su presidente, de 

publicar 20 páginas en fechas a elegir por la Secretaria General 

para las Relaciones con los Medios de la Xunta y de dar 

cobertura especial a distintos acontecimientos ligados a la 

promoción de esta comunidad autónoma española” (Casero, 

2009). 

 Esta relación, non transparente, entre a administración política 

e os grupos mediáticos condiciona seriamente a política informativa e 

altera sen dúbida o equilibrio democrático do sistema, na medida en 

que a información deixa de ser libre, ou polo menos deixa de depender 

de quen democraticamente debería sostela: as audiencias, o mercado 

aberto dos consumidores e dos anunciantes, a cidadanía. Condiciona o 

equilibrio democrático do sistema e, ao mesmo tempo, evidencia a 

fraxilidade das empresas e, en gran medida, a súa incapacidade para 
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seren verdadeiramente competitivas nun mercado libre. Condiciona, 

xa que logo, as súas propias estratexias de desenvolvemento23.  

As axudas á prensa existen en España dende o comezo da 

democracia, xa cos gobernos da UCD e do PSOE. En teoría trátase de 

axudar economicamente ás empresas informativas para fortalecer o 

sistema, na medida en que a información e o exercicio do xornalismo 

se consideran bens sociais e de servizo público. Mais na práctica, o 

modelo non fixo máis ca potenciar a dependencia e o clientelismo. 

Dende o ano 2000 os Presupostos Xerais do Estado non consideran a 

asignación de ningunha partida destinada a axudas a empresas 

periodísticas, preferindo deixar en mans dos gobernos das 

Comunidades Autónomas esta función. En Galicia, existían ata o ano 

2010 dúas liñas de subvencións: as axudas ás publicacións periódicas 

integramente escritas en galego e as axudas ás empresas periodísticas e 

de radiodifusión, repartidas dende a Secretaría Xeral de Medios24. 

Xunto a elas conviven convenios de colaboración asinados entre as 

distintas consellerías e os medios de comunicación. No apartado 

“facturas menores” a Xunta contempla as partidas destinadas aos 
                                                             
23  O Código Europeo de Deontoloxía do Xornalismo, aprobado en 1993 
pola Comisión Europea, que dende entón serve de referencia aos principios 
deontolóxicos das asociación de xornalistas, insiste especialmente neste 
punto: “Las empresas periodísticas se deben considerar como empresas 
especiales socioeconómicas, cuyos objetivos empresariales deben quedar 
limitados por las condiciones que deben hacer posible la prestación de un 
derecho fundamental. En las empresas informativas debe existir 
transparencia en materia de propiedad y gestión de los medios de 
comunicación, posibilitando el conocimiento claro de los ciudadanos sobre 
la identidad de los propietarios y del nivel de su participación económica en 
los medios de comunicación”. 
24 No momento da redacción definitiva desta tese, a crise económica e as 
medidas de reaxustes promovidas pola propia Administración quizais 
obrigan a revisar esta fórmula, que foi a que veu funcionando durante todos 
estes anos. 
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medios que non superan os 18.000 euros necesarios para ser 

consideradas convenios. 

Na táboa 8 presentamos a relación de convenios subscritos 

dende o ano 2004 a 2011 entre a Xunta de Galicia e distintos grupos 

de comunicación. Ademais dos acordos asinados polas 

administracións autonómicas e publicamente declarados a través do 

Diario Oficial de Galicia, existen outras estratexias de apoio 

económico aos medios non tan transparentes. Unha delas son as 

inversións publicitarias. 
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Táboa 8: Convenios de colaboración da Xunta de Galicia cos 
grupos de comunicación galegos. 2004-2011 

 total 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Corporación Voz de 
Galicia 5.433.917         

La Voz de Galicia  4.909.917 703.235 1.294.162 565.160 710.360 450.000 597.000 537.875 590.000 

Voz de Galicia Radio  349.000 25.000 25.000 144.000 20.000 - 135.000 - - 

Fund. Santiago Rey 
Fdez. Latorre 115.000 - 115.000 - - - -   

Medios Digitales de 
Galicia. 60.000 - - - - - -  60.000 

Editorial 
Compostela 5.255.471         

Editorial Compostela  4.976.917 1.094.947 1.137.751 494.488 715.852 531.503 294.187 386.689 321.500 

Telecable Compostela  128.554 26.777 26.777 75.000 - - - - - 

Anova Multiconsulting  150.000 - - - 150.000 - - - - 

El Progreso 4.528.227         

El Progreso de Lugo. 2.486.542 193.151 153.233 227.960 547.260 311.135 254.847 332.956 466.000 

Lérez Ediciones 1.195.622 111.634 126.634 150.848 370.140 206.741 106.105 54.520 69.000 

Galici a Proxectos de 
Comunicación  396.445 - - - 150.000 214.445 32.000 - - 

Axencia Galega de 
Noticias  449.618 45.030 85.000 30.000 66.000 129.794 93.794 - - 

Editorial Prensa 
Ibérica 3.796.188         

Faro de Vigo  3.684.968 519.095 628.725 384.024 650.255 410.005 338.462 234.402 520.000 

Faro de Vigo Media  12.600 - - - - 12.600 -  - 

La Opinión A Coruña  98.620 - - 10.000 34.615 - - 54.005 - 

La Región 2.368.131         

La Región 2.246.631 500.690 302.433 187.000 89.114 80.000 220.000 427.394 440.000 

Rías Baixas Com. 121.500 - - - 31.500 - - 50.000 40.000 

Editorial La Capital 1.987.121         
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Fonte: Elaboración propia a partir de datos recollidos no Rexistro de 
Convenios da Xunta de Galicia. 

Xunto ao caótico catálogo de convenios de colaboración e 

axudas da Secretaría Xeral de Medios publicadas no Diario Oficial de 

Galicia, existen a maiores as axudas aos medios escritos en lingua 

galega. Cómpre salientar aquí o continuo debate que xorde arredor 

destas axudas, pensadas para fomentar o uso do galego nos medios de 

comunicación25. 

Táboa 9: Axudas aos medios a prol da lingua galega promovidas 
pola Secretaría Xeral de Medios. 2009-2011 

                                                             
25 No momento de redactar esta tese moitos destes medios (Galicia Hoxe, A 
Nosa Terra, Vieiros, Xornal de Galicia) xa desapareceron. Debemos advertir a 
redución obxectiva das cantidades comparando o ano 2009 e 2011.  

Editorial La Capital  1.868.821 444.842 472.232 170.240 403.084 243.434 134.989 17.986 118.300 

Udramedios  89.663         

Xornal Galinet  81.600 - 15.000 - 18.000 12.600 36.000   

Xornal de Galicia  8.063       8.063  

 2009 2010 2011 
Editorial Compostela S.A. 436.966 182.982 - 

Galicia Proxectos de Comunicación S.L. 272.050 131.672 - 

Promocións Culturais Galegas S.A. 58.984  - 

Ediciones Edisport S.L.L   16.150 

Galicia Proxectos de Comunicación S.L.   250.000 

Letras a la carta S.L.   30.195 

Atlántica de Información e Comunicación de 

Galicia, S.A. 

  16.016 

Félix Jorquera Caselas, S.L.   16.150 

Arrincamos, S.L   16.636 

Editorial La Capital, S.L.   17.391 
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Fonte: datos publicados no DOG (28 de agosto do 2009, 28 de 
decembro do 2010, 15 de novembro de 2011 e 31 de decembro de 
2012). Xunto a estas empresas, as axudas inclúen outras empresas, 
editoriais e persoais, que publican en lingua galega.  

O rexistro de convenios da Xunta permite certa localización de 

convenios, atendendo a cada unha das empresas. Malia que somos 

conscientes de que a cantidade é maior, a seguinte táboa reflicte os 

convenios que aparecen no rexistro referidos ao ano 2010. 

Incorporámolos ao noso traballo polo seu valor comparativo. 

 
Táboa 10: Convenios asinados entre as consellerías e os medios 

no 2010 

 Consellería Contía 
La Voz de Galicia   

Economía e Industria 
537.875 
150.000 

Presidencia 50.000 
Educación 63.875 
Cultura e Turismo 125.000 
Mar 149.000 

   
La Reg ión 
 

 
Presidencia 

477.294 
100.000 

Educación  19.786 
Economía e Industria 150.000 
Traballo e Benestar 27.508 
Presidencia 80.000 

Atlántico Diario Mar 50.000 
   
El Progreso de Lugo  387.476 
 Presidencia 100.000 
 Educación 21.889 
 Economía e Industria 100.000 
 Traballo e Benestar 31.067 
 Mar 80.000 
Diario de Pontevedra Educación  14.520 
 Mar 40.000 
   

Garherve, S.L.   16.810 

Grupo Código Cero Comunicación, S.L.   16.659 

Crónicas da Comarca, S.L.   16.367 

Grupo Distribuciones Asesor Marketing 
Publicitario, S.L. 

  19.816 

Muñiz Domínguez, Miguel Manuel   13.299 
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Editorial Compostela  
Educación 

386.689 
21.594 

Economía e Industria 100.000 
Traballo e Benestar 23.501 
Mar 120.000 
Educación 21.594 

 Economía e Industria 100.000 
 Mar 40.000 
   
Faro de Vigo  

Economía e Industria 
288.407 
50.000 

 Educación 32.142 
 Traballo e Benestar 52.260 
 Mar 100.000 
La Opinión A Coruña  

Educación 
 

14.005 
 Mar 40.000 
   
Editorial La Capital  

Traballo e Benestar 
17.986 
17.986 

   
Xornal de Galicia   

Educación 
8.063 
8.063 

 Fonte: Rexistro de Convenios da Xunta de Galicia, 2010 

Dos datos que salientamos podemos deducir que a 

Administración pública segue sendo un dos grandes centros de 

alimentación sobre os que se sosteñen as contas de resultados dos 

grupos de comunicación. Teimamos na estimación que fai o profesor 

Campos dun 40% do volume económico do sistema empresarial de 

comunicación en Galicia relacionado con fondos públicos (Campos, 

2010): axudas que sendo en moitas ocasións necesarias e estando 

xustificadas, como ocorre noutros sectores da economía, embafan a 

función social dos medios, en gran medida polo xeito de aplicárense, a 

ausencia de criterios obxectivos para a súa asignación e a falta de 

transparencia informativa sobre as mesmas.  

Consideramos tamén relevante a comparativa proporcionada 

entre a contía das axudas que recibe cada empresa e o número de 

lectores que rexistra. Podemos ver na seguinte táboa a proporción 

entre o importe recibido por cada cabeceira e o número de lectores 
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rexistrado. Desta maneira observamos que na maioría dos casos se 

equilibran as axudas respecto á dimensión e á difusión de cada 

empresa. 

Táboa 11: Relación entre a contía recibida e o número de 
lectores (2011) 

 Importe da 
axuda  

Número de 
lectores  

Axuda/ 
lectores 

La Voz de Galicia 610.155 619.000 0,98 
El Progreso  108.315 90.000 1,20 
Editorial Compostela* 92.245 82.000 1,12 
La Región 75.392 83.000 0,91 
Faro de Vigo 240.950 267.000 0,90 
La Opinión de A Coruña 26.692 51.000 0,52 
Editorial La Capital** 67.106 68.000 0,99 
Diario de Pontevedra 56.804 43.000 1,32 
Atlántico Diario 27.627 17.000 1,62 

*Os lectores son os relativos á cabeceira do El Correo Gallego. 
**A cifra de lectores é a suma dos lectores de El Ideal Gallego, Diario de 
Ferrol e Diario de Arousa. 

 

No seguinte gráfico (gráfico 10) podemos comparar as 

cantidades que cada comunidade autónoma inviste en publicidade. No 

ano 2009 a Xunta de Galicia destinou 3.140.197 de euros a accións 

publicitarias, a meirande parte encamiñadas aos medios de 

comunicación. O mesmo estudo sinala tamén que a inversión da 

Xunta de Galicia en publicidade descendeu un 61% no 2009 con 

respecto ao ano anterior), coincidindo co goberno bipartito (PSOE-

BNG, 2005-2009). 
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Gráfico 10: Inversión publicitaria nas Administracións 
Autonómicas (xaneiro-setembro do ano 2009) 

      Fonte: Medio Público (http://mediopublico.com) 
 

Francisco Campos explica que a nosa comunidade “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 convenios, acordos, patrocinios, merca de exemplares e 

produtos, ademais doutros emolumentos. Son grandes aproximacións 

que  poden quedar curtas se imputamos outras liñas directas e 

indirectas de gasto de actividades institucionais e privadas. O 

investimento publicitario total da Xunta de Galicia nos primeiros oito 

anos do século XXI ascendeu a 125 millóns de euros” (Campos, 

2010:16). 
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Gráfico 11: Inversión ponderada da Xunta de Galicia no ano 2009 
por sectores  

Fonte: Infoadex, 2009 

 Un baile de cifras que dá mostra da escasa transparencia que 

existe no reparto das axudas e subvencións aos medios e das 

dificultades para establecer cantidades concretas. Non existe un 

rexistro oficial onde se amose o gasto da Xunta de Galicia en 

publicidade e axudas aos medios de comunicación, moito menos no 

que atinxe a deputacións provinciais e concellos. A única fonte oficial 

é o Diario Oficial de Galicia onde se publican as adxudicacións, mais 

esta fonte non recolle todos os convenios e acordos publicitarios que, 

por outra parte, moven miles de euros que non están contabilizados.  
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Capítulo 6 

Corporación 
Voz  
de Galicia 
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6.1. Historia do grupo 
______________________________________________ 

 

 
a Voz de Galicia preséntase por primeira vez diante dos 

lectores, o 4 de xaneiro de 1882, coa definición de xornal 

republicano e progresista. Juan Fernández Latorre, José M. 

Martínez e Antonio Prieto Puga fundan xuntos o rotativo, aínda que 

Fernández Latorre pasa a ser propietario único en 1885. 

 
“Estes tres persoeiros coruñeses formaban a razón social 

“Juan Fernández Latorre y Compañía”. Unha sociedade 

tipográfica comercial -tódolos fundadores eran membros do 

mesmo partido democrático progresista- que se disolve ós tres 

anos da súa constitución, o 29 de setembro de 1885, facéndose 

cargo dela o titular do nome e inspirador da mesma. Polo 

tanto, desde a súa fundación ata hoxe,- unha saga de catro 

xeracións de descendentes de Juan Fernández Latorre 

mantiveron a propiedade da empresa” (Campos, 2004). 

 
Nesta primeira etapa, consonte o espírito inicial da 

publicación, nace  en 1885 a Biblioteca Gallega, selo editorial onde van 

publicar algunhas das máis sobranceiras personalidades do que na nosa 

historia literaria denominamos o Rexurdimento. Fernández Latorre e o 

arquiveiro de orixe astorgana Andrés Martínez Salazar (1846-1923) 

impulsan esta liña de publicacións complementarias ao xornal coa 

intención de divulgar a obra de grandes escritores galegos do 

momento, representativos dunha nova idea de entender Galicia e a 

L 
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cultura galega (o Rexionalismo). Algúns destes primeiros volumes 

serán reeditados nunha segunda etapa da Biblioteca Gallega, recuperada 

en 1975 pola Corporación Voz de Galicia, nun novo tempo histórico, 

case cen anos despois, no que o xornal pretende liderar novamente a 

idea dunha Galicia con personalidade de seu, na procura dun pulo e 

identidade propia, nas vésperas do que había de ser a Transición cara 

ao actual Estados das Autonomías (Constitución Española de 1978 e 

Estatuto de Autonomía de 1981).   

A primeira etapa do xornal (1882) caracterízase pola presenza e 

a personalidade de Juan Fernández Latorre á fronte do mesmo. Non é 

este o lugar para profundar na figura histórica do fundador, 

republicano radical nas súas orixes, que obtivo nas eleccións 

lexislativas de 1891 acta de deputado pola demarcación de Ortigueira. 

Fernández Latorre (1849-1912) forma parte da complexa realidade 

política galega das derradeiras décadas do século XIX, na transición 

das formas do antigo réxime á modernidade urbana, da monarquía 

tradicional á primeira República primeiro e, posteriormente, á 

Restauración. O periódico coruñés converteuse dende o primeiro 

momento en voceiro das posicións políticas que representaba o seu 

propietario. En 1910 consegue escano pola Coruña e en 1911 foi 

nomeado gobernador civil de Madrid, cargo que desempeñou ata a súa 

morte, en marzo do ano seguinte. 

Cando morre Juan Fernández Latorre o diario tiraba 13.000 

exemplares. Non deixou de medrar dende entón. En 1920 tiraba 

20.000 exemplares. Unha cifra que medraría de xeito importante 

durante os anos da Segunda República, cando o periódico xa mantiña 

unha rede de correspondentes e ofrecía dez páxinas de información. 
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En 1936 faise cargo interinamente da presidencia da empresa 

editora Emilio Rey Romero, esposo en segundas nupcias da filla do 

fundador. Foi nomeado presidente no ano 1946, cargo que 

desempeñaría ata o seu falecemento, no ano 1987.   

Mais ata este momento debemos considerar La Voz de Galicia 

coma un periódico basicamente local, todo o máis de carácter 

provincial. É baixo a batuta de Santiago Rey Fernández Latorre, neto 

do fundador, que accede á xerencia en 1963, cando o xornal,  en 

diferentes etapas e con distintos directores (Pedro de Llano “Bocelo”, 

Francisco Pillado Rivaduya, Juan Ramón Díaz), experimenta o seu 

período de expansión (García, A.: 2009). Santiago Rey foi nomeado 

conselleiro-delegado da empresa e, dende 1988, é presidente da 

Corporación Voz de Galicia. 

 
As delegacións 

Igual que no seu día foi pioneira na reprodución de fotografías 

(1892) e na contratación dunha axencia de prensa (1903), La Voz de 

Galicia iniciou antes ca outros rotativos galegos a creación dun sistema 

de edicións locais para dar cobertura a todo país. Tratábase de 

desenvolver un proxecto máis amplo, capaz de atinxir a realidade 

galega coma un conxunto identitario e de intereses, mesmo coma un 

mercado integrado, sen renunciar en ningún caso á información de 

proximidade. A estratexia, sobre todo a partir dos anos 60, xa na 

xerencia de Santiago Rey Fernández Latorre, centrouse en lograr o 

liderado do discurso informativo galego, alén dos seus inicios como 

rotativo local. 
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O proceso de expansión comeza coa creación de edicións 

locais e comarcais, sendo a primeira delas a de Ferrol (1952). A 

continuación viñeron Santiago (1959), Lugo (1965),  Vigo (1967), 

Ourense (1969) e Pontevedra (1978). O ano 1987 supuxo a apertura 

das delegacións de Arousa, Valdeorras, Barbanza, A Mariña e 

Bergantiños. En 1989 La Voz de Galicia tiña delegación en Deza e 

Lemos, e en 1990 na comarca do Ribeiro. No momento de redactar 

esta tese o xornal ofrecía información a través de trece edicións26. 

No intento por gañar lectores La Voz de Galicia acertou a 

valorar moi especialmente nesta etapa de expansión a importancia da 

información de cercanía como característica de identidade propia, 

compatible cunha visión de conxunto para todo o territorio galego. A 

proximidade convertíase desta maneira nun valor en continuo 

crecemento. O contexto social e político propiciaba o achegamento á 

idea de identidade galega e de autonomía política, no marco da nova 

realidade democrática que se anunciaba para unha comunidade que, no 

marco da nova Constitución Española de 1978, aprobaba o seu 

Estatuto de Autonomía (1981), nun proceso de dinamización social no 

que o rotativo coruñés desenvolveu unha actividade notoria. 

 
“A estratexia deseñada por La Voz de Galicia para a década dos 

setenta e dos oitenta acadou boa parte dos obxectivos fixados 

gracias a un plano de actuación que se adaptou ás 

circunstancias do momento. La Voz de Galicia entendeu que o 

nacemento da autonomía creaba un marco favorable para a 

                                                             
26 En outubro de 2011 pecha a delegación de Madrid de La Voz de Galicia. 
Daquela quedaban en Madrid tres redactores e un fotógrafo. 
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existencia de opinión propia nos medios de comunicación 

impresos. Desde este xornal asumiuse que non pode haber 

autonomía real sen opinión propia e sen medios autónomos 

para expresala” (Pérez Vilariño, J. 1982)27. 

 
Cando cumpría cen anos de vida, en 1982, a renovación 

tecnolóxica avanzaba á par do proceso de expansión -daquela estaban 

cubertas informativamente as principais comarcas-, de xeito que en 

1990 o periódico contaba xa con 14 edicións. A exitosa estratexia 

acabou arrastrando a outras empresas de comunicación do país. 

Moitas delas empezaron a ensaiar fórmulas parecidas, promovendo 

sistemas de alianzas co obxecto de equilibrar na medida do posible o 

liderado do rotativo do norte. En certa maneira así xurdiu a Axencia 

Galega de Noticias (1985), como un intento de colaboración entre 

varios rotativos para ver de neutralizar a hexemonía de La Voz. 

Confirmábase, xa que logo, o crecemento da Corporación, non 

só no que atinxe a soportes impresos senón tamén a servizos e 

desenvolvemento horizontal. En 1985 o grupo dispoñía de sete 

emisoras organizadas inicialmente en Antena 3 Radio e outra emisora -

Radio 80-, ademais do selo editorial Biblioteca Gallega, o Anuario de 

Galicia, Voz Noticias, unha división de Artes Gráficas e a produtora 

Voz Audiovisual, titulada nun primeiro momento Vídeo Voz TV. No 

ano 1991 ponse en marcha o Instituto de Estudios Sociolóxicos 

Galegos (Sondaxe) e en 1994 comeza as súas emisións Radio Voz.  

 
                                                             
27 López, X., Galindo, F., García, B. e Puñal, B.: “La Voz de Galicia: un xornal 
en cambio” en Maiz, R. (director)(2004): Identidade colectiva e medios de 
comunicación: La Voz de Galicia 1977-1996, Fundación Santiago Rey 
Fernández-Latorre. 
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Expansión do grupo 

O feito de nacer e configurarse arredor dunha empresa familiar 

fai que La Voz de Galicia, ademais de establecer estratexias de 

crecemento perfectamente deseñadas, desenvolva a súa expansión 

condicionada moitas veces polo descorrer de relacións internas de 

familia, mesmo das complicacións derivadas destas, que non sempre se 

reflicten no balance anual da compañía, polo que é difícil identificar 

dende fóra accións que foron realmente premeditadas doutras que 

acaso non o foron tanto.   

Continuando coa historia recente da Corporación podemos 

sinalar os anos 90 do pasado século como a etapa dos grandes 

cambios no cumio directivo. Foi o tempo das apostas máis audaces, 

polo menos no que se refire á súa proxección exterior. Santiago Rey 

Fernández Latorre decide en 1994 desvincularse do xornal e nomea ao 

seu fillo Santiago Rey Berguer (1967) vicepresidente do Consello de 

Administración e responsable da área audiovisual, mentres que o seu 

outro fillo, Emilio Rey Berguer (1969), é nomeado conselleiro 

delegado e editor da sociedade matriz do grupo. Prosegue, deste xeito, 

a tradición familiar. Tal como no seu día fixera o seu pai (Emilio Rey), 

Santiago Rey Fernández-Latorre entrega o relevo da xestión 

empresarial ao seu fillo Emilio, que daquela tiña 25 anos. 

A falta de experiencia dos novos responsables e, 

paradoxalmente, o crecemento acelerado dalgúns primeiros proxectos 

(Voz Audiovisual, Sondaxe) configuran o complexo entramado que 

caracteriza os anos 90 da Corporación galega. A estratexia de 

expansión nesta etapa pode relacionarse co pulo vital de Santiago e 

Emilio Rey (fillos) e coas súas ansias de introducir o nome do grupo 
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Voz no mapa xeral do Estado. O éxito que a Corporación e as 

empresas experimentaban en Galicia eran vistos polos fillos de 

Santiago Rey Fernández Latorre con ambición proporcional para o 

conxunto de España. A súa proposta era facer medrar o grupo cara a 

outras comunidades. En certa maneira parecían querer seguir o patrón 

de Vocento, o Grupo Godó, Prensa Ibérica, etc... Se El Correo Español 

era capaz de saír das súas fronteiras orixinais (Euskadi) por qué non ía 

intentalo La Voz de Galicia. Tamén La Vanguardia, en canto que 

cabeceira con prestixio fóra de Cataluña e máis concretamente nos 

centros de poder da capital de España (Madrid), servía de referencia. 

Os cambios no cumio directivo dende o ano 1996 viñeran 

precedidos pola compra por parte de Santiago Rey Fernández Latorre 

das accións das súas irmáns María Josefa Fernández España 

Fernández Latorre (10,41%) e Paloma Rey Fernández Latorre 

(26,16%). Completábase deste xeito o control da práctica totalidade do 

capital social. Unha propiedade que nos últimos cincuenta anos se 

repartía entre as dúas ramas familiares: por un lado, froito do 

matrimonio entre María Victoria –a segunda filla do fundador- e José 

Fernández España y Vigil, que faleceu prematuramente en 1927 tras 

ser nomeado presidente do Consello de Administración, do cal 

naceron as irmás Fernández España Fernández Latorre; e por outra 

banda, os fillos do segundo matrimonio de María Victoria con Emilio 

Rey Romero: Santiago e Paloma. 

Mais a fórmula da cesión da propiedade aos fillos non se 

consolida. O grupo empresarial entra en crise, e en setembro de 2001, 

nun contexto de desencontro familiar, Santiago Rey Fernández 

Latorre adquire o 27%, pertencente á súa ex muller, Celia Berguer 
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Sández, e o 9% pertencente aos seus fillos, Santiago e Emilio, aos que 

despraza da xestión das empresas. Esta operación supuxo un 

desembolso de preto de 4.000 millóns das antigas pesetas. Con estes 

movementos no accionariado, Santiago Rey recuperaba o control do 

proxecto e facíase propietario único de La Voz de Galicia e do resto da 

Corporación. Pechábase daquela un período que se anunciara con 

importantes cambios e cunha ambiciosa experiencia expansiva. 

 
A aventura exterior 

A década dos noventa foron anos nos que a Corporación Voz 

de Galicia intentou traspasar as fronteiras da comunidade galega. Para 

o cal empezou por crear en 1996 La Voz de Baleares, desaparecida en 

1999. 

  

“A xestación do devandito xornal respondía ao intento de 

Emilio Rey Berguer de buscar sinerxias entre Radio Voz de 

Palma e o novo xornal, idea defendida polo xornalista 

Alejandro Vidal, director da emisora e conselleiro delegado do 

xornal. Co peche do novo xornal, o Grupo Voz indemnizou o 

persoal e integrouno na devandita emisora local e no Diario 16, 

que edita en Madrid” (Campos, 2004:77). 

 
Como xa vimos, o editor Santiago Rey deixara a empresa dous 

anos antes, en 1994, en mans dos seus fillos, Emilio e Santiago,  que 

moi pronto se embarcaron nun proceso de expansión que superaba os 

recursos dispoñibles. La Voz de Baleares saíu durante 999 días en Palma 

de Mallorca, mais a experiencia non foi adiante. A Corporación perdeu 

no diario balear 700 millóns das antigas pesetas. 
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Foi unha etapa de saídas fóra da comunidade galega. O 

primeiro paso proxectárase nas provincias limítrofes: Asturias e León, 

onde o periódico xa tiña certa audiencia, aproveitando as relacións 

limítrofes entre Galicia e as devanditas comunidades autónomas. Non 

obstante, tan só se materializa a segunda destas iniciativas, cando o 

grupo se fai co Diario de Léon -cabeceira líder da provincia- en 1997. 

Un ano máis tarde, a Corporación adquire Diario 16, cabeceira 

histórica da Transición española (foi o único postor dunha poxa 

animada pola polémica, na que desembolsou 527 millóns de pesetas). 

A adquisición de Diario 16 só pode entenderse dende a perspectiva de 

querer medrar cara a Madrid co obxectivo de gañar presenza e, a partir 

de aí, atar outros fíos pendentes: a influencia do xornal permitiría a 

concesión de licencias de radio para poder seguir adiante coa idea de 

configurar Radio Voz como unha cadea radiofónica de ámbito estatal, 

por exemplo. 

Non debemos esquecer tampouco o achegamento de La Voz 

de Galicia nesta época ao periódico ourensán La Región e a súa 

participación conxunta como socios fundadores na Agencia Colpisa, 

que á parte de producir información diferenciada desde Madrid para 

unha serie de diarios rexionais e locais, posibilitando suplementos en 

cadea para competir cos magazines da prensa madrileña, concibíase 

coma un trampolín que debía facilitar aos editores galegos a entrada 

sen intermediarios nos reservados do poder central. 

A estratexia consistía, pois, en saír do recanto da comunidade e 

realizar edicións destinadas a outras áreas do Estado. Con bastantes 

bos resultados isto mesmo fixera La Vanguardia, de Barcelona. En 
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novembro de 1997, o periódico catalán comezou a publicar unha 

edición especial para Madrid. Sen embargo, a experiencia de Diario 16 

non se logra, e en novembro de 2001, o xornal ABC publicaba a 

seguinte información: 

 
“La empresa editora, perteneciente al grupo de La Voz de 

Galicia, compró la cabecera de Diario 16 en enero de 1998. 

Después de casi cuatro años, el periódico ha acumulado 

pérdidas por valor de 5.000 millones de pesetas. El cierre de 

Diario 16 se produce tan sólo unos días después de que la 

histórica cabecera cumpliera 25 años de vida”28. 

 
As iniciativas de crecemento ou expansión cara a mercados 

exteriores non atinxía exclusivamente aos medios impresos. Cando 

Antena 3 Radio foi adquirida polo grupo PRISA, a Corporación 

galega decide proxectar Radio Voz cara ao conxunto do Estado. Outro 

intento que se frustrou. No ano 1999 a Corporación vende a 

Telefónica as emisoras, e Radio Voz  queda con oito dentro do 

territorio galego. Unha vez máis, ante as dificultades de desenvolver o 

proxecto inicial,  apurada a propiedade por limitacións económicas, a 

estratexia local imponse, neste caso como mecanismo de resistencia. 

Mais daquela o periódico xa viña consolidando unha certa 

proxección horizontal. En 1997 a Corporación creara, xunto con 

Telecinco, a axencia audiovisual Atlas Galicia para a produción de 

contidos ideados a prol da súa difusión a nivel do Estado, e mais para 

                                                             
28 Publicado en ABC o 7 de novembro do 2001. 
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atender as desconexións territoriais desta cadea privada, que 

comezaron dende A Coruña en 1998. 

Esta carreira de expansión, ben planificada en teoría, vese 

freada en parte pola deficiente realización práctica dalgúns dos 

proxectos e, en parte, pola imposibilidade de obter novos recursos 

económicos, ademais de por algunhas deficiencias de xestión e 

actuacións erróneas dos protagonistas. Esgotados os recursos e 

abertas importantes diferenzas no grupo familiar entre pai e fillos, en 

novembro de 2001 sae á rúa o último número de Diario 16 e, en 2007, 

o grupo vende Diario de León ao Grupo Begar. Sen un músculo 

financeiro potente estas experiencias non conseguen saír adiante. A 

Corporación ten un tamaño medio difícil de xestionar a gran escala. 

Os proxectos que intentaban poñer en marcha os fillos de 

Santiago Rey Fernández Latorre para traspasar as fronteiras galegas 

fracasaron, e o pai, como dixemos, volve a tomar as rendas do diario 

no ano 2002. Aínda non finalizado o milenio, en 1997, créase a 

Fundación Santiago Rey Fernández Latorre. Primeiro como 

instrumento cultural e, a partir do ano 2002, como a única baza da que 

o propietario da Corporación (daquela xa propietario único) dispón 

para dar continuidade a La Voz de Galicia e as empresas do grupo; 

salvagarda, segundo os seus plans, que debería permitir a continuidade 

empresarial, pero tamén a sucesión do proxecto liderado por 

Fernández Latorre. A Fundación será no futuro a propietaria da 

Corporación, aínda que fontes das empresas que a conforman din 

descoñecer na actualidade os procedementos e o modo de executar 

esta idea. 
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Árbore familiar 

 

A estratexia actual 

Abandonada a estratexia exterior, e iniciado xa o século XXI, o 

grupo de empresas reprégase no territorio galego. A edición dixital de 

La Voz de Galicia  marca o inicio deste novo período. No ano 2002 La 

Voz de Galicia conmemora o seu 120 aniversario coa edición da 

Biblioteca Galega 120, unha selección dos 120 títulos máis 

significativos da literatura en lingua galega que capitaliza un activo 

histórico: o selo editorial que en 1885 botaran a andar o fundador, 

Juan Fernández Latorre, xunto co arquiveiro e polígrafo Andrés 

Martínez Salazar, amigo e compañeiro de Manuel Murguía, a quen 

sucedeu na presidencia da Real Academia Galega. Coa Biblioteca 

Galega 120, que se considera un fito na edición en lingua galega, o 

libro galego rompe as súas cotas históricas de difusión (47.000 

exemplares ao día de media por cada título). Un detallado estudo de 
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Moisés Álvarez, tesiña de licenciatura dirixida polo profesor Víctor F. 

Freixanes en 2003 (inédita), dá conta desta importante experiencia 

(Álvarez, M.,2003). 

No ano 2010 La Voz de Galicia consolídase como o octavo 

periódico con maior difusión de España e o sexto en audiencia29. 

Entre os principais grupos editoriais, a Corporación Voz de Galicia 

ocupaba no ano 2010 o octavo lugar. Os datos reflicten a posición 

dominante dentro do territorio galego. 

  
Táboa 12: Difusión dos principais grupos editoriais en España, 
2009-2010 
 

* En marzo de 2010, La Voz de Asturias deixou de pertencer ao Grupo Zeta 
Fonte: OJD e Libro Blanco de la Prensa Diaria 2012 

 

 

                                                             
29 Datos extraídos do Libro Blanco da Prensa Diaria 2010 e  Libro Blanco da 
Prensa Diaria 2012, editados pola Asociación de Editores de Diarios Españois 
(AEDE). Cómpre engadir que neste ránking non contabilizamos a difusión e 
a audiencia dos diarios deportivos (As e Marca). 

 2009 2010 

 Difusión % s/total Nºdiarios Difusión % s/total Nº diarios 

Vocento 710.563 18,8 13 669.425 18,5 130 

Grupo PRISA 640.441 17,0 3 612.970 16,9 3 

Grupo Unidad Editorial 628.403 16,6 3 599.046 16,5 3 

Grupo Godó 302.585 8,0 2 301.471 8,3 2 

Grupo Zeta* 282.098 7,5 7 258.535 7,1 6 

Grupo Ed.Prensa Ibérica 269.630 7,1 15 258.807 7,1 15 

Audiovisual Española 
2000 

124.284 3,3 1 118.466 3,3 1 

Corporación Voz de 
Galicia 

100.664 2,7 1 97.016 2,7 1 

Grupo Joly 74.531 2,0 9 72.708 2,0 9 
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As liñas de actuación máis recentes fan pensar que o grupo 

coruñés tenta manter esa posición privilexiada, potenciando a súa 

capacidade de crecemento horizontal. No ano 2007 dá un novo paso, 

ao constituír a sociedade Medios Audiovisuales de Galicia S.L. co 

obxectivo de desenvolver a súa canle de televisión dixital autonómica. 

Vtelevisión é a primeira canle privada destas características que nace 

en Galicia. As súas emisións comezaron o 31 de maio do 2010. 

 

Gráfico 12: Mapa visual30 da Corporación Voz de Galicia. Ano 
2010 

Fonte: elaboración propia 

 
 

                                                             
30 Visión xeral das diferentes unidades de negocio que compoñen a 
Corporación Voz de Galicia, aínda que algunhas delas non teñan entidade 
xurídica como empresas. 
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6.2. Titularidade e localización 

______________________________________________ 
 

A Corporación Voz de Galicia S.A. ten a súa sede no 

polígono de Sabón en Arteixo. En 1992 abandona as súas instalacións 

históricas no centro da cidade da Coruña (Catro Camiños) e 

desprázase cara a este concello veciño, ampliando o seu espazo físico 

para dar acubillo a algunhas das novas empresas e á Fundación 

Santiago Rey Fernández Latorre. Constituíuse a Corporación no ano 

1990 con obxecto social de produción, distribución e transmisión de 

textos, imaxes e sons, produción e comercialización de produtos 

cinematográficos, exportación e importación dos mesmos e 

comercialización de dereitos de autoría e marcas, así como actividades 

de comunicación social. As empresas que conforman na actualidade o 

grupo son as seguintes: 
 

- La Voz de Galicia S.A. Segundo os datos do Rexistro 

Mercantil esta sociedade anónima nace no ano 1910 na rúa 

Ronda de Outeiro da Coruña. Agora ten a súa sede central 

en Arteixo. É a cabeceira histórica da Corporación, 

ademais de dedicarse á explotación de empresas editoriais. 

- Voz de Galicia Radio S.L.U. É a sociedade do sector 

radiofónico que nace no ano 1982 na Coruña. 

- Noroeste de Radiodifusión S.L.U. Nace en 1983, 

dedicada a actividades de radio e televisión e ten a súa sede 

na Ronda de Outeiro, 1, na Coruña. 



 172 

- Galicia Editorial S.L. Xorde no ano 1988, dedicada á 

impresión, edición, publicación, distribución e venda de 

libros e revistas. 

- Distribuidora Gallega de Publicaciones S.L. 

Constitúese na Coruña no ano 1988 para a distribución de 

mercadorías por estrada. 

- Radio Marineda S.L.U.  Sociedade dedicada á 

produción e transmisión de sons. Créase no ano 1989 na 

Coruña. 

- Instituto Sondaxe S.L. Nace na Coruña no ano 1991 para 

a explotación de axencias informativas e de noticias, así 

como investigación de mercados, sondaxes de opinión e 

medición de audiencias, segundo os datos do Rexistro 

Mercantil. 

- Canal Voz S.L. No ano 1994 xorde esta sociedade 

limitada destinada á produción e transmisión de imaxes e 

sons e servizos de asesoramento e consultaría de 

comunicacións e telecomunicacións. 

- Voz Audiovisual S.A.U.  Localizada no polígono coruñés 

da Grela esta empresa nace no ano 1996 para a produción, 

distribución e transmisión de información de textos, 

imaxes e sons. 

- Voz Difusión Noticias S.L.U. Sociedade dependente de 

Voz Audiovisual, SA.U. e dedicada á produción 

audiovisual. 

- Medios Digitales de Galicia S.A.U. Constitúese no ano 

2006 na Coruña para a xestión e a explotación de servizos 

de radio e da televisión autonómica V Televisión.  
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- Medios Audiovisuales de Galicia S.L. Créase no ano 

2007 para a xestión e explotación de servizos de 

comunicación. 

 

- Fundación Santiago Rey Fernández Latorre. Nace no 

ano 1997 e refúndase no 2001 co obxectivo de dar 

continuidade a La Voz de Galicia, a súa propiedade e a súa 

liña editorial. En teoría é o corazón estratéxico da 

Corporación. 

 

6.3. Conformación da propiedade 

______________________________________________ 

 
 A Corporación Voz de Galicia responde á estrutura clásica de 

concentración financeira,  onde existe unha sociedade dominante que 

controla o capital de cada unha das empresas filiais. O control e a 

autonomía está en mans practicamente dunha mesma e única persoa 

en todas as sociedades do grupo: o presidente Santiago Rey Fernández 

Latorre, tal e como se pode ver na táboa 13. Trátase dun holding, onde 

unha empresa controla o resto de sociedades, dominando as súas 

actividades co obxecto de instaurarse no mercado diversificando as 

liñas de negocio. A xestión e a formulación de estratexias faise 

conxuntamente. 

A súa evolución, que no anterior epígrafe presentamos 

cronoloxicamente, responde á formación clásica dun grupo 

multimedia, froito das estratexias de diversificación, seguindo un 
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patrón de concentración horizontal (cando a empresa se fai coa 

propiedade ou controla outro medio pertencente a un sector diferente 

do orixinario), e máis vertical (a empresa consegue medrar facéndose 

co control doutras entidades que aseguran a produción e a 

distribución). Busca deste xeito beneficiarse das sinerxías -do grego 

synérgeia, cooperación- entre as diferentes áreas de negocio. Ao 

obxectivo de aproveitar o crecemento do mercado e a inversión 

financeira, súmase a posibilidade de participar en proxectos 

complementarios entre as distintas empresas que dan forma á 

Corporación. O feito de que a cabeceira impresa La Voz de Galicia sexa 

líder no ámbito rexional convértese en valor engadido para o resto de 

medios pertencentes á Corporación, que se benefician do seu liderado 

no mercado publicitario da comunidade. Unha sinerxia que se percibe, 

por exemplo, na recentemente creada canle de televisión Vtelevisión, 

malia as dificultades obxectivas do presente, cunha importante caída 

da carteira publicitaria en todas as frontes. A promoción e a 

publicidade, ademais da seguridade que ofrece a marca da 

Corporación, conferían a este novo proxecto, cando menos en 

principio, unhas condicións de saída ao mercado audiovisual das que 

non gozaba ningunha outra empresa31. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                             
31  No momento de redacción último da presente tese, anunciaba o seu cese 
TV Popular, a outra licencia de televisión privada que en 2005 concedera a 
Xunta de Galicia, xunto con VTelevisión. 
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Táboa 13. Sociedades participadas por Santiago Rey Fernández 
Latorre. Ano 2010 
  

100%   La Voz de Galicia S.A. 

Canal Voz S.L.  

   Corporación Voz de Galicia S.L.U.  

Distribuidora Gallega de Publicaciones S.L.  

Galicia Editorial S.L.  

Instituto Sondaxe S.L. 

 67%   Medios Digitales de Galicia S.A.U. 

Noroeste de Radiodifusión S.L.U. 

Radio Marineda S.L.U. 

Voz Audiovisual S.A.U.  

Voz de Galicia Radio S.L.U. 

Medios Audiovisuales de Galicia S.L. 

Voz Difusión Noticias S.L.U. 

23,73%   Distribuidora de Publicaciones Boreal S.L.  

   Distrigalicia S.L.  

   Souto S.L.  

0,93%    Información y Control de Publicaciones S.A.  

Fonte: elaboración propia a partir das contas depositadas no Rexistro 
Mercantil e da base de datos SABI, 2010. 

 

A partir da matriz da corporación, La Voz de Galicia, van 

medrando o resto de sociedades participadas na súa maioría por 

Santiago Rey Fernández-Latorre. Como filial de La Voz de Galicia 

xorde Canal Voz (99,9%); a sociedade Medios Audiovisuales de Galicia 

-da que La Voz de Galicia é o socio maioritario cun 67% do capital- que 
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aglutina a Voz Audiovisual e Voz Difusión Noticias, Radio Voz (Voz 

de Galicia Radio), Radio Marineda e Noroeste de Radiodifusión, 

ademais de Medios Digitales de Galicia32, compañía titular dunha 

licenza para desenvolver a televisión dixital terrestre de ámbito 

autonómico (VTelevisión); e Galicia Editorial (99%). Dentro da 

Corporación tamén se integran a Distribuidora Gallega de 

Publicaciones (99%) e Instituto Sondaxe (99,5%). 
 

Gráfico 13. Organigrama das sociedades integradas na 
Corporación Voz de Galicia. Ano 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaboración propia a partir dos datos do Rexistro Mercantil e a base 
de datos SABI e Rexistro Mercantil. Ano 2010 
                                                             
32 Caixa Galicia aportou case un 30% dos fondos propios da empresa 
propietaria de VTelevisión, Medios Audiovisuales de Galicia, para o seu 
lanzamento e o daquela director xeral da entidade financieira, Xosé Luis 
Méndez, foi nomeado vicepresidente da sociedade, presidida por Santiago 
Rey. 
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6.4. Consello de Administración 
______________________________________________ 

 
Os datos  que a continuación se recollen corresponden ao ano 

2010, data de elaboración do presente traballo. Como comentamos 

noutro lugar, é a data común de referencia sobre a que puidemos 

construír o mapa de conxunto dos grupos de comunicación que 

estudamos. En nota a rodapé incorporamos algúns cambios que dende 

entón se produciron, cando menos aqueles que consideramos máis 

significativos. 

Santiago Rey Fernández Latorre era daquela (e segue sendo) 

propietario e administrador único da maioría das sociedades que dan 

forma á Corporación Voz de Galicia. No Consello de Administración 

de La Voz de Galicia S.A., ademais do presidente, figuraban nesas 

datas José María Castellano Ríos como conselleiro delegado, Manuel 

Areán Lalín como secretario e, como vocal, José Luis Vázquez Mariño, 

economista, dende 2002 conselleiro do Banco Pastor e dende 2005 

conselleiro de La Voz de Galicia; exerceu tamén como conselleiro en 

Inditex dende 2005 a 201033. 

 Integraban en 2010 o Consello de Administración da 

sociedade Medios Digitales de Galicia S.A. ademais de Santiago Rey, 

Manuel Areán Lalín como secretario e José María Castellano e 

                                                             
33 José María Castellano, dende 2004 membro do Consello de 
Administración e dende 2009 vicepresidente de La Voz de Galicia, 
abandonou a corporación coruñesa en xuño do 2011 para incorporarse 
como presidente executivo de NovaGaliciaBanco. Trala marcha de 
Castellano, Santiago Rey nomeou a Lois Blanco Pena director xeral da 
Corporación Voz de Galicia. Ademais entrou no consello José Luis Nueno 
Iniesta, membro do Consello de Administración de Adolfo Domínguez, S.A.  
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Santiago Pérez Otero como vocais, este último xerente da 

Corporación,.Medios Audiovisuales de Galicia S.L. é unha das 

empresas da Corporación que máis se abre ao exterior e a novas liñas 

de produción (VTelevisión). No seu consello, ademais da presidencia 

de La Voz de Galicia S.A., representada por Santiago Rey Fernández 

Latorre, aparecían a Corporación Caixa Galicia S.A., representada por 

Xosé Luis Méndez López; Arnela Capital Privado S.C.R. representada 

por Manuel Jove Capellán; o conselleiro delegado, José María 

Castellano; o secretario, Manuel Areán Lalín; e ata 2006 o 

vicesecretario non conselleiro, José Luis Álvarez-Naveiro Sánchez, 

daquela un dos altos executivos de Caixa Galicia e home de confianza 

de Xosé Luis Méndez López (faleceu en 2006)34. 

 Podemos observar como nos consellos de administración se 

mesturan empresarios de diferentes sectores con significativos 

representantes do ámbito financeiro (Caixa Galicia e Banco Pastor, 

fundamentalmente) que entón operaba dende a cidade da Coruña. A 

Corporación Voz de Galicia tende a incorporar nas súas filas 

importantes personalidades cunha longa traxectoria empresarial, mais 

todas elas vencelladas de xeito persoal ao presidente e propietario 

único. Aquí (e na Fundación Fernández Latorre, á que no seu lugar 

nos referimos) conflúen os distintos intereses e fráguanse relacións e 

vínculos non sempre visibles para os lectores, pero que sen dúbida 

reflicten nos posicionamentos e na liña informativa do xornal e 

                                                             
34  O Consello de Administración de Medios Audiovisuales de Galicia S.L. 
está formado no ano 2013 por Santiago Rey Fernández-Latorre, Manuel 
Areán Lalín, Lois Blanco, José María Castellano Ríos, Manuel Jove Capellán 
e Eduardo Álvarez Sánchez. Observamos cómo desaparece do consello 
Xosé Luis Méndez López e entra xunto a Lois Blanco, Eduardo Álvarez 
Sánchez, fillo de José Luis Álvarez Naveiro. 
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mesmo do conxunto da vida política, social, económica e cultural de 

Galicia. 

 
 
6.4.1. Conselleiros 
 

José María Castellano, na actualidade (2013) presidente de 

NovaGaliciaBanco, formou parte do consello de administración de La 

Voz de Galicia dende o 2004 ata 2011. A experiencia de Castellano 

como empresario ten como referencia indiscutible a súa 

responsabilidade á fronte de Inditex, como man dereita do seu 

fundador, Amancio Ortega. Nun momento de busca de novos 

modelos de negocio, a entrada de Castellano na Corporación 

enténdese como estratexia para sacar adiante novos proxectos da man 

do home que xestionara a proxección internacional de Inditex. No 

2005 abandona a empresa téxtil e incorpórase como conselleiro de 

importantes firmas, como a construtora Fadesa, a téxtil Adolfo 

Domínguez, o Grupo Rothschils, a sociedade inversora Kiluba, a 

empresa de cosmética e perfumería Puig, a compañía de artes gráficas 

Einsa e o grupo Tous. No ano 2005 figuraba na lista dos líderes 

empresariais máis valorados. Ocupaba o posto número 25, segundo o 

Informe 2005 das 50 empresas máis respectadas do mundo, elaborado 

por PricewaterhouseCoopers (PwC). 

En xuño do 2011, coincidindo coa creación de 

NovaGaliciaBanco, no que ocupa a presidencia executiva, José María 

Castellano deixa o seu posto na Corporación e o xornalista Lois 

Blanco Pena, vencellado dende hai anos ao periódico e home de 

confianza de Santiago Rey Fernández Latorre, pasa a ser o director 
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xeral da mesma. Blanco desenvolveu durante 21 anos importantes 

responsabilidades xornalísticas e de xestión dentro do grupo. Dende 

2009 viña dirixindo VTelevisión e Radio Voz. En 2011 intégrase no 

Consello de Administración e no padroado da Fundación Santiago 

Rey Fernández Latorre. Xunto a Lois Blanco Pena está o avogado 

Manuel Areán, que ocupa tamén o cargo de Vicepresidente da 

Fundación Santiago Rey Fernández Latorre. 

No período que atinxe o presente traballo, Manuel Jove 

Capellán figura xunto ao ex-presidente de Caixa Galicia, Xosé Luis 

Méndez, no consello de Medios Audiovisuales de Galicia (aglutina a 

Voz Audiovisual, Radio Voz e Medios Digitales de Galicia, da que 

depende VTelevisión). Jove Capellán era entón propietario do 38% da 

firma galega téxtil Caramelo, de case un 74% do Parque Warner en 

España e do 40% de Vetra Energía, empresa de exploración e 

explotación de pozos petrolíferos en América Latina. Cando a familia 

Jove vende no ano 2007 o 54% do capital que mantiña na inmobilaria 

Fadesa, o que fora presidente e propietario, Manuel Jove, gaña 550,75 

millóns de euros trala venda do 4,5% do capital que posuía en Unión 

Fenosa35. A través da sociedade Arnela Capital, adquire en xullo de 

2007 o 40% de Vetra Energía, empresa de explotación de campos de 

petróleo e gas en todo o mundo, e compra o 4,9% das accións de 

BBVA, converténdose no primeiro accionista individual. No ano 2008 

adquire a través de su empresa Inveravante o 47,5 do capital da 

empresa galega Blusens, dedicada á electrónica de consumo. 

                                                             
35 Publicado en ElPaís.com o 24 de xullo do 2007: La penúltima compra de 
Manuel Jove. 
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Xosé Luis Méndez comezou a súa traxectoria profesional no 

Banco do Noroeste e na Caixa Xeral de Aforros de Ferrol (1977), 

posteriormente na Caixa de Aforros de Galicia, da que foi director 

adxunto. Foi director xeral do Consello de Administración de Caixa 

Galicia e presidente da Corporación Caixa Galicia e de Ahorro 

Corporación, así como vicepresidente de Caser e de Unión Fenosa. 

Tamén foi conselleiro de empresas como Pescanova, Sacyr ou Ence. 

En setembro do ano 2010 xubílase cunha indemnización millonaria  

aos 65 años, meses antes de producirse a fusión de Caixa Galicia con 

Caixanova. 

José Luis Álvarez Naveiro (1941-2006) formaba tamén parte 

dos consellos das empresas da Corporación. Un dos máis fieis 

colaboradores de Xosé Luis Méndez, incorporárase a Caixa Galicia en 

1982 procedente da Caixa de Aforros de Ourense, tras pasar por 

Univor España, Fricosa e Grupo Ponte Naya Navieros. Ata o seu 

falecemento, no ano 2006, foi vicesecretario de Medios Audiovisuales 

de Galicia S.A. O seu fillo Eduardo Álvarez Sánchez é no ano 2013 

conselleiro desta empresa. 

Manuel Areán Lalín, Conselleiro Secretario Xeral do Consello 

de La Voz de Galicia e Vicepresidente da Fundación Santiago Rey 

Fernández-Latorre, é Catedrático de Dereito Mercantil da 

Universidade da Coruña, Ex-Director Xeneral Xefe da Asesoría 

Xurídica da Xunta de Galicia. 

Insistimos na data na que realizamos a recollida de datos para a 

elaboración do presente traballo (2010). Dende entón, como xa 

indicamos, producíronse importantes cambios e mesmo algunhas 

conmocións no sistema empresarial e financeiro de Galicia que 

irremediablemente afectan á composición e mesmo á 
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presenza/ausencia dalgunhas persoas nos postos que acabamos de 

sinalar. É o caso citado de José María Castellano Ríos ou José Luis 

Álvarez Naseiro (este último por falecemento). Tamén o caso de Xosé 

Luis Méndez. Á par destes houbo incorporacións, a máis notable a do 

xornalista Lois Blanco Pena, que substituíu a Castellano Ríos na 

dirección xeral da Corporación. No epígrafe correspondente á 

Fundación Santiago Rey Fernández Latorre volveremos sobre esta 

cuestión e outros persoeiros con presenza significativa na proxección 

social do grupo. 

O que nos interesa salientar, alén de presenzas ou ausencias 

concretas nos consellos de administracións das empresas da 

Corporación que lidera Santiago Rey Fernández Latorre, é o tipo de 

relacións ou alianzas que a propiedade ven establecendo durante todos 

estes anos, con institucións e personalidades sobranceiras da vida 

social, económica e financeira.   

  
 
 

6.5. Composición da Corporación Voz de Galicia 
______________________________________________ 

 
A Corporación Voz de Galicia conforma na actualidade o 

principal grupo de comunicación galego. Cunha proxección rexional 

líder na información local, construíu baixo a identidade da cabeceira 

La Voz de Galicia un grupo empresarial que se abre horizontalmente a 

practicamente todos os sectores da comunicación. Aposta polo 
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audiovisual, o sector radiofónico, o publicitario, e continúa cara ao 

dixital e cara ao desenvolvemento de novos formatos36. 

O feito de acoller baixo un mesmo selo de identidade distintos 

medios e soportes leva consigo unha necesaria integración e 

coordinación de recursos. Dende as empresas aseguran que a 

integración é cada vez máis intensa entre a redacción do xornal 

impreso e a redacción de Canal Voz, por exemplo. Non é o único caso. 

La Voz de Galicia actúa como marca de pago, mentres que lavoz.es 37 

representa a adaptación da información ás esixencias da Rede e á 

inmediatez que esixe a audiencia. A interrelación e o aproveitamento 

máximo de recursos (tamén recursos humanos) para a difusión e 

explotación do produto final en distintas plataformas, tecnoloxías e 

soportes que se complementan é o modelo dominante neste tipo de 

organizacións, no só na procura de mellores e maiores marxes de 

rendibilidade, senón na apertura e diversificación de mercados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
36 La Voz de Galicia convértese en xullo do 2011 no primeiro xornal da 
comunidade que desenvolve unha aplicación para iPad. Un mes antes 
estreaba unha nova edición para móbil, unha versión adaptada ás pantallas 
dos novos dispositivos iPhone, Android e Blackberry. 
37 La Voz de Galicia estreaba a comezos de xaneiro de 2012, coincidindo co 
130 aniversario do súa fundación, o redeseño da súa edición dixital. Dende a 
redacción do xornal dixital explican que as melloras implementadas na web 
supoñen unha aposta polo xornalismo, a inmediatez e a información máis 
próxima en tempo real. 
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Táboa 14: Características básicas das empresas da Corporación. 
Ano 2010 

Fonte: Rexistro Mercantil e base de datos SABI. Ano 2010 
* Obsérvese que a cifra total de negocios da Corporación non corresponde 
matematicamente á suma da cifra de negocios de cada empresa que a 
compoñen. Isto débese a que, como se explicou, algunhas destas empresas 
son participadas porcentualmente pola Corporación. A súa cifra de negocios 
correspóndese á individualidade de cada unha. 
* A Corporación posúe ademais un 23,7% da empresa Distribuidora de 
Publicaciones Boreal S.L., distribuidora de prensa e revistas con presenza en 
Galicia e León que non aparece reflectida neste capítulo xa que non depende 
directamente nin inflúe nos resultados da corporación. 
 
 

 
A empresa matriz da Corporación Voz de Galicia é o xornal, 

xa centenario, La Voz de Galicia. A Corporación segue unha estrutura 

de crecemento multimedia en torno aos medios de comunicación 

tradicionais. Ademais da cabeceira de prensa, a Corporación conta con 

oito emisoras con programación propia (Radio Voz), unha produtora 

audiovisual (Voz Audiovisual), a sociedade de contidos dixitais Canal 

Voz, a Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre e a empresa 

Empresa Sector Cifra de negocios Persoal 
  2010 2009 2010 
Corporación Voz de Galicia S.A. Multimedia 76.321.278 80.191.720 833 

    
La Voz de Galicia S.A. Prensa  64.580.796 69.024.456 438 
Galicia Editorial S.L. Impresión 5.686.674 5.856.238 59 
Canal Voz S.L. Ed. Dixital 1.654.955 1.456.273 18 
Medios Audiovisuales de Galicia S.L. Soc. de carteira 684.709 151.809 - 
Voz de Galicia Radio S.L.U. Radio 2.657.160 2.785.484 33 
Radio Marineda S.L.U. Radio 343.463 348.462 7 
Noroeste de Radiodifusión S.LU. Radio 204.323 232.410 7 
Medios Digitales de Galicia S.A. Televisión 468.297 56.165 45 
Distribuidora Gallega de Publicaciones S.L. Distribución 6.116.336 6.141.179 1 
Instituto Sondaxe S.L. Desmoscopia 1.222.891 1.557.832 26 
Voz Audiovisual SA.U. Produtora 7.007.658 6.054.292 97 
Voz Difusión Noticias S.L.U. Serv.Informativos - - - 
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demoscópica Sondaxe. Ademais, a Corporación Voz de Galicia obtivo 

unha das concesións da TDT autonómica en Galicia, xestionada pola 

sociedade Medios Digitales de Galicia S.A. Aínda que sen entidade 

empresarial propia, a Corporación mantén activo o selo editorial 

Biblioteca Gallega, fundado en 1885, marca editorial que, recuperada en 

1975, constitúe a referencia máis antiga do actual sistema editorial 

galego. 

A Corporación constituíuse na Coruña en decembro do ano 

1990 como Sociedade de Responsabilidade Limitada Inmobiliaria e 

Financeira de La Voz de Galicia S.L. No ano 1996 pasou a chamarse 

Multimedia Gallega de Comunicación S.L. para convertese na actual 

Corporación Voz de Galicia S.A. no ano 2001. 

Con sede na Coruña, controla o 99,9% das empresas La Voz 

de Galicia S.A., Galicia Editorial S.L. e Canal Voz S.L. Asemade, 

mantén un 99,5% do capital de Instituto Sondaxe S.L. e un 99% de 

Distribuidora Gallega de Publicaciones S.L. Posúe tamén o 66,9% das 

empresas Medios Audiovisuales de Galicia S.A.U., Voz Audiovisual 

S.A.U., Voz Difusión Noticias S.L.U., Medios Digitales de Galicia 

S.A.U., Voz de Galicia Radio S.L.U., Noroeste de Radiodifusión S.L.U. 

e Radio Marineda S.L.U. 
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Táboa 15: Resultado neto das empresas dependentes da 
Corporación Voz de Galicia  

Resultado neto do exercicio 2010 
 

2010 2009 

Corporación Voz de Galicia S.A. -1.967.939 39.044 
La Voz de Galicia S.A. -91.323 1.020.037 
Galicia Editorial S.L. 138.983 105.945 
Canal Voz S.L. 67.027 22.209 
Medios Audiovisuales de Galicia S.A.U. 967.413 743.704 
Voz de Galicia Radio S.L.U. -181.239 -162.498 
Noroeste de Radiodifusión S.L.U. 37.400 33.773 
Radio Marineda S.L.U. 97.911 94.664 
Medios Digitales de Galicia S.A.U. -2.272.246 -102.517 
Distribuidora Gallega de Publicaciones S.L. 21.034 22.063 
Instituto Sondaxe S.L. -104.029 1.226 
Voz Audiovisual S.A.U. 900.516 760.788 
Voz Difusión Noticias S.L.U. -28.468 68.639 
Distribuidora de Publicaciones Boreal S.L.* 1.636.000 1.170.000 

Fonte: Depósito de Contas Anuais do Rexistro Mercantil. Ano 2010 
*Distribuidora de Publicaciones Boreal S.L  e sociedades dependentes, das 
que a Corporación posúe un 23,7%.   

 A Corporación Voz de Galicia S.A. rexistraba no ano 2010 un 

cadro de persoal de 833 empregados. Segundo o Rexistro Mercantil da 

Coruña, a cifra de negocios durante o exercicio 2010 foi de 76.321.278 

euros. As contas depositadas reflicten resultado consolidado do 

exercicio de -1.967.939. 

Táboa 16: Cifra de negocios da Corporación Voz de Galicia 

Fonte: Rexistro Mercantil. Contas da Corporación relativas ao exercicio 2010 

 Cifra de negocios da Corporación. Ano 2010 

Cifra de negocios 76.321.278 

 Venda de periódicos e promocións 34.138.853 
 Publicidade 30.164.817 
 Produción audiovisual 7.057.617 
 Outros ingresos 4.959.991 
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Gráfico 14: Organigrama da Corporación Voz de Galicia (ano 
2010) 

 
Fonte: web corporativa do grupo. Ano 2010. En xuño de 2011 Lois Blanco 
pasa a ser o novo director xeral da Corporación trala marcha de José María 
Castellano. Ao mesmo tempo mantén a dirección de Radio Voz e 
VTelevisión. 

 

6.6. La Voz de Galicia S.A. 
______________________________________________ 

 
La Voz de Galicia S.A. vén ser a torre vixía da Corporación. É 

accionista maioritaria en case todas as empresas e sobre ela, sobre a 

súa experiencia e consolidación medran os novos proxectos. A clave 

do crecemento do xornal radica no concepto de proximidade: gañar 

máis lectores, achegándose a eles e ao seu contorno, fornecéndoos de 

informacións próximas, e ao mesmo tempo desenvolvendo un 

discurso común e integrador do espazo social, político e económico 

galego: Galicia como unidade informativa sen renunciar á diversidade 

local. Mesmo con contradicións, produto en parte das características 

obxectivas dos seus mercados (a preponderancia do espazo coruñés, 
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por exemplo), o planteamento básico do modelo fundaméntase nesta 

dobre dimensión 

 O xornal concíbese, segundo os seus promotores, como 

reflexo da sociedade, incidindo moito na idea de identidade. Baixo esta 

estratexia prodúcese a expansión territorial da cabeceira xa nos 

primeiros anos 60 do pasado século, que é cando empeza a tecerse a 

rede de delegacións que existe hoxe en día. La Voz de Galicia foi un dos 

primeiros diarios que comprenderon que para construír un proxecto 

que quixese ir máis aló da contorna próxima, á procura dun espazo 

máis amplo (rexional, galego), cumpría en todo momento manter e 

mesmo potenciar, aínda que parecese un paradoxo, a información local 

e comarcal, e que ademais cumpría facelo sen renunciar aos dous 

modelos. Nesta loita de penetración rexional gañou a dianteira aos 

demais periódicos de Galicia. 

 
Táboa 17: Evolución da difusión38 de La Voz de Galicia 

 

  

 

 

 

 

Fonte: elaboración propia a partir dos datos da OJD 

                                                             
38 A difusión é, segundo a Oficina de Xustificación da Difusión, a cifra total 
de exemplares adquiridos a través das distintas canles de venda ou enviados a 
receptores identificables. 

  TOTAL 
1976 72.595  
1982 71.894 
1992 105.611 
2000 107.850 
2008 102.858 
2009 100.664 

2010 97.016 
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Ademais do xornal en papel, que segundo o EGM de xuño do 

2011 chegaba diariamente a 577.000 lectores, a edición dixital era 

visitada nesas mesmas datas por 431.000 usuarios diarios. Así o 

reflicten os datos de abril e maio do 2011 publicados pola Asociación 

para a Investigación dos Medios de Comunicación (AIMC) e o Estudo Xeral de 

Medios (EGM). Segundo o Libro Branco da Prensa Diaria 2010, en 2008 o 

promedio diario de visitas de lavozdegalicia.es era de 105.126, mentres 

que a media de páxinas vistas era de 632.050. No ránking dos diarios 

dixitais en España lavozdegalicia.es situábase aquel ano en décimo lugar. 

En decembro de 2010 a edición dixital era a páxina escollida por 

120.000 lectores medios cada día, segundo os datos da OJD. 

La Voz de Galicia S.A. representa o maior volume de negocio 

da Corporación: 64.580.796 euros no ano 2010. O número de 

empregados nese mesmo ano ascendía a 438. O resultado neto do 

exercicio foi de -91.323 euros, segundo as contas anuais depositadas 

no Rexistro Mercantil. 

No mesmo ano a empresa controlaba o 99,9% de Canal Voz 

S.L. e o 98,82% de Galicia Editorial S.L. Ademais posuía o 52,32% da 

sociedade de carteira Medios Audiovisuales de Galicia S.L.U.  
 
 

 
6.6.1. Consello de Administración de La Voz de Galicia 
S.A. 
 
 O accionariado da cabeceira La Voz de Galicia pertence nun 

99,975 á Corporación Voz de Galicia S.L.U. e nun 0,025% ao editor 

Santiago Rey Fernández Latorre. As sociedades participadas por La 

Voz de Galicia S.A. son: 
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Gráfico 15: Reparto do accionariado de La Voz de Galicia S.A. 
entre as empresas do grupo, ano 2010 

 

Fonte: Rexistro Mercantil, 2010 

 
Gráfico 16: Organigrama do xornal La Voz de Galicia  (2010) 
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* O dato, como xa advertimos noutras ocasións, é de 2010. Con 
posterioridade, Luis Ventoso deixou o seu posto de director adxunto en La 
Voz de Galicia (marzo de 2011) tras 11 anos no cargo. Incorporarase como 
adxunto á Dirección de ABC, xornal que agora dirixe quen foi tamén 
director de La Voz de Galicia entre o ano 2000 e o 2006, Bieito Rubido. 
 
 
 

 
6.7. Canal Voz S.L. 

______________________________________________ 
 

Canal Voz S.L. é a sociedade de contidos dixitais participada 

nun 100% pola Corporación Voz de Galicia, S.L. Nace a finais do ano 

1994 como empresa especializada en Internet e novas tecnoloxías. 

No ano 2010 os ingresos de explotación foron de 1.673.097 

euros e o resultado neto de explotación 67.027 euros, segundo o 

rexistro de SABI. O importe neto da cifra de vendas alcanzaba os 

1.654.955 euros. Nese mesmo ano contaba no cadro de persoal con 18 

empregados. As accións repártense entre a empresa La Voz de Galicia 

S.A. –que posúe un 99,90%- e Santiago Rey Fernández Latorre –co 

0,10% restante-, que é, ao mesmo tempo, administrador único da 

compañía. 

 

6.8. Galicia Editorial  S.L. 
______________________________________________ 

 
 Galicia Editorial S.L. é a empresa de Artes Gráficas da 

Corporación Voz de Galicia. Créase en 1988, dedicada á impresión, 

edición, publicación, distribución e venda de  libros. Está ubicada no 

complexo empresarial de Sabón en Arteixo. 
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 Durante o ano 2010 esta empresa desenvolveu o proxecto de 

renovación e ampliación da súa planta de impresión nas instalacións de 

Sabón coa posta en marcha de dúas novas rotativas Colorman. 

Segundo os datos publicados no Rexistro Mercantil o importe 

estimado para dito proxecto acadou os 26,7 millóns de euros. 

 No rexistro de empresas SABI os ingresos de explotación no 

ano 2010 foron de 5.694.174 euros e o resultado neto do exercicio de 

138.983 euros. A cifra de negocios durante o mesmo período acadou 

os 5.686.674 euros. A empresa contabilizaba daquela 63 traballadores. 

No mesmo rexistro figuran como accionistas a empresa La Voz de 

Galicia S.A. cun 98,82% das accións e a Corporación Voz de Galicia 

S.A., co 1,18% restante. O administrador único é La Voz de Galicia, 

S.A. e o director xeral de Galicia Editorial, S.L. é Santiago Pérez Otero. 

 
   

6.9. Distribuidora Gallega de Publicaciones S.L. 
______________________________________________ 

  
É a empresa de transporte que se encarga da distribución do 

xornal polo territorio galego. Pertence nun 99% á Corporación Voz de 

Galicia. O 1% restante é propiedade de Santiago Rey Fernández 

Latorre, que figura como administrador único. 

No rexistro de empresas SABI os ingresos de explotación no 

ano 2010 foron de 6.116.336 euros e o resultado neto do exercicio de 

21.034 euros. 
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6.10. Instituto Sondaxe S.L. 
______________________________________________ 

 
No ano 1991 nace Instituto Sondaxe S.L. como empresa 

especializada en investigación de mercados, márketing e opinión. A 

empresa leva a cabo estudos, traballos e investigacións demoscópicas, 

sobre todo enfocadas á realidade social galega. A súa sede central está 

na Coruña e conta con delegacións comerciais en Vigo e Madrid; así 

como coas infraestruturas da Corporación noutras trece localidades 

galegas. 

Os ingresos de explotación no ano 2010 foron de 1.224.030 

euros cun resultado neto de -104.029 euros. Nese mesmo ano eran 25 

persoas as que figuraban no cadro de persoal. Son datos aportados 

pola base oficial SABI. 

A empresa pertence nun 99,5% á Corporación Voz de Galicia 

S.L. e 0,5% ao editor Santiago Rey Fernández Latorre, que exerce 

como administrador único. 

 

 
6.11. Medios Audiovisuales de Galicia S.L. 

______________________________________________ 
 

Medios Audiovisuales de Galicia S.L. é o holding que agrupa as 

empresas de radio, produción audiovisual e televisión dixital terrestre 

da Corporación Voz de Galicia S.L. Engloba: a empresa Medios 

Digitales de Galicia S.A.U., Noroeste de Radiodifusión S.L.U., Radio 

Marineda S.L.U. e Voz de Galicia Radio S.L.U., as tres empresas de 
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radio, cada unha das cales con control sobre grupos de emisoras con 

procedencia diferente, de aluguer ou propias. 

La Voz de Galicia S.A. controla o 52,32% desta sociedade de 

carteira. No ano 2010 o 18% pertencía á Corporación CaixaGalicia, 

S.A.; o 15% era propiedade de Arnela Capital Privado S.C.R. de 

Réxime Simplificado S.A.; e o 14,68% estaba en mans da Corporación 

Voz de Galicia S.L. 

Á súa vez, Medios Audiovisuales de Galicia S.L. é propietaria 

da totalidade das accións das empresas Medios Digitales de Galicia 

S.A.U., Voz Audiovisual S.A.U. e Voz de Galicia Radio S.L. 

No Consello de Administración da empresa figuraban en 2010 

Santiago Rey, en representación da empresa La Voz de Galicia S.A. e a 

CXG Corporación CaixaGalicia S.A. na vicepresidencia do consello. 

Os administradores conselleiros, Manuel Areán Lalín e Lois Blanco 

Penas, en substitución dende xuño de 2011 de José María Castellano 

Ríos, ademais da empresa Arnela Capital Privado S.C.R. de Réxime 

Simplificado S.A. 

Vtelevisión, integrada no holding Medios Audiovisuales de 

Galicia, S.L., é a primeira canle de televisión autonómica privada que 

aparece en Galicia (tras recibir en 2005 a licencia de TDT). Comeza as 

súas emisións o 31 de maio de 2010. Tras anos coa licenza de TDT 

concedida, a Corporación agardaba o momento idóneo para poder 

comezar as emisións dunha televisión dixital para Galicia, controlando 

na medida do posible os riscos empresariais. O momento económico 

actual e a crise publicitaria dos medios retrasaron e obrigaron a 
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reconfigurar o proxecto inicial. Dende a propia empresa recoñecen 

que Vtelevisión naceu “no peor momento posible, o que obrigou a 

revisar un proxecto de televisión xeralista galega e levar a cabo un 

planteamento máis axustado aos tempos”39. 

 

6.11.1. Voz Audiovisual S.A. 
 

Voz Audiovisual S.A. é a marca baixo a que a Corporación Voz 

de Galicia S.L. entra no mercado das producións audiovisuais. Nace 

no ano 1985 e axiña se especializa na creación de series de televisión, 

programas de entretemento, telefilmes, longametraxes e documentais. 

O éxito de público acompañou series de ficción producidas por Voz 

Audiovisual. É o caso das producións para a Televisión de Galicia 

Mareas Vivas, Matalobos ou Padre Casares, Terra de Miranda, As Leis de 

Celavella e A Vida por diante. Tamén desenvolveu series para TVE e 

Antena 3, ademais de documentais como Vida nas mareas, Camiño de 

Santiago, Humedales del NO de España ou O mundo de Celavella, e 

programas de humor e entretemento como A Terra dos prodixios, Son de 

estrelas, Con perdón, Perdelo todo, As favoritas, Mundo Verbena, Son de verán e 

Buscando Estrelas. 

A finais dos anos noventa comeza coas longametraxes, 

participando en producións como Se buscan Fulmontis (Alex Calvo 

Sotelo, 1998) e La lengua de las mariposas (José Luís Cuerda, 1999), e no 

ano 2008 presentou El menor de los males e De Bares, ópera prima do 

director galego, Mario Iglesias. A produtora estreou no 2009 na 

                                                             
39 Declaracións de Lois Blanco durante a conversa mantida coa autora en 
xaneiro do ano 2012. 
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Televisión de Galicia a serie documental sobre a sociedade e a cultura 

galegas Made in Galicia. 

Os ingresos de explotación no ano 2010 foron de  7.036.565 

euros, cun resultado neto de 900.516 euros. O importe neto da cifra de 

vendas foi de 7.007.658. O número de empregados directos nese 

mesmo ano era de 92. Son datos publicados na base SABI. 

A produtora é propiedade da empresa Medios Audiovisuales 

de Galicia S.L., que posúe o 100% do accionariado. O administrador 

único é La Voz de Galicia S.A. 

 
6.11.2. Voz de Galicia Radio S.L.U. 

 
Voz de Galicia Radio S.L.U. nace como tal en decembro de 

1994. Constitúese a partir das emisoras que ten a Corporación Voz de 

Galicia S.L., no seu día asociadas a Antena 3 e Onda Cero. Nun 

principio Radio Voz concibiuse coa idea de se espallar polo conxunto 

do Estado, no marco da estratexia de expansión que xa se comentou 

en páxinas anteriores, mais hoxe en día é unha rede de oito emisoras 

autonómicas centradas na información local. Dende a propia empresa 

apuntan que a “competencia desleal” que existe dentro do sistema 

radiofónico impide que Radio Voz compita coas emisoras 

informativas de carácter xeral 40. Por iso a emisora da Corporación 

coruñesa camiña cara unha radio de “reflexión”, centrada na 

                                                             
40 A crítica, que non é nova, refírese basicamente á Radio Galega, radio 
pública que, ademais de recursos procedentes dos orzamentos da 
Comunidade Autónoma, participa do mercado publicitario, igual que as 
empresas privadas, cuestión que no seu día tamén se planteou verbo da 
televisión pública. 
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información matinal e no entretemento e participación dos oíntes 

durante a tarde a madrugada, segundo apunta o director xeral Lois 

Blanco. 

Radio Voz pertence a Medios Audiovisuales de Galicia S.L., 

empresa participada pola Corporación Voz de Galicia nun 67%, a 

Corporación Caixa Galicia nun 18% e Arnela Capital Privado nun 

15%. 

Os datos do EGM de xuño do 2011 cifraban en 47.000 as 

persoas que escoitaban Radio Voz en Galicia. 

Os ingresos de explotación no ano 2010 foron de 2.673.226 

euros cun resultado neto do exercicio de -181.239 euros, segundo os 

informes de SABI. Conta no seu cadro de persoal con 30 empregados. 

No sector radiofónico a Corporación está integrada tamén 

polas empresas Radio Marineda S.L.U. e Noroeste de Radiodifusión 

S.L.U, dependentes directamenre de Voz de Galicia Radio S.L.U. 

 
6.11.3. Medios Digitales de Galicia S.A.U. 
 

No ano 2006 a corporación coruñesa crea Medios Digitales de 

Galicia S.A.U. para a xestión indirecta do servizo público de televisión 

e a xestión e explotación dos servizos de radio, televisión ou calquera 

outro medios de comunicación, segundo se especifica na base de datos 

SABI. 

Os ingresos de explotación no ano 2010 foron de 486.297 

euros, cun resultado neto negativo de -2.272.246 euros (Rexistro 

Mercantil). Nese mesmo ano figuraban no cadro de persoal 45 

empregados. O 100% do accionariado da empresa pertence á filial 
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Medios Audiovisuales de Galicia S.L. e o Consello de Administración 

estaba entón integrado por Santiago Rey Fernández Latorre na 

presidencia, Lois Blanco Penas e Manuel Areán Lalín como conselleiro 

delegado. 

 
 

6.12. Fundación Santiago Rey Fernández Latorre 
______________________________________________ 

 
A composición da Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, 

creada en 1997 entre outros obxectivos para asumir chegado o 

momento a propiedade do grupo e garantir a súa continuidade, danos 

non poucas pistas sobre o tipo de alianzas ou compromisos a 

establecer nun futuro a curto e medio prazo, así como a continuidade 

do conxunto da Corporación. Xunto co Consello de Administración é 

sen dúbida o órgano que na súa composición mellor reflicte as 

estratexias e intereses do grupo Voz. 

O seu director é no ano 2010 José Francisco Sánchez, 

xornalista, docente na Facultade de Comunicación da Universidade de 

Navarra e director da Escola de Medios do grupo (1999), director de 

Comunicación (2002), ademais do Máster en Produción e Xestión 

Audiovisual da Universidade da Coruña. 

O vicepresidente e secretario, Manuel Areán Lalín, é, como xa 

dixemos, catedrático de Dereito Mercantil da Universidade da Coruña. 

Avogado de empresa e Secretario Xeral e Conselleiro de La Voz de 

Galicia S.A., foi ademais Director Xeral da Asesoría Xurídica da Xunta 

de Galicia. 
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O catedrático de Dereito Constitucional, Roberto Blanco 

Valdés (A Estrada, 1957), tamén forma parte do padroado da 

Fundación. É columnista e editorialista significado do xornal dende 

1989. 

 Na Fundación figura tamén Sergio Cancelo Mallo, director do 

despacho de avogados (León) que leva o seu nome. Sergio Cancelo 

incorporouse á empresa editora Diario de León como secretario do 

Consello en 1989. Tras dimitir como conselleiro, en 1997 foi relevado 

na secretaría e retomou o cargo en 2003. É secretario da Fundación 

Vela Zanetti (centrada na conservación e difusión da obra deste pintor 

e muralista nacido en Burgos). 

Luciano Vidán Martínez (Santiago, 1953) é outro dos nomes 

que dan forma a una Fundación profesionalmente bastante 

heteroxénea: é o presidente do Colexio Oficial de Médicos da Coruña, 

médico de familia e profesor de Saúde Pública da Escola de 

Enfermería de Ferrol. 

Patróns de Honra da Fundación son: 

José María Arias Mosquera (Santiago, 1954), licenciado en 

Dereito e dende 2001 presidente do Banco Pastor. Vicepresidente da 

Fundación Pedro Barrié de la Maza. 

José Arnau Sierra (Cervo, 1956), inspector de Facenda cunha 

dilatada carreira profesional en Inditex e no Grupo Pontegadea. Era 

conselleiro de Banco Pastor en 2005. Home de confianza durante anos 

de Ortega é vocal da Fundación Amancio Ortega. 
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Manuel Fernández de Sousa Faro (Mérida, 1951) era na data de 

redacción da nosa tese presidente de Pescanova, primeiro grupo 

pesqueiro de España. 

Manuel Gómez-Franqueira Álvarez (Castrelo de Miño, 1947) é 

conselleiro delegado e principal responsable de Cooperativas 

Orensanas, Coren, primeira empresa agroalimentaria española por 

volume de facturación e produción. 

Manuel Jove Capellán (A Coruña, 1941). Ex presidente de 

FADESA e propietario do 38% da firma galega téxtil Caramelo, de 

case un 74% no Parque Warner en España e do 40% de Vetra Energía, 

empresa dedicada á exploración e explotación de pozos petrolíferos en 

América Latina. 

Carlos Martínez Pérez (Pontedeume, 1937). Director de Einsa, 

empresa líder do sector de Artes Gráficas. 

 José Luis Méndez López (A Coruña, 1945). Foi director xeral 

da antiga Caixa Galicia e desenvolveu a maior parte da súa carreira 

profesional na caixa galega, despois de que o nomearan director xeral 

no ano 1981, converténdose no director máis novo do sector 

financeiro español. 

En xuño de 2011 o padroado da Fundación nomea tres novos 

membros: Lois Blanco Pena, José María Castellano e José Luis Meilán 

Gil. 

Lois Blanco Pena (Melide, 1968), licenciado en Ciencias da 

Información pola Universidade Complutense, leva 21 anos en La Voz 

de Galicia, onde desenvolveu diversas responsabilidades periodísticas e 
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de xestión. Desde 2009 dirixe VTelevisión e Radio Voz. Trala marcha 

de José María Castellano é nomeado director xeral da Corporación 

Voz de Galicia. 

José María Castellano (A Coruña, 1947), actualmente 

presidente de Nova Galicia Banco, é Doctor en Economía. Vinculado 

dende 1985 ao grupo Inditex e man dereita de Amancio Ortega, no 

2008 accedeu á dirección de Ono. Dende 2004 ata 2011 formou parte 

do Consello de Administración de La Voz de Galicia, ata que en xuño 

de 2011, coincidindo coa fusión das caixas galegas, asume a 

presidencia executiva de Nova Galicia Banco. 

José Luis Meilán Gil (A Coruña, 1933) foi reitor da 

Universidade da Coruña. Catedrático de Dereito Administrativo dende 

1968,  fundador do Partido Galego Independente, presidente do 

Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, deputado de UCD pola 

provincia da Coruña en 1977 e 1979. 

A Fundación vén ser a garantía da continuidade empresarial e 

editorial da Corporación Voz de Galicia e ao mesmo tempo a factoría 

de pensamento e intereses dende a que se elabora o discurso 

estratéxico e informativo. Tocante ao primeiro punto (a continuidade 

da empresa), así o decidiu o actual propietario, Santiago Rey 

Fernández Latorre. O que aínda está por definir é cómo esta entidade 

e os seus integrantes garantirán esa continuidade, seguindo as 

directrices marcadas polo seu presidente. 

 Malia que dende a propia Fundación aseguran que non hai 

definidos criterios fixos para a selección dos membros do Padroado, o 

certo é que a maioría dos patróns de honra son recoñecidos 
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empresarios á fronte de empresas punteiras da nosa comunidade e 

como xa dixemos, persoas de confianza e de relación persoal e de 

amizade co propietario do grupo, Santiago Rey Fernández Latorre. Se 

anotamos as empresas ou institucións que con maior ou menor 

intensidade, aparecen representadas na Fundación veremos que en 

moitos casos coinciden coas que están presentes nos Consellos de 

Administracións: Caixa Galicia e NovaGaliciaBanco, Inditex, Manuel 

Jove, Adolfo Dominguez, Pescanova, Caramelo, Banco Pastor, 

COREN, Einsa..., ademais de cualificados persoeiros do ámbito 

universitario, preferentemente da especialidade do Dereito. Todos eles, 

como dixemos, forman parte destes organismos por decisión persoal 

do propietario maioritario, case único, non pola porcentaxe de accións 

de que poidan dispoñer. 

 Parécenos importante a enumeración e identificación destes 

cargos na medida en que, no momento de redactar esta tese, 

conformaban acaso o máis poderoso equipo de intereses financeiros e 

empresariais da Galicia de finais do século XX e primeira década do 

século XXI, todos eles reunidos arredor de La Voz de Galicia e do seu 

editor propietario, Santiago Rey Fernández Latorre. Parécenos 

importante porque en gran medida moitos dos posicionamentos 

informativos de La Voz de Galicia deben interpretarse, asemade, a 

partir desta relación de intereses. 

 Cómpre advertir que non é o único caso dentro do sistema 

galego de empresas de comunicación. Este tipo de modelos 

corresponden en realidade ao modelo dominante, dentro e fóra de 

Galicia. Mais salientamos o caso da Corporación Voz de Galicia polo 

que representa no conxunto da sociedade galega, pola súa influencia 
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obxectiva na vida social, cultural, económica e política do país, e 

mesmo pensando nos posibles horizontes de futuro. 

 
Gráfico 17: Membros do Padroado da Fundación Santiago Rey 
Fernández Latorre41. Ano 2011 

Fonte: lavozdegalicia.es. El Patronato de la Fundación Santiago Rey 
Fernández-Latorre se reúne en La Voz. Infográfico publicado o 23 de 
decembro de 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
41 Neste capítulo recollemos os datos relativos ao ano 2010. No ano 2013 o 
Padroado da Fundación reduciuse considerablemente. O Presidente da 
Fundación continúa a ser no ano 2013 Santiago Rey Fernández-Latorre e o 
Vicepresidente e Secretario Manuel Areán Lalín. José Francisco Sánchez 
segue ocupando o posto de director e os vocais son: Lois Blanco Penas, 
Roberto Blanco Valdés, Sergio Cancelo Mallo e Luciano Vidán Martínez. 
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 6.13. Conclusións 
______________________________________________ 

 
A Corporación Voz de Galicia segue un modelo de 

organización e desenvolvemento clásico, común a outras experiencias 

similares, cun liderado obxectivo sobre a realidade galega, fortalecido 

ao longo dos anos sobre cinco características ou principios básicos: 

 
1) Propiedade familiar, que neste caso é practicamente 

propiedade persoal (Santiago Rey Fernández Latorre), non 

da súa descendencia, nin doutras ramas da familia que 

noutrora tiveron participacións, reforzada coa significación 

dunha cabeceira con máis de 130 anos de historia, co que 

supón de tradición consolidada na memoria de varias 

xeracións e en distintas etapas da vida social. 

2) A presenza porcentual doutras propiedades produciuse a 

partir da ampliación da Corporación ao ámbito 

audiovisual, fundamentalmente coa creación da empresa 

Medios Audiovisuales de Galicia S.L. Nese momento é 

cando o grupo, necesitado de recursos e financiamento, 

abre a propiedade destas novas liñas a capital externo. 

3) Unificación, a partir de determinada época, dos produtos 

da Corporación Voz, fortalecidos principalmente no 

mercado galego e na identidade local, que é onde reside a 

súa principal fortaleza, aínda que tamén os seus límites. 
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4) Forte identidade local vencellada a un mercado fiel e 

estable, mais con vocación de representar 

informativamente o conxunto da sociedade galega (Galicia 

como unidade), aínda que a súa maior penetración e 

estabilidade estea na Galicia norte, sobre todo na provincia 

da Coruña. 

5) Crecemento horizontal de empresas complementarias 

dentro do hipersector da comunicación, sobre todo a partir 

da década dos 90 do pasado século, co obxectivo de cubrir, 

na medida do posible, todo o espectro informativo e de 

comunicación da comunidade. 

 Neste punto, cómpre dicir que a Corporación Voz de Galicia 

encarna todas as características do modelo de empresa de propiedade 

familiar e, máis concretamente, o modelo de configuración que define 

os grupos de comunicación galegos. De todos eles sen dúbida o de 

maior crecemento. 

 Esta caracterización, entendida no marco do actual modelo de 

mercados fortemente competitivos e abertos, na chamada era da 

globalización, e condicionada polo desenvolvemento e a penetración 

das novas tecnoloxías e as novas ofertas de información e 

entretemento, presenta algunhas fortalezas: 

1. coherencia e cohesión da organización, 

2. unidade de mando e liderado obxectivo no mercado, 

3. forte identidade de marca fronte a competidores alleos, 

4. fidelidade histórica de audiencias, 
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5. discurso integrador de Galicia como unidade social e política, 

sen renunciar aos discursos de proximidade (información local, 

delegacións). 

 
As empresas que ao longo destes anos foron configurando a 

Corporación responden ás distintas necesidades da demanda (prensa, 

radio, televisión, producións audiovisuais, redes) e, ao mesmo tempo, 

ás necesidades dos procesos de produción, reforzando rendibilidades 

internas a través de mecanismos de sinerxia. Neste punto, poderíamos 

pensar que mesmo as posibilidades de crecemento (aínda que 

limitadas) non están esgotadas, ou poden mellorarse: desenvolvemento 

da liña editorial (Biblioteca Gallega), posibilidade de expansión cara a 

mercados exteriores reforzando a identidade (Galicia exterior), 

televisión dixital de pago, produtos audiovisuais e multimedia, etc., 

conectados con outros ámbitos de desenvolvemento económico 

(turismo, publicidade, redes sociais, etc.) así como posibles alianzas 

sectoriais e empresariais, sempre afondando na marca galega de 

identidade. 

Mais as fraquezas tamén son importantes. Por enumerar 

algunhas: 

1. As propias limitacións demográficas (consumos) e económicas 

(publicidade) do mercado galego eivan as posibilidades de 

crecemento dun grupo que mantén tan elevadas doses de 

liderado e que está obrigado a competir, con fortes custos 

estruturais, non só con outras ofertas galegas (os outros 

grupos de comunicación) senón mesmo contra as ofertas 

mediáticas de fóra do país, na actualidade seguramente os seus 
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principais competidores. É esta unha limitación (a dimensión 

do mercado) que afecta grandemente ao conxunto das 

industrias culturais e da comunicación en Galicia. 

2. Os elevados custos de mantemento da estrutura tanto 

empresarial (delegacións) como de redacción, que fai que a 

relación entre os custes de produción e os retornos 

económicos sexan moi baixos. A creación dos produtos 

informativos e culturais supón elevados custes de fabricación 

para un retorno escaso (dada a dimensión do mercado galego). 

3. As características da propiedade, non só familiar, senón 

personalizada, plantea dúbidas respecto do futuro. A proposta 

estratéxica (Fundación Santiago Rey Fernández Latorre) non 

parece que estea aínda suficientemente concretada, ou polo 

menos non se percibe desta maneira, coa conseguinte 

inseguridade na organización (ou empresas) e no posible 

interese dos capitais financeiros. 

4. A forte e cada vez maior competitividade na oferta e nos 

mercados obriga a elevados índices de endebedamento que, na 

situación actual, poden afectar seriamente á viabilidade 

financeira das empresas, senón na súa totalidade, si nalgúns 

sectores de maior risco, como o audiovisual. As cifras de 

endebedamento da Corporación veñen medrando dende o ano 

2008 cando rexistraba unha porcentaxe de endebedamento do 

74,14% fronte ao 77,15% rexistrado en 2011. 
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5. Na liña do punto anterior debemos contemplar as necesidades 

dos novos ámbitos tecnolóxicos: a adaptación cos modelos de 

negocio, produción, difusión e comercialización a que obrigan 

as novas tecnoloxías e os novos hábitos ou demandas de 

consumo. 

  

 O desenvolvemento de proxectos como o que representa a 

Corporación Voz de Galicia, obrigados a competir e a renovarse 

constantemente, precisan de importantes investimentos de capital, se 

cadra mesmo de alianzas, que as características da propiedade do 

grupo inicialmente limitan. A actual crise económica, que afecta a 

entidades financeiras coas que a Corporación e o seu propietario 

mantiñan dende hai anos unha relación intensa e persoal (Caixa 

Galicia, Banco Pastor, NovaGaliciaBanco, Unión Fenosa, Pescanova), 

complica moi seriamente a situación, e o desenvolvemento do 

proxecto de televisión dixital (TDT) ao que máis arriba fixemos 

referencia constitúe un importante desafío cara ao futuro. 

A composición da Fundación Santiago Rey Fernández Latorre, 

chamada a asumir no seu momento a propiedade e continuidade do 

grupo, ofrécenos pistas sobre o tipo de alianzas, apoios ou 

compromisos que se viñan establecendo ata agora dende a propiedade, 

pero na situación actual de incertezas e desestruturación económica, 

con algunhas das empresas ou organizacións anteriormente citadas 

atravesando procesos que cuestionan mesmo a viabilidade das 

mesmas, ninguén pode garantir que actuacións ou alianzas de futuro 

poderán establecerse. A identidade e a significación dos membros da 

Fundación amosan as lealdades, liñas de pensamento, posible 
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coincidencia de intereses, estratexias compartidas, etc. tanto tocante a 

Galicia (no deseño dun modelo social que se pode compartir arredor 

do pais) como tocante a posibles intereses particulares. Unha análise 

miúda do tratamento informativo que La Voz de Galicia e as empresas 

da Corporación dedicaron a determinadas cuestións da actualidade 

próxima (concurso eólico no goberno bipartito, fusión das Caixas de 

Aforros e constitución de NovaGaliciaBanco, porto exterior en Punta 

Langosteira, concesións de explotación da Xunqueira para acuicultura, 

etc.) non podemos interpretalas sen considerar a composición dos 

Consellos de Administración, as relacións persoais do presidente e os 

membros que participan na Fundación Santiago Rey Fernández 

Latorre, en teoría o núcleo de pensamento e alianza afectiva e de 

intereses da Corporación. 

As expectativas a curto prazo falan de supervivencia. Vivimos 

en estado de alerta máximo fronte aos continuos cambios, forzados ás 

veces a desenvolver posicións de resistencia para superar unha crise 

tanto económica como estrutural que afecta ao conxunto do país. Na 

medida en que o xornal, e o conxunto da Corporación, encarnan a 

primeira referencia mediática galega, sofre as vicisitudes que a nosa 

sociedade está a vivir no seu conxunto. 

La Voz de Galicia non é unha excepción dentro do sistema 

empresarial, económico e cultural galego. A situación actual da 

realidade económica afecta seriamente ás empresas de comunicación 

en Galicia e no resto do mundo. Canto máis ambicioso e maior é o 

tamaño dos grupos de comunicación, maiores son as necesidades e as 

dificultades, se non se conseguen ampliar os mercados e acometer as 

necesarias transformacións tecnolóxicas, organizativas e de recursos 
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que impoñen os tempos. A Corporación Voz de Galicia non é allea a 

esta situación xeral. Nos últimos anos vive un proceso de 

reestruturación interna e de redución dos custes. A saída da crise pasa 

pola creación de novos horizontes de expansión. O aforro e a 

racionalización dos custes é unha necesidade, mais o desafío está en 

investir en novas tecnoloxías que abran a empresa cara a novos 

mercados e novos aproveitamentos organizativos. As alianzas 

estratéxicas con outras propostas empresariais, sen perder a 

identidade, é o outro reto que impón o mercado internacional.  

Dende a Corporación din estar seguros da necesidade desas 

alianzas ou acordos entre cabeceiras, no que atinxe á compra de papel 

ou á distribución dos xornais. Amósanse abertos a negociar con outros 

medios que busquen imprimir na súa renovada rotativa ou compartir a 

súa distribuidora. De feito, no momento de redactar a presente tese, na 

rotativa da Corporación coruñesa imprimíase o xornal ABC para 

Galicia, o Sport para Galicia, Asturias e o noroeste de España, La 

Razón e en marzo de 2012 comezouse a imprimir El Mundo Deportivo. 

No seu momento, as disputas pola concesión da impresión do Diario 

Oficial de Galicia por parte da Xunta desataba importantes tensións 

entre as empresas que ofrecían este tipo de servizos: desenvolvemento 

de servizos editoriais como novas liñas de negocio, sen excluír o 

ámbito dixital; aínda que dende a propia Corporación insisten en que 

tales alianzas non poden afectar ao principio estratéxico sobre o que se 

fundamenta historicamente o periódico: a súa soberanía de decisión e 

a identidade galega do mesmo. 

A comercialización da publicidade nacional é outra das bazas 

que está a xogar a Corporación nestes momentos. De feito, mantén 
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unha alianza estratéxica con Vocento segundo a cal pretende 

converterse na principal plataforma de cobertura rexional para os 

anunciantes. 
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7.1. Historia do grupo 

______________________________________________ 

 

 grupo de empresas da comunicación líder na 

provincia de Lugo ten a súa orixe na cabeceira 

histórica El Progreso (1908). O número 12 da rúa 

Progreso -entón chamada Manuel Becerra- acolle 

dende o ano 1908 a edición e impresión deste 

xornal, tamén centenario, na actualidade ubicado na 

rúa Ribadeo da capital da provincia. Purificación de Cora y Más-

Villafuerte e Fernando Pardo Suárez fundaron o diario, aínda que 

Pardo Suárez abandona o proxecto tres meses despois, desconforme 

co progresivo afastamento do liberalismo inicial que viña amosando a 

publicación, motivo que o obriga a desprenderse das súas accións na 

empresa. 

O primeiro director foi o avogado José Gayoso Castro. 

Durante dous anos asumiu a dirección Fernando Pardo Suárez (1909-

1911) e, logo, durante case tres décadas, Antonio de Cora Sabaler, fillo 

do fundador (1914-1940). Sucédelle no cargo o seu irmán Purificación 

de Cora Sabater, dende 1940 a 1969. En 1969, trala morte de Cora 

Sabater, é nomeado director José Trapero Pardo, a quen sucede en 

1972 Pedro de Llano López, “Bocelo”, que viña de dirixir La Voz de 

Galicia entre os anos 1952 e 1968 e El Ideal Gallego, desde 1968 ata 

1972. No ano 1980, despois do período de dirección de “Bocelo” 

accede ao primeiro posro executivo do diario outro membro da 

familia fundadora, José de Cora Paradela, quen co seu irmán 

O 
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Purificación –netos do fundador- á fronte do Consello de 

Administración, acomete unha profunda modernización do rotativo, 

que coincide coa celebración dos seus 75 anos de existencia. Son os 

inicios da creación do Grupo El Progreso que se configurará, tal e 

como hoxe o coñecemos, na década dos 90. 

Na actualidade é Blanca García Montenegro a presidenta do 

Consello de Administración e conselleira delegada do grupo de 

empresas. Tralo falecemento do seu esposo –Purificación de Cora- en 

abril de 1993 queda á fronte do grupo empresarial e comeza a 

fraguarse o cuarto relevo xeracional. En 1996 cesa no seu cargo de 

director do xornal José de Cora e asume a responsabilidade do 

periódico o ex conselleiro de Economía durante o goberno do 

socialista Fernando González Laxe en Galicia, Fernando Salgado. O 

cesado, José de Cora, é nomeado director xeral da sociedade, 

encargándose asemade da dirección da televisión local que a empresa 

puxera en marcha pouco antes42. Estamos a falar de novo dunha 

empresa familiar onde na actualidade están presentes, ademais do neto 

do fundador, os bisnetos –fillos de Purificación de Cora e de Blanca 

García Montenegro-, Antonio Purificación e Blanca de Cora García, e 

o seu curmán Gonzalo de Cora Sierto, fillo de José de Cora Paradela. 

A maioría do accionariado do conxunto de empresas que 

conforman o Grupo El Progreso está na actualidade en mans de 

Blanca García Montenegro e dos seus fillos. O seu cuñado e a familia 

de Cora manteñen unha porcentaxe menor. 

                                                             
42 Álvarez P., L. (1999): Prensa ameazada. Desde a transición ó fraguismo. Edicións 
Lea, Santiago. p:128. 
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7.2. Titularidade e localización 

______________________________________________ 

El Progreso de Lugo S.L. ten a súa sede na rúa Ribadeo de 

Lugo. Constitúese como empresa dedicada á composición, impresión 

e edición de prensa periódica en  febreiro do ano 1967. A cabeceira 

centenaria eríxese en empresa matriz dende a década dos 80 cando 

comeza a fraguarse un dos grupos provinciais máis importantes de 

Galicia. Posúe o 100% do accionariado das seguintes empresas: 

- El Progreso Artes Gráficas S.L.U. Rúa Ribadeo, 5, 

Lugo. Créase en 1991 destinada á impresión de textos. No 

ano 2010 cesa a súa actividade. 

- Productora El Progreso S.L.U. Rúa Ribadeo, 5, Lugo. 

Constitúese no ano 1991 para abarcar o campo da imaxe e 

do audiovisual. Dende o seu nacemento dedicouse á 

prestación de servizos audiovisuais para a Televisión de 

Galicia. A finais do 2010 CRTVG rescinde o seu contrato 

coa produtora lucense.  

- Telelugo El Progreso S.L.U. Rúa Ribadeo, 5, Lugo. 

Nace en 1995 para ocupar o sector da televisión local. 

- Lugopress S.L.U. Praza Maior, 20, Lugo. O sector da 

produción cinematográfica queda cuberto dende o ano 

1997 coa creación desta empresa. 

- Lérez Ediciones S.L.U. Rúa Lepanto, 5, Pontevedra. 

Nace no ano 1999 e é a empresa de edición e artes gráficas 

propietaria de Diario de Pontevedra. Constitúe a cabeceira 

que permitiu ao grupo entrar na provincia de Pontevedra 
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nunha estratexia de expansión semellante á que 

desenvolvera algúns anos antes o Grupo La Región coa 

cabeceira Atlántico Diario (1985) e máis tarde a que 

promoverá o grupo Prensa Ibérica coa cabeceira La 

Opinión de A Coruña na cidade herculina (2000). 

- Galicia Proxectos de Comunicacións S.L.U. Rúa 

Ribadeo, 5, Lugo. Constitúese en setembro de 2006 para a 

edición de prensa escrita. 

- Sar Comunicacións XXI S.L.U. Rúa Ribadeo, 5, Lugo. 

Constitúese no ano 2006 destinada á prensa e á división de 

Internet do grupo. 

- Televisión de Lugo S.A. É a empresa do grupo destinada 

a televisión local, que pertence de forma directa nun 50% 

ao grupo lucense. 

- Comercializadora Medios Grupo El Progreso S.L.U. É 

a empresa constituída no ano 2010 e dedicada á xestión e 

intermediación publicitaria e a prestación de servizos 

relacionados cos medios de comunicación social. 

 

 A cabeceira líder na provincia, El Progreso, posúe na actualidade 

a maioría da Axencia Galega de Noticias S.A.  con sede en Santiago 

de Compostela. Esta axencia creouse en 1986 como resultado da 

alianza de varios xornais galegos que buscaban crear un servizo de 

noticias conxunto na nosa comunidade. Actualmente o Grupo El 

Progreso ten o 90,94% da propiedade. 

Ademais, o Grupo El Progreso ten unha participación do 10% 

da empresa Cinfo Contenidos Informativos Personalizados S.L. 
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con sede na Coruña. Esta empresa xurdiu no ano 2000 e dedícase á 

prestación de servizos interactivos e ao desenvolvemento de produtos 

en Internet. 

O grupo ten tamén unha participación do 7% na empresa 

Ondas Galicia S.A.  con sede en Santiago de Compostela, dedicada á 

explotación de emisoras de radio. 

 

 

7.3. Conformación da propiedade 

______________________________________________ 

A empresa matriz é El Progreso de Lugo S.L. As accións, 

segundo os datos depositados na base SABI, repartíanse no ano 2009 

entre: Blanca García Montenegro, Antonio Purificación de Cora 

García, Blanca de Cora García, José de Cora Paradela e Gonzalo de 

Cora Sierto, detentando a maioría Blanca García Montenegro. De 

novo nos atopamos cunha empresa de carácter estritamente familiar. 

O Grupo El Progreso segue unha das vías habituais de 

crecemento: o crecemento interno. Trátase de crear activos e poñer en 

marcha novos medios de comunicación e novos soportes para facer 

fronte á competencia a partir da antedita matriz. O grupo procura 

espallar deste xeito a súa marca buscando sinerxías entre as empresas 

que van xurdindo baixo o selo de identidade de El Progreso de Lugo. 

Falamos, xa que logo, de concentración financeira, na que a sociedade 

matriz, El Progreso de Lugo S.L., posúe o 100% do accionariado das 

restantes sociedades: un holding onde a sociedade dominante –El 
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Progreso de Lugo S.L.- controla o capital das sociedades filiais e estas 

conservan a súa autonomía patrimonial e a súa independencia xurídica 

e formal. O control da sociedade, isto é, a capacidade para decidir nas 

xuntas xerais e nos consellos de administración, está en mans das 

mesmas persoas en todas as empresas do grupo. 

Gráfico 18: Organigrama das sociedades integradas no Grupo El 
Progreso, ano 2010 

                                                           
   

 

 

 

 

EL 
PROGRESO 

DE 
LUGO, S.L.

Lérez 
Ediciones 

S.L.U. El Progreso 
Artes 

Gráficas 
S.L.U.

Lugopress 
S.L.U.

Telelugo El 
Progreso 

S.L.U.

Sar 
Comunicacións 

XXI S.L.U.

Galicia Proxectos de 
Comunicacións 

S.L.U.
Productora 
El Progreso 

S.L.U.

50%
Televisión 
Lugo S.A. 

INACTIVA

90,94%
Axencia 

Galega de 
Noticias S.A.

10%
Cinfo 

Contenidos Inf. 
Personal.S.L.

7%
Ondas 

Galicia S.A.

Empresas 
participadas



 221 

7.4. Consello de Administración 

______________________________________________ 

A familia mantén pois a propiedade de El Progreso de Lugo e do 

seu grupo de empresas dende o ano 1908. O Consello de 

Administración reflicte a presenza non só da viúva do neto do 

fundador, Purificación de Cora, senón do cuñado desta, e dos seus 

fillos e sobriño. 

• Presidenta: Blanca García Montenegro 

• Administradores conselleiros: 

• Purificación Antonio de Cora García 

• Blanca de Cora García 

• José de Cora Paradela 

• Gonzalo de Cora Sierto 

Blanca García Montenegro detenta a presidencia, 

converténdose na primeira muller que lidera un grupo empresarial de 

comunicación en Galicia. É ademais a presidenta da Fundación CEL-

Iniciativas por Lugo (entidade dependente da Confederación de 

Empresarios de Lugo) e membro do Consello Social da Universidade 

de Santiago de Compostela.  

Falamos dun Consello de Administración estritamente familiar 

onde, ademais da viúva do neto do fundador, figuran os fillos do 

matrimonio de Cora García, Purificación Antonio e  Blanca, o irmán e 

tamén neto do fundador, José de Cora Paradela, e o fillo deste, 

Gonzalo de Cora Sierto. 
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 José de Cora Paradela (Lugo, 1951) é un dos membros do 

consello coa traxectoria periodística máis destacada. Foi redactor da 

Axencia Efe en Madrid e correspondente dende a capital de varios 

xornais galegos. Colaborou con distintas emisoras e foi director da 

revista En Punta, especializada en medios de comunicación. En 1980 

convértese en director de El Progreso de Lugo, cargo que ocupou ata 

1994, cando pasa a ser director xeral do Grupo El Progreso. No sector 

audiovisual dirixiu diferentes series, así como longametraxes e 

documentais. Tamén é autor de varios libros, entre eles Barreiro contra 

Barreiro (Xerais, 1990), crónica dos primeiros anos da autonomía a 

través de quen no seu momento fóra vicepresidente da Xunta de 

Galicia, entre 1983 e 1986, no goberno de Gerardo Fernández Albor, 

e entre 1987 e 1988, durante a presidencia de Fernando González 

Laxe. 

Árbore familiar 
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 No ano 2010 figuraba como presidenta do grupo Blanca 

García Montenegro. A adxunta á presidencia era a súa filla Blanca de 

Cora García-Montenegro. O equipo directivo das empresas que 

conformaban o holding compoñíase naquelas datas da seguinte maneira:  

Gráfico 19: Organigrama do Grupo El Progreso 

*Antón Galocha deixa a dirección de Diario de Pontevedra en xaneiro de 
2013 e asume o posto como director en funcións do rotativo o ata entón 
subdirector, Pedro Pérez. 
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de crecemento que vive os seus anos de expansión durante as décadas 

dos 80 e dos 90 do pasado século. No ano 2011, en plena crise tanto 

económica como estrutural, traballaban en varios proxectos dirixidos a 

abrir fronteiras no terreo radiofónico e poñer en marcha emisoras 

locais43. 

Táboa 18: Comparativa da situación económica das empresas do 
Grupo El Progreso (2009-2010) 

   CIFRA de 
NEGOCIOS44 

 

INGRESOS de 
EXPLOTACIÓN 

RESULTADO 
EXERCIZO 

ENDEBEDAMENTO 
(%) 

PERSOAL 

El Progreso de Lugo 
S.L. 

2010 19.972.353 13.730.868 599.466 43,95 270 
2009 21.146.445 14.242.776 279.982 48,41 286 

Productora El 
Progreso S.L.U. 

2010 695.112 700.112 20.260 41,44 5 
2009 982.174  982.174  32.189  45,44 16 

Telelugo El Progreso 
S.L.U. 

2010 709.233 718.233 -99.500 39,66 18 
2009 803.957  803.957  15.470  37,66 19 

LugroPress S.L..U. 2010 32.251 92.251 -106.330 46,92 5 
2009 59.315 77.315  -34.849  28,36 4 

Lérez Ediciones 
S.L.U. 

2010 5.014.006 5.071.751 28.348 77,59 75 
2009 5.087.080 5.171.915  -261.871  92,90 75 

Galicia Proxectos de 
Comunic. S.L.U. 

2010 765.750 964.222 -85.063 25,32 9 
2009 1.047.067 1.389.117 -33.377  24,53 10 

El Progreso Artes 
Gráficas S.L.U. 

2010 254.185 254.185 -12.880 33,24 5 
2009 216.243 216.243 4.451 39,28 5 

Sar Comunicacións 
XXI S.L.U. 

2010 - 331.494 8.660 - - 
2009 346.024 349.801  3.703  86,61 4 

Axencia Galega de 
Noticias S.A. 

2010 652.168 659.776 -93.424 73,95 10 
2009 894.273 902.415 5.774 54,80 11 

Fonte: Contas anuais depositadas no Rexistro Mercantil  e SABI, anos 2009 e 
2010. 
*Non recollemos na táboa a empresa Comercializadora Medios Grupo El 
Progreso S.L.U. por terse creado no ano 2010, xa que apenas rexistra 
movemento nese ano. 

 

                                                             
43 Proxectos nos que traballaban a mediados do ano 2011, segundo a 
directora do grupo, Blanca García Montenegro (entrevista persoal en abril do 
2011). 
44 Con cifra de negocios referímonos á facturación da empresa. Esta dato 
sinala os ingresos da empresa por vendas ou prestación de servizos. 
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7.6. El Progreso de Lugo S.L. 

_________________________________________ 

Como xa dixemos, o Grupo El Progreso medra arredor da 

histórica cabeceira local El Progreso de Lugo. Configúrase esta como a 

empresa matriz, xa que posúe o 100% do accionariado de case a 

totalidade das empresas que conforman o grupo de comunicación.  

Aínda que as súas raíces se remontan ao ano 1908, El Progreso 

de Lugo S.L. inscríbese en 1967 como empresa dedicada á 

composición, impresión e edición de prensa periódica. Dentro da 

descrición da súa actividade contémplase, ademais, a explotación de 

emisoras de radio, mais será na década dos anos 80 do século pasado 

cando comece coa estratexia de acadar o ansiado multimedia que 

daquela xa perseguían como liñas de crecemento practicamente todos 

os grupos de comunicación de Galicia.  

 Respecto do mercado, a provincia de Lugo é a súa principal 

fortaleza. Tamén a súa debilidade. Os lectores desta cabeceira 

medraron progresivamente, pero o xornal estancouse dentro dun 

territorio limitado, que, con todo, non impediu unha tímida aínda que 

constante expansión. Foi a compra da axencia de noticias AGN o que 

permitiu un primeiro paso cara a diversificación. A televisión e o 

audiovisual foron a segunda gran aposta. En 1999 faise coa cabeceira 

local Diario de Pontevedra, que significa unha cualificada saída alén dos 

espazos provinciais nos que ata ese momento operaba. O dixital é o 

terreo máis recente no que se adentrou o grupo, que abre as súas 

fronteiras provinciais e chega ata a capital compostelá. 
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 A tirada do xornal lugués era en maio de 2010 de 18.353 

exemplares e o número de lectores, segundo o último trimestre do 

EGM do ano 2010, 93.000, cunha cobertura que atinxía practicamente 

toda a provincia. 

Táboa 19: Difusión da cabeceira El Progreso de Lugo 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboración propia a partir dos datos da OJD 

No ano 2010 o resultado do exercicio económico foi de 

599.466 euros, segundo os datos depositados no Rexistro Mercantil. 

El Progreso de Lugo S.L. acadou daquela unha cifra de negocios de 

19.972.353 euros. A empresa daba emprego nese exercicio a 270 

persoas. 

O accionariado da cabeceira continúa controlado na súa 

totalidade polos membros da familia fundadora: Blanca García 

Montenegro e o seu cuñado, José de Cora Paradela, os fillos da 

primeira Blanca e Antonio Purificación, e o seu curmán Gonzalo de 

Cora Sierto. 

El Progreso de Lugo S.L é a empresa que dá forma e cohesión 

ao grupo e posúe o 100% do accionariado das seguintes compañías: El 

Progreso Artes Gráficas S.L., Galicia Proxectos de Comunicacións 

S.L., Lérez Ediciones S.L., Lugropress S.L., Productora El Progreso 

  DIFUSIÓN 
1976 9.617 
1982 11.075 
1992 12.443 
2007 15.554 
2008 15.846 
2009 15.402 
2010 15.258 
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S.L., Sar Comunicacións XXI S.L., Telelugo El Progreso S.L. e 

Comercializadora Medios Grupo El Progreso S.L.U.  

Estamos, pois, ante un grupo que ten a súa base no diario 

lugués, o cal controla a globalidade das ramas nas que opera, buscando 

efectos acumulativos e sinerxías. Na Axencia Galega de Noticias S.A. a 

empresa lucense controla o 90,94% da propiedade. Asemade, como xa 

dixemos, El Progreso de Lugo S.L. ten participacións tamén en Cinfo 

Contenidos Informativos Personalizados S.L. (10%) e Ondas Galicia 

S.A. (7,29%). 

Gráfico 20:  Organigrama directivo do xornal El Progreso (2010) 
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7.7. Productora El Progreso S.L.U. 

______________________________________________ 

 No ano 1991 o grupo crea a Productora El Progreso S.L. para 

facerse un oco no panorama audiovisual. A empresa dedícase á 

realización e edición de reportaxes gráficos, fotografías e produtos 

audiovisuais, así como á prestación de servizos de novas, crónicas e 

informacións.  

 Nos datos do último ano dispoñible no Rexistro Mercantil 

(2010), ofrecido pola base SABI, os ingresos de explotación da 

Productora El Progreso ascenderon a 700.112 euros cun resultado 

positivo de 20.260 euros. Nesa data eran 5 os empregos directos. 

A empresa é propiedade de El Progreso de Lugo S.L. No 

Consello de Administración da produtora figura a presidenta Blanca 

de Cora García e, como conselleiros, José de Cora Paradela, Antonio 

Purificación de Cora García, Diego de Cora García, Gonzalo de Cora 

Sierto e José Vinicius de Cora Sierto, fillos estes dous últimos de José 

de Cora Paradela. 

 

7.8. Telelugo El Progreso S.L.U. 

______________________________________________ 

 Os anos 90 significan para o grupo a súa entrada no sector 

audiovisual. Catro anos despois de nacer Productora El Progreso 

S.L.U., o grupo crea Telelugo El Progreso S.L.U. para a produción, 

edición, emisión e comercialización de produtos televisivos. Telelugo 
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nace froito da fusión das dúas televisións locais existentes daquela na 

cidade, Lugovisión e Televisión de Lugo. 

A canle de televisión local para a cidade de Lugo inicia a súa 

actividade en 1994 e incorpórase no 2001 ao grupo Localia TV ata 

2009, momento no que PRISA decide pechar a rede de televisións de 

Localia espalladas polo territorio español.  

 Foi a primeira televisión na provincia de Lugo que conseguiu 

adaptarse á televisión dixital antes do apagón analóxico. Ao tratarse 

dunha televisión local a audiencia está limitada á cidade de Lugo e 

localidades limítrofes. 

Os ingresos de explotación durante o 2010 acadaron 718.233 

euros, cun resultado negativo de -99.500 euros (SABI). Daquela 

contaba con 18 empregados no cadro de persoal. 

A empresa é propiedade na súa totalidade da matriz El 

Progreso de Lugo S.L. Administradora única da televisión do grupo 

lucense é Blanca García Montenegro e ata decembro de 2011 a 

directora de Telelugo era a bilbaína Sonia Díaz de Corcuera. Dende 

entón, momento no que se levou a cabo un ERE dentro da televisión 

local, o posto de dirección quedou baleiro. No momento da redacción 

final desta tese a empresa estaba en activo, pero continuaba sen ser 

ocupado o posto de director. 
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7.9. Lugopress S.L.U. 

______________________________________________ 

 O grupo tamén quixo estar presente no sector da xestión 

publicitaria e na produción de contidos para o audiovisual coa 

creación en 1997 da axencia Lugopress S.L.U. Nun primeiro momento 

deseñou proxectos para os medios de comunicación impresos, como a 

colección de 53 fascículos La otra historia de Galicia, pero no ano 2001 

comeza a diversificarse co docudrama Veinte siglos de noviazgo, adquirido 

por Televisión de Galicia. O seguinte proxecto foi a serie documental 

Salud, dinero y amor e a curtametraxe O bezoar. Organiza asemade ciclos 

de conferencias e publica libros como Calendario de Galicia. Entre as 

súas últimas producións están O Ladrón de Reliquias -en coprodución 

coa produtora CTV- e O Ano da Carracha -en coprodución con 

Filmanova.  

 Os ingresos de explotación durante o exercicio 2010 foron de 

92.251 euros cun resultado negativo de -106.330 euros, segundo SABI. 

Dende o ano 2004 Lugopress S.L.U. controla o 26,67% do 

accionariado da produtora valenciana Volya Productions S.L. Trátase 

dunha empresa especializada na creación de contidos audiovisuais e 

materiais de carácter didáctico, científico, cultural, social e de 

entretemento, así como de formación especializada.  

 Blanca García Montenegro preside o Consello de 

Administración de Lugopress S.L.U. e os seus fillos Antonio 

Purificación e Blanca de Cora García son conselleiros xunto a José de 

Cora Paradela e Gonzalo de Cora Sierto. 
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7.10. Lérez Ediciones S.L.U. 

______________________________________________ 

No ano 1999 o grupo decide apostar pola ampliación da súa 

presenza na prensa escrita coa compra de Diario de Pontevedra, entón 

propiedade dunha cooperativa de traballadores. O grupo reborda desta 

maneira as fronteiras provinciais e ábrese ao territorio da cidade de 

Pontevedra e da súa contorna máis próxima. O grupo Zeta e 

empresarios de El Ideal Gallego tentaron a adquisición do diario 

pontevedrés, pero os cooperativistas optaron pola oferta do grupo 

lucense, que acabou por facerse coa maioría do capital. 

As orixes deste rotativo, de forte implantación local, terémolas 

que buscar no ano 1879, cando se publicou por primeira vez Diario de 

Pontevedra, entón editado e dirixido por Claudio Cuveiro. Tres anos 

máis tarde sae á rúa outro Diario de Pontevedra, editado polo xornal El 

Anunciador, para eludir unha sanción gobernativa, e no ano 1889 xorde 

un terceiro Diario de Pontevedra, propiedade da familia Landín. En 1922, 

os propietarios venden a cabeceira ao empresario Evaristo Paredes, 

quen tamén se ocupa da dirección. O rotativo terá que pechar en 1939 

por orde do novo réxime franquista e non volverá a saír á rúa ata o 

ano 1963. É entón cando o empresario González de Haz se fai cargo 

do diario xunto con Eugenio González de Haz Vizcaíno, José 

Hermida Vidal –os dous primeiros propietarios de Radio Vigo, e o 

terceiro de Radio Pontevedra-, e o industrial Enrique Paredes Estévez. 

Estreaban así a segunda etapa do xornal, que permanecera pechado 

máis de dúas décadas. 
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O quinto Diario de Pontevedra, que é o que se edita na 

actualidade, nace o 2 de abril de 1968. A xestión do mesmo corre 

durante anos a cargo dunha cooperativa de traballadores, unha forma 

empresarial pouco común na prensa española. A cooperativa 

encoméndalle a dirección a Pedro Antonio Rovas Fontenla. Esta etapa 

da cooperativa prolongouse ata xuño de 1999, cando o Grupo El 

Progreso decide a compra, completando a modernización informática 

do diario pontevedrés. Aínda que a propiedade pertence ao grupo 

lucense, Diario de Pontevedra segue marcado fortemente polo seu 

carácter local.  

A tirada do xornal era de 8.238 exemplares no ano 2010 cunha 

difusión de 7.035 exemplares. Segundo o EGM en 2010 eran 44.000 

os lectores de Diario de Pontevedra.   

Os ingresos de explotación  no ano 2010 foron de 5.071.751 

euros, cun resultado económico do exercicio de 28.348 euros (SABI). 

Nese mesmo ano o cadro de persoal estaba integrado por 75 persoas. 

 O Consello de Administración estaba presidido no ano 2010 

por Blanca García Montenegro. O director xeral é o seu fillo Antonio 

de Cora García. Figuran como conselleiros Antonio de Cora García, 

Blanca de Cora García, José de Cora Paradela e Gonzalo de Cora 

Sierto. A empresa é propiedade da matriz do grupo, El Progreso de 

Lugo S.L. 
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Gráfico 21: Organigrama directivo de Diario de Pontevedra  
(2010) 

 

* Como xa se indicou, Antón Galocha deixou a dirección do xornal no ano 
2013 e foi substituído polo ata entón subdirector Pedro Pérez. 

 

7.11. Sar Comunicacións XXI S.L.U. 

______________________________________________ 

 A entrada no sector das novas tecnoloxías produciuse en 2006 

coa posta en marcha de Sar Comunicacións XXI S.L.U. Galiciae, nun 

primeiro momento chamado Xeración Web, é o diario electrónico do 

grupo. Destaca a súa compoñente participativa e interactiva, orixe 

dunha plataforma web que integra recursos de cada unha das liñas de 

negocio do grupo. Trátase dunha web que agrupa os xornais El 

Progreso de Lugo, Diario de Pontevedra, o gratuíto De Luns a Venres e máis a 

revista mensual económica Nova+. Tamén se incorporou a Galiciae un 

portal monográfico, Galicia Gastronómica, e dende esta plataforma tense 

acceso a outras webs do grupo: a Axencia Galega de Noticias, a 

produtora audiovisual Lugopress e a televisión local Telelugo. Aquí é 
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onde podemos ver con claridade as sinerxías que se establecen entre as 

distintas empresas. 

  O diario dixital tivo en decembro de 2010, segundo a  OJD, 

176.164 usuarios únicos cun total de 1.287.287 páxinas visitadas. 

Os ingresos de explotación no ano 2010 foron de 331.494 

euros e o resultado do exercicio de 8.660 euros, segundo a base SABI. 

Neste informe figura como administradora única da empresa a 

presidenta, Blanca García Montenegro. 

 

7.12. Galicia Proxectos de Comunicación  S.L.U. 

______________________________________________ 

No ano 2006 o grupo amplía o seu campo de negocio á prensa 

gratuíta co xornal De Luns a Venres. Dobre aposta, por un lado no 

mercado de Compostela, onde buscan posicionarse de forma 

estratéxica e, por outro, en lingua galega. O xornal sae á rúa o 21 de 

decembro. Dous anos máis tarde, a finais de 2008, asina unha alianza 

estratéxica e comercial con ADN45 -da editorial Página Cero-. O diario 

gratuíto do Grupo El Progreso accedía desta maneira á publicidade e 

aos contidos informativos de ámbito nacional de ADN, mantendo o 

mesmo formato, aínda que incorporando á súa cabeceira o logotipo de 

                                                             
45 ADN foi un diario gratuíto español publicado por Editorial Página Cero, 
sociedade participada polo Grupo Planeta e diversos grupos de prensa 
rexional que estivo vixente dende 2006 ata finais de 2011. Os motivos do 
peche foron económicos: a caída de ingresos de publicidade e as malas 
perspectivas que tiña o diario para 2012, segundo confirmaron 
representantes dos traballadores. O último número saíu o 23 de decembro de 
2011. 
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ADN, cambiando o seu nome por ADN L-V para poder ser 

contabilizado polo Estudo Xeral de Medios. Este acordo mantívose 

ata o peche de ADN no ano 2011.  

En xaneiro de 2013 De Luns a Venres desaparece como 

publicación impresa diaria e pasa a ser un semanario que se reparte nas 

rúas das sete grandes cidades galegas. A publicación do Grupo El 

Progreso mantíñase como único diario gratuíto publicado 

integramente en galego, con distribución na rúa. 

En 2010 os datos de OJD sinalaban que o promedio de 

difusión do gratuíto estaba nos 32.906 exemplares. Segundo EGM os 

lectores de De Luns A Venres eran 28.000 (2010).  

Os ingresos de explotación nese ano foron de 964.222 euros 

cun resultado negativo de -85.063 euros, segundo os datos de SABI e 

do Rexistro Mercantil. O número de empregados era de 9 nese mesmo 

ano.  

A empresa é propiedade da matriz, El Progreso de Lugo S.L., e 

Blanca García Montenegro é administradora única da sociedade. 

 

7.13. Empresas participadas 

______________________________________________ 

Ademais das anteriores empresas, cento por centro propiedade 

de El Progreso de Lugo S.L., o grupo participa no accionariado 

doutras compañías de comunicación, como se indica no Gráfico 16: a 

Axencia Galega de Noticias S.A., Cinfo Contenidos Informativos 
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Personalizados S.L. e Ondas Galicia S.A., ademais de Televisión de 

Lugo S.A., actualmente inactiva. 

 

7.13.1. Axencia Galega de Noticias S.A. 

A Axencia Galega de Noticias S.A. xorde como resultado do 

acordo de varias cabeceiras galegas que deciden apostar por un servizo 

de novas compartido. Nace en 1986 tralo acordo de varios xornais – 

El Progreso, La Región, Diario de Pontevedra, Atlántico Diario, El Ideal 

Gallego (Editorial La Capital) e El Correo Gallego- para dar forma a unha 

axencia dende a que fornecer de información os medios galegos, 

principalmente, pero tamén a institucións públicas e privadas, e 

mesmo para proxectar cara ao exterior a información de Galicia. 

No ano 2000 o grupo lucense faise co control da maioría das 

accións e da xestión da axencia. É un exemplo de cohesión dos 

distintos grupos ante unha necesidade común. Doutro acordo, este 

asinado a comezos do ano 2003, xorde o intercambio de información 

con outras axencias autonómicas: Vasco Press, Axencia Catalá de 

Noticies, Axencia ICAL de Castela e León, Axencia Canaria de 

Noticias-ACN Press e Axencia Aragonesa de Noticias-Aragón Press 

para ampliar o ámbito de cobertura. Seis anos máis tarde, en 2009, a 

Axencia Galega de Noticias e a Agència Catalana de Noticies amplían 

a súa cobertura territorial mediante un acordo de colaboración para o 

intercambio de información, que permite que cada axencia poida 

utilizar os contidos multimedia da outra en función do interese 

informativo. 
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El Progreso de Lugo controlaba no ano 2010 case o 90% do 

accionariado, xunto a La Región (6,23%), Lérez Ediciones S.L.U. 

(1,13%), editora de Diario de Pontevedra, e a empresa Rías Baixas 

Comunicación S.A., editora de Atlántico Diario. As dúas empresas 

provinciais de comunicación de Ourense e Lugo actuaban xuntas. 

Os ingresos de explotación no 2010 acadaron 659.776 euros, 

sendo o resultado do exercicio -93.424 euros (SABI). Nese exercicio 

figuraban 10 persoas no cadro de persoal. 

No Consello de Administración participaban os presidentes 

das distintas empresas que compoñen o accionariado: 

- Presidenta: Blanca García Montenegro 

- Vicepresidentes: Jose de Cora Paradela 

- Xerente: José María Álvarez Vilabrille (Lugo, 1965). 

Xornalista. Ocupou diversos cargos en El Progreso 

de Lugo: sendo xefe de Galicia, Nacional e Peche. 

No ano 2010 era director da Axencia Galega de 

Noticias. 

- Conselleiros: Blanca de Cora García e Antonio de 

Cora García. 

 

7.13.2. Cinfo Contenidos Informativos Personalizados 
S.L. 

Cinfo Contenidos Informativos Personalizados S.L., dedicada 

á prestación de servizos interactivos de información sobre Internet, así 

como o deseño e o mantemento de canles interactivas, pertence nun 

10% ao grupo El Progreso de Lugo. Atopamos un achegamento entre 
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o grupo de comunicación lucense, a Editorial La Capital e a operadora 

de medios R Cable y Telecomunicaciones de Galicia, que controla o 

80% das accións46. 

 Cinfo Contenidos créase no ano 2000 con sede na Coruña. Os 

ingresos de explotación no ano 2010 ascendían a 901.432 euros, sendo 

o resultado de 85.126 euros (SABI). No cadro de persoal da empresa 

figuraban 20 empregados.  

 Como acabamos de indicar, o accionariado controlábao no ano 

2010 a empresa R Cable y Telecomunicaciones Galicia S.A., que 

dispoñía do 80% das accións. O 20% restante repártese na mesma 

proporción entre Editorial La Capital S.L. e El Progreso de Lugo S.L. 

O Consello de Administración estaba integrado daquela do seguinte 

xeito: 

• Presidente: Antonio Luis Rodríguez del Corral. Xerente de 
División Planificación Estratéxica e Desenvolvemento de 
Negocio de R, membro do Equipo Directivo e do Comité de 
Mercado. 

• Secretaria: Ana Pardo Antequera 

                                                             
46 R nace no ano 1998 trala adxudicación do concurso para despregar cable 
en Galicia, despois dunha política de liberalización do mercado das 
telecomunicacións. No concurso establecéronse tres demarcacións 
territoriais: Coruña, Santiago de Compostela e a do resto de Galicia. As tres 
foron gañadas polo entón Grupo Galego de Empresas para o Cable.  Un dos 
cambios máis significativos nos seu accionariado produciuse no ano 2008 
cando Caixanova se fai co control da operadora de cable ao comprar o 
35,44% do capital que posuía Unión Fenosa: a caixa pasaba a ter o 66,24%.  
En abril de 2010 o fondo de capital risco británico CVC Capital Partners 
facíase co 35% de R e en novembro do mesmo ano o fondo británico facíase 
co 70% das acciones da operadora galega. CVC ten o 70% dos títulos 
despois de facerse cun 35% en mans de Caixanova, que aínda conserva o 
30% restante. 
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• Conselleiros: 

 Juan Fernández Gayoso Mediero. Xerente de Pymes da 
compañía de telefonía R. 
 Manuel Ferreiro Regueiro. Director do xornal El Ideal 

Gallego. 
 Pablo Iglesias Vázquez. 

 

7.13.3. Ondas Galicia S.A. 

 Dende o ano 1982 El Progreso de Lugo S.L. está tamén 

presente en Ondas Galicia S.A. Malia que o grupo lugués só controla o 

7,29% da propiedade, Ondas Galicia S.A.reunía no ano 2010 no seu 

accionariado participación de distintos medios galegos: Sociedad 

Española de Radiodifusión S.L. (46,25%), Amparo Martínez Vázquez 

(14,68%), El Progreso de Lugo S.L. (7,29%), Radio Coruña S.L. 

(6,22%), Radio Pontevedra S.A. (6%), Radio Ourense S.A. (5,97%), 

Radio Vigo S.A. (5,97%), Xosé Luis Outeiriño Rodríguez (1,24%), 

Xosé Luis Outeiriño Vila (0,01%), Elías Francisco González Gurriarán 

(0,17%), Editorial Compostela S.A. e Promotora de Informaciones 

S.A. 

Os ingresos de explotación de Ondas Galicia S.A. en 2010 

foron de 45.000 euros cun resultado de 29.000 euros (SABI). O 

Consello de Administración no ano 201047 estaba integrado por:  

 

                                                             
47 En agosto de 2011 cesa no seu cargo de conselleiro de Ondas Galicia S.A. 
Raúl Rodríguez González, ademais de Xosé Luis Outeiriño Vila e a Editorial 
Compostela S.A. (Boletín Oficial do Rexistro Mercantil, núm. 164 – 
29/08/11). 
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• Presidencia: Radio Pontevedra S.A. 

• Vicepresidencia: Sociedad Española de Radiodifusión S.A. 

• Conselleiros: 

• Julio Beberibe Martínez. Presidente e director de 
Radio Lugo. Fillo de Ramón Beberide Ledo, 
fundador hai máis de setenta e cinco anos da 
emisora Radio Lugo. 

• Olga Beberide Martínez. Inicia a súa carreira 
profesional en Radio Lugo e crea Radio Bierzo, a 
primeira emisora comercial de Ponferrada. É 
cofundadora e accionista de Ondas Galicia, 
membro do Consello de Administración da 
Cadena SER e presidenta de Agrurasa, sociedade 
que conta con emisoras en toda España. 

• Ramón Gabilondo Pujol. Adxunto á dirección da 
Cadena SER. 

• Raúl González Rodríguez. Director xeral da SER 
dende 2006, substituído no cargo en decembro do 
ano 2010 por Alejandro Nieto. 

• La Región S.A. 

• Alfonso López Casas. Secretario xeral de Unión 
Radio, propietaria da Cadena SER e do 80% do 
Grupo Latino de Radio. Estaba casado con Isabel 
Polanco, filla de Jesús Polanco, falecida no ano 
2008. 

• Xosé Luis Outeiriño Rodríguez. Presidente e 
editor do Grupo La Región. 

• Francisco Vela Teruel. Directivo histórico da 
Cadena SER, acóllese a un plan de pre-xubilación 
voluntario en decembro do ano 2010. Francisco 
Vela abandonaba a emisora con 62 anos e dende o 
ano 2002 ocupaba o posto de Subdirector xeral de 
Explotación. 

• Radio Coruña S.L. 
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• Radio Ourense S.A. 

• Radio Vigo S.A. 
 

Gráfico 22: Reparto do accionariado de Ondas Galicia S.A. 

 

Fonte: SABI e Rexistro Mercantil, 2010 

 

7.14. Empresas inactivas 

______________________________________________ 

Dúas das empresas creadas baixo o paraugas do Grupo El 

Progreso extinguíronse durante o ano 2011. É o caso de Televisión de 

Lugo S.A., creada nun primeiro momento  para a explotación da 

televisión local, que posteriormente deu lugar a Telelugo. Segundo os 

datos de SABI a empresa extinguiuse en novembro do 2010.  
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A segunda é El Progreso Artes Gráficas S.L.U.,  sociedade 

limitada constituída no ano 1991 como un primeiro paso de 

configuración do grupo empresarial. Dedicada ás artes gráficas e á 

edición de libros e revistas apenas existe información pública sobre a 

súa produción e sobre os mercados que abastece. O 100% do seu 

accionariado pertence á cabeceira El Progreso de Lugo S.L. Durante o 

ano 2010 os ingresos de explotación foron de 254.185 euros e acadou 

un resultado de -12.880 euros. A empresa interrompe a súa actividade 

a finais do ano 2010. 

 

7.15. Conclusións 

______________________________________________ 

 A evolución do Grupo El Progreso segue o modelo clásico de 

crecemento multimedia e a estrutura característica da propiedade 

familiar, común á maioría das empresas galegas de comunicación, 

neste caso aínda máis concentrada nos membros da familia do 

fundador, moi especialmente na persoa de Blanca García Montenegro, 

viúva de Purificación de Cora Paradela.  

En determinado momento, ademais de medrar cara a outros 

soportes, o grupo tenta saír da provincia na que é líder e conquistar 

outros mercados. Malia que se atopa coa competencia do resto de 

medios galegos, tanto na súa provincia como a nivel rexional, é na 

década dos anos noventa do pasado século cando asistimos á súa 

expansión, tanto no que se refire á creación de novos soportes como á 

busca de novos mercados. Son as novas demandas e, as estratexias por 

atendelas, o que fai que de certo xeito o grupo de comunicación líder 
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na provincia tente seguir a estela da Corporación Voz de Galicia, 

procurando converterse tamén, na medida das súas posibilidades, nun 

grupo rexional. As artes gráficas e o audiovisual foron os primeiros 

chanzos, máis tarde viría a aposta polo control da Axencia Galega de 

Noticias e, nos últimos anos, a entrada na tecnoloxía dixital e nas 

novas plataformas da Rede.  

A sinerxía que buscan os grupos entre as súas empresas, 

pálpase tamén neste caso, sobre todo na división de prensa -El Progreso 

e Diario de Pontevedra-, na área audiovisual (Productora El Progreso e 

Telelugo), no gratuíto De Luns a Venres e, especialmente, nos seus 

produtos web -Galiciae-. No ano 2006 deciden embarcarse seriamente 

no terreo dixital. Trata de manterse no panorama mediático. Por iso a 

súa estratexia é a diversificación. Busca facer realidade a converxencia 

e as súas redaccións son un claro exemplo de aproveitamento de 

recursos. Quizais a plataforma Galiciae sexa o mellor espello no que se 

está a reflectir o grupo lucense na actualidade: información tratada por 

profesionais e exposta en múltiples soportes. 

Cómpre salientar o importante volume de recursos 

económicos recibidos polas empresas de El Progreso por parte da 

Xunta de Galicia en convenios de colaboración (387.476 euros no ano 

2010), cantidades que semellan relativamente pequenas, pero que 

debemos considerar consonte a penetración e audiencias dos medios e 

ás que debemos sumar as axudas indirectas que non aparecen 

reflectidas no rexistro oficial da Xunta de Galicia, tal como indicamos 

no capítulo correspondente (5.3. Dependencia da Administración 

Pública). Estamos diante dun grupo de comunicación provincial que, 

malia que polo de agora non amosou debilidade financeira, nos actuais 
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tempos de crise vemos como tamén se resinte a súa conta de 

resultados. De feito a porcentaxe de endebedamento no ano 2010 é de 

43,95%. Dende a dirección non disimulan a súa preocupación por 

sacar a flote as empresas e sobrevivir no mercado. 
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8.1. Historia do grupo 

______________________________________________ 

 

ditorial Compostela é o grupo de comunicación que 

estrutura as súas empresas arredor do diario El Correo 

Gallego. Con sede en Compostela este grupo de 

ámbito preferentemente local tratou tamén no seu 

momento de acadar unha expansión rexional. Os 

anos 80 e 90 foi o período de crecemento, igual ca 

outros grupos galegos, sostido por unha base histórica na súa 

condición de posible voceiro da capital de Galicia e cunha memoria 

que se remonta á cidade e á comarca de Ferrol. 

Baixo o título “Diario Político de la Mañana” o 1 de agosto de 

1878 publícase naquela cidade o primeiro número de El Correo Gallego. 

Tras pasar polas mans do fundador, José María de Abizanza y San 

Martín, e máis polo entón deputado provincial, Ángel García Veleiro, 

pronto pasou a ser propiedade da familia Barcón. Durante 26 anos o 

xornal sae ás rúas ferrolás dirixido pola batuta desta saga familiar: 

“(...) los Barcón, constituyeron alrededor de El Correo Gallego 

un foco cultural y político que hizo de la ciudad departamental 

uno de los más dinámicos y emblemáticos lugares de Galicia 

en la defensa de sus señas de identidad” (Navaza, 1996:16). 

Foi no ano 1938 cando a familia Barcón decidiu desfacerse do 

xornal, que deixa a cidade ferrolá para instalarse en Santiago de 

Compostela. Así nace Editorial Compostela S.A. cun capital social 

E 
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inicial de 100.000 pesetas. A nova empresa periodística continúa a ser 

propiedade dunha familia: os irmáns Sáenz-Díez García, Juan e Pedro, 

acompañados pola súa nai, Isabel García Blanco: “(...) una señora de 

singular personalidad que dedicó buena parte de su vida y de su 

hacienda al fomento de la cultura y a la creación de centros educativos 

en la ciudad” (Navaza, 1996:58). 

 A influenza da prensa en Estados Unidos e a importancia do 

periodismo local cautivou a Juan Sáenz-Díez García que tentou 

reflectir nesta beira do Atlántico o que de preto coñecera no país 

norteamericano.  Sáenz-Díez García vivira unha breve experiencia en 

Estados Unidos, onde asistiu ao crac da bolsa de Wall Street en 1929. 

Unha crise que tamén afectou á súa familia, propietaria do Banco 

Simeón. Durante a súa estancia en Norteamérica puido coñecer 

algúns dos máis influíntes periódicos locais, que o fixeron reflexionar 

sobre un proxecto similar en Galicia. Tardaría anos, pero a finais de 

1936 chegou a oportunidade que estaba agardando cando lle chegaron 

noticias da venda de El Correo Gallego. A operación consolidouse algo 

máis dun ano despois. O empresario formaba parte dos consellos das 

empresas do Grupo Simeón repartidas por España. Na persoa de 

Sáenz-Díez, a empresa xornalística únese, aínda que indirectamente, a 

institucións bancarias, grandes almacéns e tendas comerciais.  

 Un achegamento pioneiro entre dúas empresas galegas de 

prensa marca a saída dos irmáns Sáenz-Díez de Editorial Compostela 

en 1962. A empresa compostelá e a viguesa Faro de Vigo subscribiron 

daquela un convenio co fin de coordinar esforzos para ampliar a 

presenza das dúas cabeceiras en Galicia, respectando cadanseu 

territorio de difusión:  
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 “(...) lo cierto es que las cifras y los objetivos de crecimiento 

no se produjeron y el acuerdo pasaría a mejor vida en poco 

tiempo, rompiéndose aquella relación que tuvo la virtud de ser 

pionera aunque bien efímera”(Navaza, 1996:76). 

 A fugacidade do acordo facilitou, non obstante, a entrada do 

empresario Feliciano Barrera no capital de Editorial Compostela, 

facéndose coas accións das que dispoñía a cabeceira viguesa. 

“En 1965 la Junta General de Accionistas procede al 

nombramiento de Feliciano Barrera como consejero-delegado. 

Anteriormente, el nuevo consejero había adquirido un 

importante paquete de acciones que le convertían en socio 

maioritario” (Valladares, 1993:31). 

 Cando Feliciano Barrera, dono de varias construtoras -

Construcciones Grúbar S.A., Granitos de Galicia, Aceros del Tea, 

Gulsa- e negocios de hostalería -Hotel Mindanao en Madrid-, mercou 

en 1965 aquel paquete de accións de Editorial Compostela facíase cun 

anaco da historia de Galicia: unha cabeceira con 87 anos de existencia.  

Unha das primeiras medidas de  Feliciano Barrera foi a fusión 

de La Noche con El Correo Gallego a finais do ano 1967. La Noche era 

daquela un periódico vespertino de gran prestixio dentro dos ámbitos 

literarios e universitarios da cidade. Dende 1946 a 1960 dirixira o 

xornal José Goñi Aizpurua e nas súas páxinas nace o suplemento 

Suplemento del sábado que coordinaban Xaime Isla Couto e  Francisco 

Fernández del Riego, considerado a primeira plataforma “oficiosa” do 

galeguismo despois da Guerra Civil. 
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Desta maneira, coa fusión de ambas as dúas cabeceiras, o novo 

periódico aséntase no ámbito local, moi vencellado aos sectores 

tradicionais da vida compostelá. Así empeza unha nova etapa. Tralos 

cambios políticos dos anos 80 do pasado século (Transición, Estatuto 

de Autonomía…), e sobre todo nos anos 90, a empresa intensifica o 

seu carácter conservador, mais tamén fortalece o rotativo. Feliciano 

Barrera pasa a presidir o Consello de Administración, no que aparecen 

nomes como Antonio Castro García (alcalde durante o período da 

ditadura -de 1974 a 1979-, avogado, militante en Alianza Popular e no 

Partido Popular); Fernando Barrera Morate (fillo do propietario); 

Joaquín Yebra Pimentel (avogado, ex alcalde de Chantada, o seu 

municipio natal, e ata marzo de 2010, data do seu falecemento, 

membro do Consello de Administración); Julio Souto Boo (falecido en 

febreiro do ano 2009, licenciado en Medicina en Santiago, membro e 

socio fundador de diversas sociedades científicas, que durante case 25 

anos formou parte do Consello de Administración do Grupo Correo 

Gallego); Alfredo Goyanes Vilariño (notario e corredor de comercio); 

Manuel Martínez Antelo (empresario compostelán), José Peña Guitián 

(médico pediatra e profesor de Medicina), Ildefonso Sánchez Mera 

(notario) e José Manuel Rey Novoa, este último agora director xeral do 

grupo e home de confianza do editor. Daquela, a empresa local decide 

abrir as súas portas a novas liñas de negocio. 

No ano 1991 Editorial Compostela inicia a publicación, 

distribuída gratuitamente co periódico, de Biblioteca 114, dende a que 

difunde, apoiándose no xornal, outros tantos títulos da literatura 

galega. O proxecto amplíase con Fonoteca 92, no que o paraugas do 

grupo acolle ao sector da música con 92 cintas-cassette nas que se 
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recollen obras musicais de intérpretes galegos. A iniciativa non debe 

entenderse tanto como unha nova liña de negocio (a edición non 

periódica, a edición fonolóxica) coma a utilización de novos produtos 

complementarios para reforzar a identidade do xornal e a súa 

penetración social, identidade que, como sucede noutras cabeceiras, 

aposta abertamente pola “marca cultural” galega. Tratábase de 

estimular a penetración social do periódico (difusión) con ofertas 

complementarias de mercadotecnia que, sen violentar as características 

do produto xornalístico (produto cultural), avivasen o interese dos 

lectores e lectoras potenciais cara ao mesmo. Lembremos que o xornal 

La Voz de Galicia utilizará tamén esta fórmula de notable éxito na 

Biblioteca Galega 120 no ano 2002, ambas as dúas seguindo o ronsel que 

no seu día establecera o xornal El Sol en Madrid (abril de 1991)48. 

Tres anos máis tarde créase a produtora de televisión Telecable 

Compostela, e no 1997 xorde a editorial Edicións Correo. A partir de 

aquí xa podemos falar de novas liñas de produción e novas liñas de 

negocio, nun intento cada vez máis decidido pola construción dun 

grupo de comunicación. En 1999 entra no sector radiofónico, coa 

aposta pola emisora local Radio Obradoiro. Máis tarde chegará o 

xornal en lingua galega Galicia Hoxe que se comeza a publicar o día das 

Letras Galegas do ano 2003, substituíndo e ao mesmo tempo 
                                                             
48 Tamén Diario 16 de Galicia, cabeceira hoxe desaparecida, que se editaba en 
Vigo nesta época, ensaiou esta fórmula na Biblioteca de Autores Galegos 
(decembro de 1991): títulos recoñecidos da literatura galega, clásicos e 
contemporáneos, para reforzar a identidade local dos rotativos, fortalecendo 
por unha banda as características de produto cultural propias da prensa 
(aínda non chegaran as promocións con produtos masivos de consumo: 
cuberterías, xogos de xadrez, louza, medallas, reloxos…) e por outra banda 
profundizando no compromiso das cabeceiras coa “marca Galicia” e tamén 
da promoción masiva do símbolo máis tradicional da súa cultura: o libro e a 
música ( Freixanes, V., 2010). 
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continuando a experiencia de O Correo Galego, que nacera no ano 1994, 

tamén dende a mesma propiedade. No mesmo ano en que xorde 

Galicia Hoxe, a empresa entra no terreo das investigacións e dos 

estudos de mercado coa creación de Anova Multiconsulting. Como 

podemos ver, o proceso é moi similar ao que no mesmo período 

desenvolve La Voz de Galicia, ao que fixemos referencia no capítulo 

correspondente. 

No sector dos xornais gratuítos, Editorial Compostela comeza 

a súa andaina no ano 2006 con Tierras de Santiago, primeiro semanario 

gratuíto da prensa galega que distribúe cada martes 30.000 exemplares 

na área metropolitana de Compostela. Para completar a estratexia de 

diversificación, en gran medida semellante e case que parella á dos 

grupos que presentamos en capítulos anteriores (Corporación Voz de 

Galicia e Grupo El Progreso), o grupo entra no sector da televisión 

dixital con Correo TV, que comeza a emitir con carácter 

eminentemente local en xaneiro do 2007. Estamos, pois, diante dun 

proceso moi similar ao que se produce no conxunto de cabeceiras 

galegas. 

Na versión en Internet, El Correo Gallego foi pioneiro. En 

outubro do 1995, convértese no primeiro diario galego que conta con 

versión dixital, e no 2000 renova o seu deseño e contidos para reforzar 

esta aposta. De feito, o portal do rotativo considérase, xunto con 

algunhas experiencias desde a Universidade de Santiago, a primeira 

experiencia galega informativa na Rede, anterior ao portal Vieiros, que 

se creou en 1996, coincidindo co primeiro pulo importante de 

desenvolvemento da web en Galicia e en España. 
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Neste repaso rápido pola vida de Editorial Compostela S.A. 

non podemos deixar fóra da nosa análise a experiencia que no ano 

2001 o rotativo compostelano estableceu con Unidad Editorial S.A., 

empresa editora do xornal madrileño El Mundo. Trátase neste caso non 

tanto dunha experiencia de saída cara ao exterior, na procura de 

ampliación de mercados fóra de Galicia, tal como sinalamos no caso 

da Corporación Voz de Galicia, como na procura de mercados 

internos (galegos) fortalecendo a oferta en base á alianza estratéxica 

cunha cabeceira exterior (non galega). A alianza fundaméntase por 

unha banda na complementariedade (o xornal El Mundo como 

referente nacional ou estatal; El Correo Gallego como referente local) e 

por outra banda en razóns de rendibilidade e economía de escala: 

reparto de publicidade, distribución común de ambos os dous 

rotativos, impresión do xornal madrileño en Galicia, etc. 

No seu momento, o acordo acendeu un debate se cadra aínda 

non cerrado. Poden convivir dúas identidades distintas nunha única 

proposta xornalística? En que medida a distribución conxunta dun 

produto, aínda que sexa en dúas cabeceiras, condiciona ou altera a 

identidade de ambas as dúas propostas? 

En opinión dos responsables de Editorial Compostela, o 

acordo non supón ningunha perda de identidade. Carecemos de 

estudos de campo para confirmar esta apreciación. Fontes da empresa 

aseguran que ambos xornais manteñen a súa independencia e liña 

editorial propia. As empresas firmaron no ano 2000 o acordo para 

imprimir os exemplares que El Mundo distribúe en Galicia e Asturias 

no centro de edición de Editorial Compostela (no Polígono do 

Tambre) e distribuír os dous xornais de forma conxunta. Os lectores e 
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subscritores reciben os dous periódicos a prezo dun (El Correo Gallego 

preséntase como periódico gratuíto) e os anunciantes viron rebaixado 

o custe por millar dos seus impactos publicitarios. Fontes da empresa 

(Xosé Manuel Rey Novoa) aseguran que este convenio fixo 

incrementar a difusión dos dous rotativos: El Mundo incorporou os 

18.000 exemplares de El Correo Gallego e este sumou os 7.800 que o 

diario de Unidad Editorial tiña en Galicia. 

Este acordo, certamente pioneiro na prensa galega, permitiu, 

ademais, que El Correo Gallego ampliase o seu ámbito de difusión 

xeográfica. Se antes o seu mercado se centraba no norte da provincia 

de Pontevedra e no sur da Coruña con epicentro na capital galega, 

hoxe distribúese por toda Galicia en preto de 5.000 puntos de venda. 

En calquera caso, o acordo afecta ás dúas propostas xornalísticas 

citadas: El Mundo e El Correo Gallego, non a outras empresas do grupo 

editorial: Radio Obradoiro, Tierras de Santiago, Edicións Correo, Correo  

TV ou Galicia Hoxe (a cabeceira en galego deixou de editarse no ano 

2011).  

  

8.2. Titularidade e localización 

______________________________________________ 

Editorial Compostela S.A. ten a súa sede na rúa Preguntoiro, 

29, en Santiago de Compostela. Constitúese co obxecto social de 

publicar periódicos e revistas, programas audiovisuais e creación de 

empresas de comunicación. No Rexistro Mercantil figura ademais 

como propietaria dos dominios: elcorreogallego.com, grupocorreogallego.com, 

galicia-hoxe.com e ocorreogalego.com. Estamos ante un grupo consolidado 
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onde a sociedade dominante é Editorial Compostela S.A. As 

sociedades dependentes no 100% da anterior son as seguintes: 

• Telecable Compostela S.A. Rúa Preguntoiro, 29, 

Santiago de Compostela. Creouse en 1994 para a 

explotación de radiodifusión e produción de 

programas audiovisuais. 

• Código Televisión S.L. Rúa Preguntoiro, 29, 

Santiago de Compostela. Os servizos de 

radiodifusión, televisión, produción e realización de 

actividades con medios audiovisuais e Internet están 

cubertos dende o ano 1994 por Código Televisión 

S.L. 

• Edicións Correo S.A. Rúa Preguntoiro, 29, 

Santiago de Compostela. Creouse en 1997 e 

dedícase ás artes gráficas, publicación, impresión, 

edición e venda de publicacións. 

• Anova Multiconsulting S.A. Rúa Preguntoiro, 29, 

Santiago de Compostela.  Comeza a súa actividade 

no ano 2003 e ten como actividade a investigación e 

desenvolvemento de proxectos sectoriais, estudos e 

predicións económicas, actividades de 

comunicación social, imaxe e identidade 

comunicativa. 

• Xeogal Publicacións S.L. Rúa das Orfas, 27, 

Santiago de Compostela. O 50% desta sociedade 

está en mans de Editorial Compostela S.A. Nace en 

2008 dedicada á edición e a impresión de catálogos, 
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guías, libros, revistas, enciclopedias, xornais, imaxes, 

gravados, tarxetas, postais e outras “edicións 

diversas”. 

 

Obsérvese que todas as empresas citadas se constitúen a partir 

de mediados os anos 90 (1994), data na que se produce o principal 

movemento expansivo de grande parte das empresas galegas de 

comunicación motivado en parte por unha coxuntura de certo 

crecemento económico, o marco favorable da situación política e 

consolidación da autonomía galega claramente liderada polo Partido 

Popular e a figura de Manuel Fraga Iribarne durante 15 anos, e avivada 

paradoxalmente pola competencia exterior (penetración de cabeceiras 

e ofertas non galegas no mercado tradicional galego) e máis polo 

desafío que presentan as novas tecnoloxías da comunicación. O 

modelo de diversificación en case todos os grupos é o mesmo ou moi 

parecido: xornal impreso (empresa matriz que actúa como referente 

histórico e garantía de credibilidade para a súa audiencia tradicional), 

diversificación cara outros produtos similares de periodicidade distinta 

(edición de libros), empresas audiovisuais (radio, televisión e 

produtoras de televisión), plantas de edición, artes gráficas e 

distribución, consultoras e empresas dedicadas a estudos de 

mercadotecnia e prospección de audiencias, alianzas posibles con 

empresas afíns, etc. 
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Gráfico 23: Mapa visual das empresas de Editorial Compostela 
(2010) 

8.3. Conformación da propiedade 

______________________________________________ 

Editorial Compostela S.A. é a empresa matriz do grupo 

compostelán e aglutina as cabeceiras El Correo Gallego, Galicia Hoxe (ata 

a súa desaparición no ano 2011) e Tierras de Santiago, ademais da 

emisora Radio Obradoiro e da televisión local dixital Correo TV. É 

unha única firma a que posúe a propiedade dos anteriores medios de 

comunicación. Ademais, a empresa é propietaria do 100% do 

accionariado das seguintes firmas: Telecable Compostela S.A., 

Edicións Correo S.A., Anova Multiconsulting S.A. e Código 

Editorial 
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Televisión S.L. Editorial Compostela ten subscrito o 50% da empresa 

de edición e impresión Xeogal Publicacións S.L. 

As accións do grupo correspondían no 2010 na súa maioría a 

Feliciano Barrera Fernández (56,99%)49. No mesmo ano figuraban 

como accionistas José Manuel Rey Novoa (12,10%); Alfredo Goyanes 

Vilariño (2,66%), conselleiro dende xuño do 2009; Manuel Martínez 

Antelo (2,66%); José Pena Guitián (0,25%); Fernando Barrera Morate 

(0,13%) e Antonio Castro García50. Así figura na base de datos SABI, 

aínda que desde a empresa confirman que o empresario palestino 

compostelán Ghaleb Jaber forma parte tamén do accionariado, 

posuíndo no ano 2010 o 11,29% das accións. 

A propiedade ten pois carácter predominantemente familiar, 

como sucede na maioría dos grupos galegos de comunicación. Arredor 

do xornal El Correo Gallego foise tecendo a rede de empresas que hoxe 

en día dan forma ao grupo, mais o xornal pasou polas mans de 

distintas familias dende o seu nacemento ata que a mediados dos anos 

60 o adquire Feliciano Barrera. 

 A estratexia empresarial desenvólvese fundamentalmente no 

mercado local, mais obrigada aos cambios que no último terzo do 

século XX se veñen impoñendo no mercado galego, ás veces como 

                                                             
49 En febreiro do ano 2012 falece Feliciano Barrera Fernández. O editor 
posuía en 2010 o 63,56% da propiedade. A idea era que, tralo seu 
falecemento, as súas accións fosen distribuídas entre a súa familia. Durante o 
proceso de redacción desta tese, representantes da empresas aseguran que 
descoñecen a proporción que corresponde a cada membro da familia. 
50 Antonio Castro García faleceu en outubro do ano 2011. Ocupaba o cargo 
de presidente de honra do Consello de Administración de Editorial 
Compostela S.A. e durante a última remodelación do consello a súa filla, 
María José Castro Carballal, foi designada conselleira da empresa. 
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único modo de sobrevivir. Para vencer os novos desafíos cómpre 

adaptarse ao entorno, a un contexto de innovacións tecnolóxicas e novas 

demandas sociais, pero tamén de novas realidades políticas, 

conquistadas trala restauración democrática (Autonomía de Galicia). A 

estabilidade da cabeceira El Correo Gallego e a súa forte penetración no 

mercado compostelán máis tradicional permitiu ir ampliando a 

diversificación cara a outros sectores da comunicación. Un dos efectos 

máis significativos foi a aposta pola lingua galega que representou no 

seu día a posta en marcha de O Correo Galego (logo Galicia Hoxe) e que 

continuou mesmo coa edición de libros, a televisión e a radio. A 

publicidade, a televisión dixital e o xornal gratuíto foron 

incorporacións máis recentes. 

 Estamos ante un grupo de comunicación local que segue o 

ronsel dos seus competidores: concentración financeira e crecemento 

horizontal, aproveitando sinerxías e posibles novos mercados. Unha 

sociedade matriz –Editorial Compostela S.A.- controla o 100% das 

sociedades filiais –Anova Multiconsulting S.A., Edicións Correo S.A., 

Telecable Compostela S.A. e Código Televisión S.L.- e a creación das 

distintas marcas –El Correo Gallego, Galicia Hoxe, Radio Obradoiro, 

Correo TV e Tierras de Santiago- vai configurando o grupo multimedia. 

Múltiples soportes que buscan sinerxías de cooperación entre as 

diversas liñas de negocio, principalmente coa mobilización das persoas 

no conxunto do grupo, co intercambio de ideas e a posta en marcha 

de proxectos comúns nas diferentes divisións.  

O grupo adiantouse á crise económica, rematando o 2008 con 

bos resultados, aínda que os dous últimos exercicios dispoñibles no 

Rexistro Mercantil (2009-2010) se tinguiron de vermello. A crise 
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tamén afecta a estas empresas. Dende a dirección das mesmas 

aseguran que están a vivir unha das épocas máis difíciles do grupo. 

Consecuencia: numerosos profesionais da información que se perden 

no camiño, redución dos recursos e, coa mesma, mingua da calidade e 

da liberdade xornalística. 

  

8.3.1. Feliciano Barrera e familia 

Naceu en Guláns (Ponteareas) en 1918 e faleceu o 9 de 

febreiro de 2012 en Madrid, coincidindo co último período de 

redacción desta tese. Empresario de éxito, de ideoloxía conservadora, 

próxima ao tradicionalismo, fíxose cargo da maioría accionarial de 

Editorial Compostela no ano 1965. Dende 1948 desenvolve 

actividades industriais como promotor de empresas.  

Realiza diversas promocións en Galicia (Granitos de Galicia, 

Aceros del Tea, Gulsa) dende 1958. En 1954 constitúe en Madrid 

Construcciones Grúbar, S.A., empresa matriz dun grupo de 

construtoras. En 1966 constitúe e explota comercialmente na capital 

de España o Hotel Mindanao. Vemos como un emprendedor nato, 

home do granito, da pedra e do ladrillo se fai cun grupo de 

comunicación local e manteno no mercado camiñando cara a novas 

iniciativas empresariais. Máis recentemente, a esposa e os fillos de 

Barrera entraron tamén a formar parte do Consello de Administración. 

Moitos considerábano o “dono ausente”. Non obstante, fontes 

próximas a súa persoa aseguran que a súa aposta por Editorial 

Compostela foi continua e constante dende os comezos. Malia que 

nunca mesturou os negocios dos distintos sectores, os seus activos 
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permitiron a supervivencia da empresa xornalística compostelá, sobre 

todo durante a primeira época, chea de dificultades. 

A súa muller Isabel Morate Rey mantiña no ano 2007 o 8,57% 

das accións de Editorial Compostela S.A. aínda que dous anos máis 

tarde desaparece do Consello de Administración e entran no mesmo 

os seus fillos: Fernando, Pilar e José Luis Barrera Morate, e máis o 

neto, Javier Cabrerizo Barrera. Queda por ver de que maneira e en que 

medida inflúe na empresa o falecemento de Isabel Morate en febreiro 

do 2011, así como o falecemento do propio editor (febreiro de 2012). 

Unha vez que entran no accionariado os fillos do matrimonio 

Barreira Morate será interesante observar o futuro desta empresa 

familiar e a súa conseguinte sucesión. 

Fernando Barrera é licenciado en Ciencias da Información e 

dirixiu a revista Brújula, ademais de manter distintas colaboracións na 

prensa escrita e de ser coprodutor do programa Motor de TVG. Ata o 

ano 2003 foi interventor xeral do Hotel Mindanao.  

José Luis Barrera licenciouse en Ciencias Xeolóxicas. Foi 

director da consultora Geoprín e na actualidade é conselleiro delegado 

de Grúbar, Candea, La Sagra e Financiación Activa, ademais de 

vicepresidente do Colexio Oficial de Xeólogos; presidente do 

Geoforo, responsable de publicacións del ICOG, conselleiro do 

Consello Nacional de Bosques e editor principal de Tierra Tecnología.  

Pilar Barrera Morate posúe o título de Arquitectura de 

Interiores e Decoración e é membro do Consello de Administración 

de Inversiones Feliciano Barrera.  
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Francisco Javier Cabrerizo Barrera acumula máis de 15 anos de 

experiencia profesional como cofundador de varias empresas e como 

directivo en compañías multinacionais. Actualmente é director xeral 

para Europa occidental de infraestruturas tecnolóxicas de Oracle, 

multinacional americana número un en software empresarial. 

Árbore familiar 

 

 

8.3.2. José Manuel Rey Novoa 

Da man do empresario e editor Feliciano Barrera, José Manuel 

Rey Novoa (Monforte, 1942) entra moi novo no mundo da prensa e 

de Editorial Compostela xerenciando varios dos proxectos 

empresariais do propietario maioritario, entre eles o rotativo 

compostelán. Realizou estudos de ciencias económicas e dirección de 

empresas en Madrid. 

Sen dúbida é un home de empresa que pasa a ser conselleiro 

delegado de Editorial Compostela no ano 1978 e que nove anos 

despois é nomeado director de El Correo Gallego. Tralo seu paso por La 

Voz de Lugo, a Axencia Efe e El Progreso, aterra na editorial compostelá 

Feliciano Barrera Isabel Morate

Fernando 
Barrera

Pilar Barrera

Javier 
Cabrerizo

José Luis 
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para converterse nun dos homes clave do grupo e na man dereita do 

editor Feliciano Barrera.  

Podemos afirmar que Rey Novoa se converte moi cedo no 

home de confianza de Feliciano Barrera e que, tras máis de tres 

décadas á fronte deste grupo empresarial, o actual director pode 

considerarse figura clave nas estratexias empresariais e de 

comunicación de Editorial Compostela cara ao futuro. Exerceu como 

editor durante as ausencias de Feliciano Barrera e o seu carácter 

deixou pegada en moitos xornalistas: 

“… Tantos años de periodismo a su lado me sirvieron para 

que lo recuerde ahora como una mezcla de cuáquero y sargento de 

marines, un tipo duro y al mismo tiempo razonable, alguien de quien 

puedo jurar que me inculcó la idea de que el periodismo era un trabajo 

apremiante en el que, por extraño que pareciese, incluso leer el 

periódico podría ser una imperdonable pérdida de tiempo51” (Alvite, 

J.L., 2009). 

8.3.3. Antonio Castro García 

 Antonio Castro García (Ordes, 1925 - Compostela, 2011) foi 

un recoñecido avogado, ex alcalde de Santiago de Compostela por 

Alianza Popular. Militante primeiro de Alianza Popular e logo 

do Partido Popular, foi tamén director xeral de Xustiza na Xunta de 

Galicia. Presidiu a corporación compostelá entre os anos 1974 e 1979. 

Dende 1987 aparece ligado a Editorial Compostela. Nese ano accedeu 

á presidencia do seu Consello de Administración.  

                                                             
51 ALVITE, J.L.: “Escrito en un látigo”, columna do xornalista José Luis 
Alvite no diario La Opinión de A Coruña, publicado o 4 de agosto de 2009. 
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 Segundo o rotativo El Correo Gallego na “última remodelación 

do Consello de Administración, Antonio Castro foi nomeado 

presidente de honra e a súa filla foi designada conselleira. María José 

Castro Carballal é licenciada en Dereito e exerce como secretaria xeral 

da oficina do Valedor do Pobo52” (El Correo Gallego, 2011).  

8.3.4. Ghaleb Jaber Ibrahim 

Ghaleb Jaber Ibrahim (Einabus, 1950) é un dos nomes 

significativos que forman parte do accionariado de Editorial 

Compostela S.A. Dende Palestina Ghaleb Jaber chegou a Compostela 

hai máis de catro décadas para estudar medicina. Impulsou a 

Fundación Araguaney e entrou no audiovisual galego coa creación da 

produtora audiovisual CTV. Este emprendedor palestino acadou 

fortuna en Galicia e puxo en marcha unha ducia de empresas, varias 

delas relacionadas coa comunicación. 

En Editorial Compostela mantiña no ano 2010 o 11,29% da 

propiedade. Ademais de estar vinculado ao grupo compostelán, no 

ano 1995 xa impulsara o nacemento da primeira canle de televisión 

local en Santiago de Compostela, Radio Televisión de Compostela 

(RTC), que posteriormente (ano 2000) foi adquirida pola rede Localia 

e dirixida por Xabier Otero. 

Malia que sempre estivo vinculado ao mundo do audiovisual, á 

publicidade, á hostalaría, etc. o Hotel Araguaney é unha parte 

importante da súa actividade empresarial. A Fundación que dirixe 

organiza ademais unha das actividades máis internacionais: o Festival 

de Cine Árabe Amal. 
                                                             
52 Publicado en El Correo Gallego o 9 de outubro de 2011. 
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Gráfico 24: Organigrama directivo do grupo Editorial 
Compostela (2010) 

 

 

 

*Caetano Díaz en xuño de 2011 pasa a ocupar o cargo de Director de 
Edicións Dixitais, trala desaparición de Galicia Hoxe. 
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8.4. Consello de Administración 

______________________________________________ 

No ano 2010 o Consello de Administración de Editorial 

Compostela S.A53. estaba integrado pola familia de Feliciano Barrera, 

sendo o presidente daquela Antonio Castro García e o conselleiro 

delegado, José Manuel Rey Novoa54. Como secretario do Consello 

figuraba José Félix Talegón Fernández, avogado e asesor xurídico en 

distintas empresas do grupo. Como vocais figuraban no mesmo ano: 

• Alfredo Goyanes Vilarino (A Coruña, 1930). 

Notario e corredor de comercio, ademais de 

profesor da Universidade de Santiago de 

Compostela. 

• Javier Hernández Pasín (Santiago, 1956). Médico 

e empresario. 

                                                             
53 Durante a redacción desta tese, produciuse unha remodelación do 
Consello de Administración. Na páxina web do grupo 
(www.elcorreogallego.es/canales/grupo/paxinas/consejo.php) figura a nova 
composición do mesmo, onde o presidente de honra era Feliciano Barrera, 
sendo o director o seu fillo José Luis Barrera Morate. O presidente do 
Consello é, dende 2011, o seu outro fillo Fernando Barrera Morate. O 
vicepresidente era entón José Peña Guitián; o conselleiro delegado José 
Manuel Rey Novoa; o secretario José Félix Talegón Fernández: e os vocais 
eran Pilar Barrera Morate, Isabel Cabrerizo Barrera, Alfredo Goyanes 
Vilariño, Javier Hernández Pasín, Manuel Martínez Antelo, María José 
Castro Carballal, filla de Antonio Castro, e Ramón Domínguez Rego. 
54 En xuño de 2013 Editorial Compostela amplía o seu capital social en 3,5 
millóns de euros, cantidade nunca igualada na historia do grupo, e que, 
segundo explican fontes do xornal, ten como finalidade afianzar os recursos 
propios, reducir os custes financeiros e facer fronte á actual situación de crise 
que vive o sector da comunicación en España. 

http://www.elcorreogallego.es/canales/grupo/paxinas/consejo.php
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• Manuel Martínez Antelo. Recoñecido empresario 

compostelán, presidente de Comercial 

Distribuidora Galuresa S.A.55 

• José Pena Guitián (Láncara, 1926). Médico e 

Catedrático da Universidade de Santiago de 

Compostela. 

• Fernando Barrera Morate (Hernani, 1943). Fillo 

do editor, accede á presidencia do grupo editorial 

en xuño do ano 2011. 

• Pilar Barrera Morate. Filla do editor e conselleira 

de Editorial Compostela no ano 2011. 

• José Luis Barrera Morate (Madrid, 1949). Sucede 

ao seu pai como editor de Editorial Compostela 

no ano 2011. 

• Javier Cabrerizo Barrera. Neto do fundador, 

chega ao Consello de Administración tras 

desenvolver a súa carreira profesional en distintas 

empresas multinacionais. 

 

A propiedade de Editorial Compostela S.A. recae, pois, na súa 

maioría no seo da familia Barrera (no ano 2013 a familia Barrera-

Morate ostenta dous tercios do capital). No Consello están presentes 

dende o mes de xuño de 2009 os fillos do editor, Fernando, Pilar e 

José Luis Barrera Morate, ademais do neto Javier Cabrerizo Barrera. 

Con estas recentes incorporacións tamén accede José Félix Talegón 

                                                             
55 En xuño de 2013 cesa o empresario Manuel Martínez Antelo e incorpórase 
a súa filla Dolores Martínez García. 
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Fernández (Madrid, 1954). Este avogado madrileño leva máis de tres 

décadas traballando no grupo de empresas propiedade de Feliciano 

Barrera como asesor xurídico.   

 

8.5. Composición do grupo 

______________________________________________ 

 O grupo El Correo Gallego, que nace en Ferrol e se establece 

en Compostela en 1938 é un exemplo máis do crecemento das 

empresas de prensa en Galicia e ilustra igual ca outros os necesarios 

cambios que aquelas tiveron que afrontar para poder continuar no 

mercado. Seguimos vendo na rúa Preguntoiro unha empresa 

tradicional que busca lectores próximos. Dende a dirección da 

empresa presumen dunha redacción “moderna, integrada, dixital, onde 

a innovación xa é un valor56”. Fan alarde asemade dos seus dezaseis 

anos na rede. O seu reto, din, son as novas tecnoloxías. Con elas no 

horizonte tentan superar día a día este “cambio de era”. 

 Xunto á prensa en papel e dixital, Editorial Compostela S.A. é 

dona nestes momentos (2010) dunha emisora de radio, dunha canle de 

televisión, dunha produtora audiovisual, dunha editorial e dunha 

consultaría de mercados. A súa cifra de negocios sumaba 25.603.229 

euros en 2010. 

 

 
                                                             
56 Declaracións de José Manuel Rey Novoa durante a conversa coa autora en 
xaneiro de 2011. 
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Táboa 20: Comparativa da situación económica das empresas do 
grupo (2009-2010) 

   CIFRA de 
NEGOCIOSF

57 
INGRESOS de 

EXPLOTACIÓN 
RESULTADO 
EXERCIZO 

ENDEBEDAMENTO 
(%) 

PERSOAL 

Editorial 
Compostela 
S.A. 
 

2010 25.603.229 22.241.629 -1.925.731 87,80 269 

2009 24.615.916 26.665.110 -714.045 80,04 285 

Telecable 
Compostela 
S.A. 

2010 1.901.673 1.917.534 -97.126 95,16 48 

2009 2.063.492 2.068.788 -155.444 82,10 55 

Edicións 
Correo S.A. 

2010 4.661.572 4.664.110 -242.596 100,41 20 
2009 1.548.195 1.575.780  108.276 98,88 23 

Anova 
Multiconsulting 
S.A. 

2010 335.728 336.317 29.463 78,72 2 

2009 258.830 269.048 8.398 56,14 3 

Código TV S.A. 2010 - -240.514 - - - 
2009 506.340 506.340 -31.887  96,96 - 

Fonte: Rexistro Mercantil e SABI, anos 2009-2010. 

 

 

8.6. Editorial Compostela S.A. 

______________________________________________ 

Editorial Compostela S.A. xorde no ano 1938 cando El Correo 

Gallego se traslada dende Ferrol a Compostela. Editora do xornal, a 

empresa comeza a traballar, xa na época ferrolá, na edición de libros. 

Consolidada como prensa local e comarcal na área Compostelana, un 

pouco na Ferrolterra, en parte polas súas orixes, e con algunha 

presenza tamén na comarca de Arousa, a década dos 90 significa o 

camiño cara á diversificación. No ano 1991 ábrese de novo ao sector 

                                                             
57 Con cifra de negocios referímonos á facturación da empresa. Esta dato 
sinala os ingresos da empresa por vendas ou prestación de servizos. 
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editorial coa publicación de coleccións de promoción: Biblioteca 114 e 

Fonoteca 92, distribuídas gratuitamente coa edición do rotativo, pero 

tamén cara a outros ámbitos da comunicación, principalmente a radio 

e a televisión. 

Radio Obradoiro é a marca que a editorial compostelá posúe 

dentro do espectro radiofónico local. Unha emisora que leva case 20 

anos en antena con 24 horas de programación propia.  

No sector da prensa, tras O Correo Galego 58 (que desaparece 

despois de nove anos no mercado) sae á rúa en 2003 o primeiro 

número de Galicia Hoxe, o segundo diario integramente en galego, que 

desaparece en xuño do ano 201159. 

Xunto a El Correo Gallego, Galicia Hoxe e Radio Obradoiro o 

grupo compostelán decide no ano 2006 ampliar a súa oferta cara aos 

xornais gratuítos sacando á rúa Tierras de Santiago, semanario que 

                                                             
58 O profesor Luis Álvarez Pousa recolle no seu libro A prensa ameazada a 
sorpresa dos medios xornalísticos galegos cando recibiron un comunicado de 
prensa remitido pola empresa Editorial Compostela S.A., no que se 
anunciaba a inminente saída, catro días despois, do primeiro xornal diario 
escrito integramente en galego. O 6 de xaneiro de 1994 aparecía no mercado 
a nova cabeceira: O Correo Galego. Parece claro que O Correo Galego era froito 
dunha estratexia empresarial para ocupar outro espazo do mercado 
informativo antes de que o fixese a competencia ou calquera outro proxecto 
empresarial alternativo (1999:103). 
59 O xornal sae á rúa por última vez o 28 de xuño do 2011. O medio explica 
que a crise económica e o radical recorte das axudas institucionais converten en inviable o 
proxecto do único diario en galego, herdeiro de O Correo Galego, publicouse por primeira 
vez o 17 de maio de 2003. Dezanove profesionais, entre periodistas e filólogos, quedan sen 
traballo, pero o grupo asegura que manterá o espírito do xornal na rede dende 
www.galiciahoxe.com. 
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distribuía cada martes 30.000 exemplares en Compostela e poboacións 

limítrofes60.  

Na súa estratexia por ocupar todos os soportes posibles, igual 

que outros medios de comunicación galegos neste período, Editorial 

Compostela entra no 2007 no mercado da televisión dixital coa posta 

en funcionamento de Correo TV, a primeira televisión local en 

incorporarse á TDT que, ademais figura no catálogo de R para poder 

ser vista en toda Galicia. Existen cinco emisoras locais que incorporan 

os seus programas. O grupo dispón doutras tres licencias e, segundo 

os seus promotores, entre os proxectos a curto prazo está unha 

segunda televisión local en Ribeira. Lalín e a Costa da Morte son as 

outras dúas licencias de TDT que ten Editorial Compostela S.A. 

Tocante á organización e metodoloxía do traballo dos 

profesionais, xa no ano 2010 podemos falar de redaccións integradas. 

Tal e como publicou o diario El Correo Gallego, o grupo de empresas 

traballaba dende abril do 2010 de maneira conxunta. As redaccións do 

xornal en papel e das súas versións electrónicas están dende ese ano 

coordinadas, de maneira que o grupo fai súa a estratexia de 

converxencia de redaccións e, polo tanto, do desenvolvemento de 

sinerxías entre xornalistas, medios e soportes. 

 Con todo, malia a presenza en diversas plataformas, a proposta 

informativa segue sendo esencialmente local. Unha posición moi 

consciente que responde á tradición do rotativo, mais tamén ás 

                                                             
60 Era un intento por ocupar o espazo desta tipoloxía de prensa que na 
primeira década do novo século tivo unha importante presenza, aínda que 
tamén se interrompeu. Na actualidade Tierras de Santiago é un caderniño diario 
incorporado á edición xeral do periódico El Correo Gallego en papel.  
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incertezas dun posible salto máis ambicioso cara a espazos exteriores. 

O mercado compostelán convértese nun factor de estabilidade, e, ao 

mesmo tempo, na principal limitación dun grupo que dende as súas 

orixes vén amosando unha  clara vocación de proximidade. Esta 

vocación debe entenderse como unha garantía na medida en que 

dispón dun público fiel, mais tamén como unha pexa cara a medrar 

máis aló de Compostela primeiro, e da provincia coruñesa despois. 

Tales foron as razóns que, segundo os seus promotores, moveron a 

asinar un pacto co xornal madrileño El Mundo para a distribución 

conxunta de ambos os dous rotativos en Galicia. A difusión de El 

Mundo en todo o ámbito galego (18.174 exemplares no ano 2001) 

permitía cubrir a área de influencia de El Correo Gallego en toda a 

comunidade. No ano 2001 a difusión de El Correo Gallego na contorna 

de Compostela e na súa área de influencia era de 18.283 exemplares 

(dende o ano 2002 El Correo Gallego non figura nos datos da OJD). En 

parte, a subida de El Mundo a partir da sinatura deste acordo débese ao 

que ambas cabeceiras estipularon: o cómputo de vendas para o control 

da difusión para OJD corresponde a El Mundo. 

O reparto do mapa galego entre os principais rotativos 

concedía en decembro de 2010 79.000 lectores a El Correo Gallego 

(22.735 exemplares de difusión), dos cales máis de dous terzos están 

dentro da provincia da Coruña61. No ano 2010 a tirada de El Correo 

Gallego, xa establecido o acordo co xornal madrileño, era de 27.472 

exemplares e a súa difusión de 22.735. Na seguinte táboa recóllese a 

evolución das audiencias dende 1982. 

                                                             
61 Como dixemos dende o ano 2002 El Correo Gallego está fóra do control da 
OJD. Estas medicións realízanse agora a través das audiencias do Estudio 
Xeral de Medios. 
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Táboa 21:  Difusión de El Correo Gallego  

         

 

 

 

 

      Fonte: OJD e EGM 

El Correo Gallego foi pioneiro en Galicia á hora de crear a súa 

versión dixital. Fíxoo en 1995. Quince anos despois acadaba os 

391.185 lectores, segundo Nielsen On line e a OJD. En febreiro de 2010 

contabilizáronse 883.187 visitas. 

O conxunto da cifra de negocios de Editorial Compostela S.A., 

que engloba as distintas marcas ou liñas de negocio que vimos de 

indicar, ascendía no ano 2010, segundo as contas consolidadas do 

Rexistro Mercantil, a 25.603.229 euros, cun resultado final de execicio 

negativo de -1.925.731 euros. O cadro de persoal do grupo estaba 

composto daquela por 269 persoas.  

 Os datos recollidos no Rexistro Mercantil amosan que no 2010 

descendeu un 8% a cifra de ingresos da sociedade con respecto ao ano 

2009. O Consello de Administración abogou entón por aplicar durante 

o 2010 unha política de contención dos gastos. De aí o Expediente de 

Regulación de Emprego que afecta ao 80% do cadro de persoal dende 

decembro do 2010. Son 159 traballadores, cunha diminución da 

xornada de traballo entre o 12,5 e o 25%, nas modalidades de 

suspensión temporal e reducción de xornada. Os traballadores non 

 TOTAL 
1982 6.129 

1992 17.460 
2002 21.415 

2007 21.837 

2010 22.735 
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afectados por este ERE aceptaron reducir o seu salario durante o 

período de dous anos entre un 5 e un 10%. 

Táboa 22: Cifra de negocios de Editorial Compostela S.A. 2010 

Cifra de negocios 25.603.229,38 

     Vendas 7.553.990,44 

     Prestación de servizos* 18.049.238,94 

                   Subvencións 334.611,49 

Fonte: Rexistro Mercantil. Ano 2010.  
*Prestacióne de servizos correspondentes a actividades ordinarias  
da empresa. 

 
 

 

8.7. Telecable Compostela S.A. 

______________________________________________ 

Na dimensión audiovisual do grupo compostelán destaca a 

posta en marcha de produtos audiovisuais propios a través de 

Telecable Compostela S.A., que nace no ano 1994. É a primeira firma 

que en España conseguía licenza municipal para a difusión de 

televisión por cable. Trátase da división do grupo para a creación, 

explotación e participación en produtos audiovisuais. Axiña empeza a 

producir ficcións para televisión, como Pratos combinados ou Libro de 

familia, dúas das series que máis éxito de audiencia acadaron na 

Televisión de Galicia. 

Os ingresos de explotación de Telecable Compostela S.A. no 

ano 2010 foron de 1.917.534 euros e o resultado do exercicio -97.126 
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euros, segundo os informes da base de datos SABI. A empresa 

contaba ese ano con 48 persoas no seu cadro de persoal. 

Editorial Compostela é a propietaria única de Telecable 

Compostela S.A. O Consello de Administración no ano 2010, segundo 

datos de SABI, estaba integrado por: 

- Presidente: Feliciano Barrera Fernández 

- Director xeral e conselleiro: Ángel Remesar 

Zabaleta 

- Conselleiro delegado: José Manuel Rey Novoa 

- Conselleiros: Juan Casas González (ex conselleiro 

delegado de Daviña S.L., empresa compostelá 

dedicada a instalacións eléctricas e 

telecomunicacións), Gerardo Antonio García 

Campos e Juan Bautista. 

   

8.8. Edicións Correo S.A. 

______________________________________________ 

Para canalizar a vocación editorial que viña desenvolvendo xa 

dende mediados do século XX, o grupo crea no ano 1997 Edicións 

Correo S.A., que reúne todas as actividades de artes gráficas. Antes 

dese ano Editorial Compostela xa apostara pola edición de libros e 

publicacións non periódicas coa Biblioteca 114. Edicións Correo 

encárgase fundamentalmente do Centro de Edición A Costa Vella e 

do Servizo de Publicacións, que inclúe unha sección dedicada ao 

deseño e composición de textos, tanto para papel como para edicións 

dixitais. 
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Os ingresos de explotación de Edicións Correo S.A. no ano 

2010 foron de 4.664.110 euros cun resultado de -242.596 euros 

(SABI). A empresa tiña no cadro de persoal 20 persoas.  

O 100% do accionariado pertence a Editorial Compostela S.A. 

e o Consello de Administración está composto por: 

- Presidente: Feliciano Barrera Fernández 

- Conselleiro delegado: José Manuel Rey Novoa 

- Director Xeral e conselleiro: Ángel Remesar 

Zabaleta 

 

8.9. Anova Multiconsulting S.A. 

______________________________________________ 

Anova Multiconsulting S.A. nace no ano 2003 para ocuparse 

do sector de estudos de mercado, sondaxes de opinión e 

comunicación empresarial. Os seus servizos diríxense 

fundamentalmente a institucións e a empresas. Fontes do grupo de 

comunicación sinalan que Anova Multiconsulting é unha empresa de 

investigación de mercados e enquisas nunha proposta en certa maneira 

similar á que creara a Corporación Voz de Galicia en 1991 coa 

empresa Sondaxe. O 100% do accionariado está en mans de Editorial 

Compostela S.A. 

Os ingresos de explotación no ano 2010 foron de 336.317 

euros e o resultado do exercicio de 29.463 euros (SABI). Nesta base 

de datos figuran dúas persoas no cadro de persoal. 
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Volve a repetirse o Consello de Administración, sendo o 

presidente: Feliciano Barrera Fernández, o conselleiro delegado José 

Manuel Rey Novoa e o conselleiro Ángel Remesar Zabaleta. 

 

8.10. Código TV S.L. 

______________________________________________ 

Código TV S.L. créase no ano 2004 para a distribución, 

márketing, publicidade, imaxe e dereitos de autor dentro do sector 

audiovisual e da Rede. A empresa forma parte de Editorial 

Compostela S.A., que controla o total do accionariado. O resultado do 

exercicio 2010 foi de -240.514 euros (Rexistro Mercantil). 

Código TV S.L. foi creada por Editorial Compostela S.A. para 

a explotación e a posta en marcha das catro licencias de TDT que 

posúe o grupo: Santiago, Ribeira, Lalín e Vimianzo. 

 

8.11. Xeogal Publicacións S.L. 

______________________________________________ 

 Xeogal Publicacións S.L. é unha empresa de edición e 

impresión con sede tamén en Santiago de Compostela. Naceu no ano 

2008 e dende ese momento o 50% da mesma é propiedade de 

Editorial Compostela S.A. No rexistro de empresas SABI figuran os 

datos relativos ao exercicio 2010, cando os ingresos de explotación 

acadaron os 571.344 euros e o resultado do exercicio foi de 1.188 

euros. A cifra neta de vendas durante ese ano foi de 560.653 euros. 
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Editorial Compostela posúe o 50% do accionariado. Como 

administradores da mesma figura Ángele Remesar Zabaleta e Antonio 

Couto Rego. 

Dende a dirección de Editorial Compostela S.A. confirman 

que Xeogal Publicacións S.L. é unha empresa na que participaron para 

coeditar o Diccionario Xeográfico en 28 tomos. 

 

 

 8.12. Conclusións  

______________________________________________ 

A evolución de Editorial Compostela responde ao arquetipo 

básico dos grupos de comunicación galegos. Propietaria dun diario 

centenario, El Correo Gallego, a partir de determinado momento, 

iniciada a década dos anos 90, busca novos soportes para novas 

necesidades. Configúrase como un grupo multimedia no momento no 

que abre as súas portas ao sector audiovisual con Telecable 

Compostela e crea Radio Obradoiro, Galicia Hoxe (cabeceira 

actualmente desaparecida), Tierras de Santiago e Correo TV.  

O crecemento do grupo completouse na edición coa empresa 

Edicións Correo e no sector dos estudos de mercado e da publicidade 

con Anova Multiconsulting.  

É un grupo local ou parcialmente provincial, ubicado na capital 

de Galicia, que consegue saír do seu mercado tradicional para 

espallarse por todo o territorio galego grazas ao acordo de distribución 

co xornal madrileño El Mundo, unha aposta arriscada polo que pode 
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significar para os seus lectores o reparto conxunto das dúas cabeceiras 

e a mestura nun mesmo paquete de dúas liñas editoriais e dous 

formatos en principio diferentes. O seu punto forte, o activo que o 

diferenza, reside na súa ubicación histórica na capital de Galicia. 

Santiago de Compostela constitúe non só o seu mercado tradicional 

senón un espazo estratéxico de opinión e información (cando menos 

potencial) cara ao conxunto da sociedade galega, na medida en que 

emite dende a proximidade dos grandes centros políticos e 

administrativos da comunidade (o Washington Post galego, segundo os 

seus promotores), algo que esixirá sen dúbida unha aposta de recursos 

e unha estratexia de actuación que está por ver que sexa factible nas 

presentes condicións (e limitacións). 

 O grupo afronta o século XXI mergullado, como tantos 

outros, nunha crise estrutural que o obrigou, entre outras cousas, a 

aplicar un ERE aos seus traballadores a finais do 2010 e a pechar a 

edición en papel do xornal Galicia Hoxe en xuño do 2011. Resta ver en 

que medida a crise frea as futuras estratexias de crecemento e en que 

medida tamén a estrutura familiar se converte en obstáculo para 

sobrevivir nun contexto cada vez máis competitivo. 

 Polo de agora o seu reto céntrase nas novas tecnoloxías e na 

correcta aplicación das mesmas para manterse no mercado, afondando 

nas sinerxías e no aproveitamento máximo dos recursos entre 

empresas e traballadores. Dende a empresa aseguran que o reto é 

conseguir que a redacción dixital sexa rendible. O feito de ser pioneiro 

na Rede, promovendo o primeiro portal informativo galego en 1994, é 

considerado polo grupo como un activo simbólico importante, pero 
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despois de case dezaseis anos seguen á espera dun resultado 

económico positivo.  

Dos datos económicos dispoñibles (ou accesibles) non é 

doado estimar con exactitude o que para este grupo supoñen as axudas 

públicas, pero si podemos constatar, cos datos extraídos do Rexistro 

de Convenios da Xunta de Galicia, que é un dos grupos de empresas 

de comunicación que máis acordos e convenios de colaboración ten 

subscritos coa administración galega. No ano 2009 (último ano do 

goberno bipartito da Xunta, PSG-BNG) o rexistro amosaba un total 

de 294.187 euros destinados a empresas de Editorial Compostela S.A., 

cantidade importante, pero que representaba case un terzo menos do 

que a administración autonómica presidida por Manuel Fraga lle 

destinaba no ano 2004: 1.121.723,78 euros62. 

Consultadas fontes da empresa sobre a importancia do apoio 

institucional coinciden en sinalar que o mellor cliente é sempre a 

administración pública. Dende a empresa aseguran que unha das eivas 

de Galicia é a falta dun empresariado forte e potente que invista nos 

medios. Fai falla unha aposta forte pola comunicación como sector 

estratéxico que favoreza a independencia dos organismos públicos. 

Nas conclusións xerais abordaremos o problema dun mercado 

insuficiente (lectores e publicidade) para a actual oferta empresarial. 
                                                             
62 Esta cantidade malia a ser a única que a Administración fai visible non é 
real. Existen moitos acordos entre a Secretaría de Medios (da Xunta de 
Galicia) e as distintas consellerías que non chegan á cantidade mínima para 
ser contabilizados como convenios (inferiores a 10.000 euros), alén dos 
acordos que non figuran neste rexistro por considerarse parte doutras 
partidas dos orzamentos, como pode ser, por exemplo, as axudas para as 
renovacións tecnolóxicas. Noutro lugar deste traballo (epígrafe 5.4.) tratamos 
máis polo miúdo a cuestión das axudas públicas que atinxen ao conxunto do 
sistema informativo de Galicia. 
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  Nun contexto de crise, e no cambio de era que estamos a vivir, 

o desafío de Editorial Compostela S.A., que rexistra no ano 2010 unha 

das taxas máis altas de endebedamento (87,8%), igual que lles ocorre a 

outros grupos de comunicación, sitúase no sector das novas 

tecnoloxías e na elección do mellor camiño para crear unidades de 

negocio con futuro, sabendo aproveitar todos os soportes ao seu 

alcance. 
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9.1. Historia do grupo 

______________________________________________ 

 

 grupo de empresas da comunicación líder na 

provincia de Ourense confórmase arredor da 

cabeceira La Región, xornal tamén cunha longa 

historia. O grupo ten a súa orixe na empresa Acción 

Social Católica S.A., editora de La Región dende 

1910, a cal inicia as súas actividades despois de 

facerse cos talleres do xa desaparecido El Heraldo Gallego. A esta 

sociedade pertence o diario ourensán ata o ano 1973, data en que a 

empresa pasa a denominarse La Región S.A, propiedade da familia 

Outeiriño. Os irmáns Alejandro e Ricardo Outeiriño compran a 

maioría das accións no ano 1932, durante a Segunda República. 

Ricardo Outeiriño (1904-1986) con 28 anos fíxose cargo da dirección. 

Aquel mesmo ano, o xornal sufre unha suspensión gobernativa en 

agosto, tralo frustrado golpe de Estado do xeneral Sanjurjo, xunto a 75 

diarios máis, que foron pechados durante algúns días polo goberno da 

República pola súa ideoloxía conservadora. Máis de tres décadas 

despois de facerse co xornal, en 1968, Alejandro compra a parte do 

seu irmán Ricardo, que se desvincula de La Región. 

“El capital social estaba constituido por 100.000 pesetas, 

divididas en 400 acciones iguales de 250 pesetas cada una. (...) 

La adquisición de acciones por parte de los Outeiriño 

acontecía en el año 1932. Los dos hermanos tenían la mayoría, 

mientras que Justo Méndez Aguirre y Senén Murias Cantón, 

O 
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poseían unas pocas y, al propio tiempo actuaban de 

moderadores en el Consejo de Administración” (Valladares, 

1993:90). 

Alejandro Outeiriño (1906-1996) obtén o título de periodista 

en 1951, ano no que é nomeado presidente do Consello de 

Administración da empresa. En 1966 impulsa a edición internacional 

para Europa do periódico e, dez anos despois, a edición para América. 

Nos anos setenta funda Ferrol Diario e, baixo a súa dirección, publícase 

a primeira revista infantil en galego: Axóuxere. En 1987 participou no 

lanzamento de Atlántico Diario, en Vigo, e un ano despois cedeu a 

presidencia do grupo ao seu fillo José Luis Outeiriño Rodríguez. 

 La Región é un periódico católico nas súas orixes, aínda que 

pronto o propietario tratará de desvincularse de calquera tipo de 

confesionalidade. Así o recolle Edelmiro Valladares nunhas 

declaracións de Alejandro Outeiriño na súa tese doutoral:  

“El periódico que había nacido en los años 10 para defender 

los intereses más conservadores de la sociedad orensana, en 

buena medida, a partir de los años 60, cuando la familia 

Outeiriño Rodríguez lo pasamos a controlar, vivencialmente se 

alinea más con una tendencia liberal, conservadora. En este 

sentido, en el año 1985, estaríamos en una posición más 

claramente definida como liberal-conservadora, aunque 

partiendo de una cosa muy importante para nosotros, que al 

ser un periódico exclusivista de mercado, es el único que está 

en su zona, por lo que no debe definirse ideológicamente de 
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una forma muy precisa, porque sus lectores están en todo el 

arco ideológico” (Valladares, 1993:101). 

 Alejandro Outeiriño comprendeu dende o primeiro momento 

que o que tiña entre as mans era un negocio que manexaba ideas e 

conceptos, seguindo as directrices de rendibilidade de calquera 

empresa:“(...) Una empresa que no es saneada, que no gana dinero, 

que no tiene una viabilidad económica adecuada, es algo que está 

trabajando en el vacío, y en cualquier momento puede desaparecer, 

salvo que tenga apoyos externos, de tipo político, religioso o cultural” 

(Valladares, 1993:101). 

 José Luis Outeiriño Rodríguez, fillo de Alejandro Outeiriño, 

conselleiro delegado dende 1974, faise co control da sociedade ao 

retirarse o seu pai, sendo nomeado presidente no Consello de 

Administración en 1988. Con el pasa a ser director xeral da empresa o 

xornalista Alfonso Sánchez Izquierdo, e director do xornal Francisco 

Campos Freire. Non se pode obviar o espírito innovador do 

empresario, que se deixa ver en cada unha das súas accións. La Región 

foi o primeiro periódico impreso en España en offset e nos anos 80 

incorpora a nova tecnoloxía dixital e de transmisión a distancia, que fai 

que se converta na primeira empresa que imprime a distancia dous 

tipos de produtos: Atlántico Diario e Marca. 

Etapa de crecemento 

No ano 1966 o grupo dá un paso importante coa edición internacional 

de La Región, que resultou un gran éxito. Nese ano a publicación 

chegaba a oito países europeos, aqueles onde a presenza galega era 

máis numerosa. Dende o primeiro momento foi unha edición pensada 
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para a emigración. No ano 1976 comezou a publicarse La Región 

Internacional para América e convertíase na única edición destas 

características que existía daquela en todo o Estado. La Región cubría 

deste xeito un baleiro informativo, como era a atención ás 

colectividades galegas e españolas na outra beira do Atlántico.  

Outra das experiencias de crecemento da empresa, como 

explica Edelmiro Valladares, é a posta en funcionamento do xornal 

Ferrol Diario (1969). A aposta por este xornal ferrolán enténdese como 

resposta do grupo ourensán ás estratexias que naqueles momentos xa 

estaban a realizar outros líderes de empresas familiares de prensa: José 

Amado de Lema á fronte de Faro de Vigo e Santiago Rey Fernández 

Latorre con La Voz de Galicia, organizando edicións provinciais e 

comarcais. En 1969 José Luis Outeiriño desfacíase da vella rotativa de 

La Región e recolocaba os seus empregados no novo xornal. Xunto a 

55 empresarios ferroláns bota a andar unha nova sociedade na cidade 

departamental. A familia Outeiriño posuía o 51% do novo proxecto. 

O periódico cesou a súa actividade no 1981, dez anos despois de que 

os Outeiriño venderan as súas accións. Trátase da primeira experiencia 

frustrada desta empresa familiar. A tan só dous anos da súa 

desaparición, os Outeiriño deciden vender as súas accións por 

considerar esta iniciativa un fracaso económico. 

Un terceiro paso de crecemento foi o lanzamento de Atlántico 

Diario (1987), nun intento por facer fronte á competencia de Faro de 

Vigo e La Voz de Galicia na provincia de Pontevedra e mais por ver de 

frear en parte a penetración cada vez maior destas cabeceiras na 

provincia de Ourense. Dende o primeiro momento foi concibido 



 289 

como unha alternativa informativa para o sur de Galicia, tendo a área 

metropolitana de Vigo como referencia. 

A empresa ourensá tentou facerse tamén un oco no sector da 

televisión tras visualizar a necesidade da diversificación multimedia e 

dos novos retos empresariais da radio e da televisión. En 1985 comeza 

a funcionar La Región TV, unha produtora que pronto firmou un 

contrato coa Televisión de Galicia para facerse cargo da súa delegación 

ourensá e máis da delegación en Madrid. No medio radiofónico 

participa a través de Ondas Galicia (víd. 9.16). Baixo a estratexia 

común de aproveitar ao máximo as posibles sinerxías, o grupo 

ourensán contribúe, xunto a outros diarios galegos, á creación da 

Axencia Galega de Noticias (víd. 9.14). Unha idea que en 1988 leva ata 

Madrid a través da Axencia Imagen Press S.A.  

Alén do sector da comunicación, a empresa La Región S.A. 

aposta polo sector turístico e pon en marcha a estación de montaña en 

Manzaneda -MEISA- en 1972. O editor de La Región desenvolve con 

entusiasmo este arriscado proxecto que superou os mil millóns das 

antigas pesetas. O xornal ourensán seica apuntaba neses momentos 

cara a estratexias de crecemento propias dun conglomerado 

empresarial, máis alá dos espazos específicos da comunicación, algo 

que sen dúbida o diferenza dos competidores que analizamos en 

capítulos precedentes. As empresas galegas están a vivir nese 

momento unha etapa de diversificación que tamén afecta ao grupo 

ourensán nos anos 80, unha opción que, polos seus elevados custes e 

investimentos, a punto estivo en varias ocasións de custarlle a vida ao 

xornal. O negocio da comunicación intégrase ou cando menos 
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relaciónase, xa que logo, con outras iniciativas de carácter empresarial 

e económico, neste caso a explotación turística. 

Alianzas 

No ano 1972 La Región S.A. participa, xunto con outros editores, na 

creación de Servicios Auxiliares de Prensa Independiente S.A. (Sapisa) 

coa idea de optimizar a compra de papel de impresión, e cinco anos 

máis tarde xorde Colaboraciones de Prensa Independiente S.A. 

(Colpisa), onde se alía co Grupo Correo, La Voz de Galicia, Heraldo de 

Aragón, La Vanguardia e outros empresarios do sector. 

Un camiño de alianzas que continúa no 1980 coa creación dos 

suplementos Antena Semanal e Antena TV, promovidos por Eladio 

Amado de Lema, xa á fronte de La Voz de Asturias, logo de abandonar 

Faro de Vigo, como máis adiante veremos. Ademais, José Luis 

Outeiriño interveu na creación da Asociación de Editores de Diarios 

Españoles (AEDE) e formou parte da primeira xunta directiva. 

Todos estes movementos estratéxicos responden a unha 

continuada busca de posicionamento de La Región, primeiro como 

medio rexional e, segundo, no intento por entrar nos centros de 

decisión estatais e ter presenza en Madrid. En certa medida estas 

alianzas intentaban ser unha resposta fronte ás novas cabeceiras que 

xurdían nesta época na capital de España (El País e Diario 16) con 

novas propostas informativas. 

A historia máis recente 

No ano 2008 a propiedade do grupo ourensán decide abrir a sociedade 

a “nuevos recursos e inversores con el fin de asegurar el futuro de una 
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empresa que en breve plazo va a cumplir 100 años de existencia”63. 

Inmerso nunha importante crise económica, o grupo presenta unha 

operación de reestruturación financeira para unha ampliación de 

capital de 9 millóns de euros:  

“Se ha buscado la aportación de inversores locales y gallegos, 

entre los que podría figurar la Diputación de Ourense con una 

participación claramente muy minoritaria -4,16%- pero que 

serviría de elemento aglutinador de voluntades y esfuerzos y 

siempre que se produjese el acuerdo unánime de los grupos 

políticos en ella presentes” (2008: La Región). 

Operación de rescate onde unha vez máis entran en xogo 

intereses políticos. Moitos consideran esta estratexia como unha 

desesperada fuxida cara adiante no medio dunha crise cada vez máis 

profunda.  O xornal xustifica a débil situación económica pola que 

atravesa aludindo ao contexto social e económico que caracteriza a 

provincia:  

“La continua apuesta por el crecimiento, el desarrollo y la 

búsqueda de nuevos mercados y oportunidades de negocio se 

ha producido en un marco socioeconómico débil como es el 

de la Galicia interior y ha sido sustentada en todos los casos, 

con sus ventajas e inconvenientes, con los limitados recursos 

excedentes generados por la inquietud y el dinamismo del 

grupo empresarial de la familia Outeiriño. Este ambicioso 

esquema ha sido posible gracias a la potente capacidad de 

                                                             
63 Declaracións publicadas na páxina web do grupo (www.laregión.es): Precisiones 
sobre la situación actual y perspectivas del Grupo La Región. Editorial. 23-05-2008 
(recuperado en outubro do 2008). 
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generación de recursos del grupo, insuficiente sin embargo 

para responder a las fuertes exigencias económicas de una 

modernización constante y, al mismo tiempo, mantener una 

situación financiera todo lo saneada que sería deseable. Por 

ello y ante la necesidad de propiciar un nuevo proceso de 

innovación en una empresa que está a punto de cumplir 100 

años, los propietarios de la sociedad han activado una 

reestructuración financiera (...)”. 64 

En novembro do ano 2009 presenta un ERE para despedir a 

35 dos seus 203 traballadores. O descenso da inversión publicitaria 

(arredor do 18% no 2009) e cuestións organizativas e técnicas son os 

fundamentos da propiedade para presentar o expediente. 

Unha crise que viña arrastrándose dende anos atrás. En 1995 a 

Xunta de Galicia xa concedera á empresa un aval de 900 millóns das 

antigas pesetas. O poder político e financeiro, fortemente afincado na 

realidade social onde desenvolve as súas actividades o rotativo, salva a 

cabeceira. Daquela foi Caixa Ourense quen achegou recursos 

financeiros para librar os problemas do grupo ourensán. 

No ano 2008 o entón presidente da Deputación, Xosé Luis 

Baltar, propoñía destinar a totalidade do presuposto de 2008 para 

“fomento da acción empresarial” na provincia, 1,5 millóns de euros, á 

compra de acciones da sociedade editora do diario La Región65.  

                                                             
64 Publicado no xornal La Región o 28 de maio de 2008: La Región activa una 
operación financiera para fortalecer su posición de futuro en el mercado. 
65 El País: Baltar quiere que la Diputación entre en el diario La Región, 20 de 
mayo de 2008 
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A proposta finalmente foi rexeitada pola oposición, pero esta 

ampliación de capital era a condición para que as daquela dúas caixas 

de Galicia outorgasen un crédito sindicado que liberaría a La Región 

S.A. dos 6 millóns de euros de débeda que tiña contraída con Facenda 

e a Seguridade Social (El País, 2008). 

 

9.2. Titularidade e localización 

______________________________________________ 

La Región S.A. ten a súa sede no polígono industrial David 

Ferrer situado en San Cibrao das Viñas na cidade de Ourense. A 

cabeceira líder na provincia constituírase en febreiro do ano 1910 

como empresa de edición de publicacións periódicas escritas ou 

electrónicas, de información xeral ou especializadas, a súa distribución 

e comercialización, exportación e importación. É a sociedade matriz 

do grupo e ten participación nas seguintes empresas: 

 Ouro S.A.  Situada na rúa do Paseo de Ourense 

creouse no ano 1988 e é o principal accionista de 

La Región, S.A. co 78,26% do seu accionariado. É a 

empresa holding do grupo, a sociedade tenedora das 

accións. 

 Rías Baixas Comunicación S.A. A editora do 

xornal Atlántico Diario está situada na Avenida das 

Camelias en Vigo e  constitúese en 1987. La Región 

posúe o 71,74% do capital, sendo o resto da 

propiedade compartida con empresarios locais. 
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 Telemiño S.A. Ten a súa sede en San Cibrao das 

Viñas en Ourense. Nace no ano 1996 como a 

televisión local de Ourense. A empresa La Región 

domina o 52,72% do accionariado, sendo o resto 

inversores locais. 

 Rías Baixas de Producciones Vídeo y 

Televisión S.A. Fúndase no ano 1987 e ten a súa 

sede na Avenida das Camelias en Vigo. É 

propiedade nun 50% do grupo ourensán. No 

momento de redacción desta tese tiñan previsto 

comezar a emitir en Vigo baixo o nome de 

Telecíes. 

 

Tal como indicamos noutro capítulo do noso traballo, 

o grupo ten asemade unha participación do 1,25% na empresa 

Ondas Galicia S.A. con sede en Santiago de Compostela, 

dedicada á explotación de emisoras radiofónicas. Este 

conxunto empresarial contribuíu tamén ao nacemento da 

Axencia Galega de Noticias S.A., da que no ano 2010 

posuía o 6,23% das accións. 
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9.3. Conformación da propiedade 

_________________________________________ 

No ano 2010 o accionariado do grupo seguía a pertencer na 

súa maioría á familia Outeiriño. Un novo caso de propiedade familiar. 

A editora do periódico aparece integrada nun conxunto empresarial 

controlado polo seu presidente: José Luis Rodríguez Outeiriño (fillo 

de Alejandro Outeiriño). 

O 78,26% das accións de La Región S.A. son propiedade da 

empresa Ouro S.A., o 13,43% da cal pertence a José Luis Outeiriño 

Rodríguez. As súas irmás María Isabel e Ana María controlan o 2,97% 

cada unha. A outra irmá, María Belén Outeiriño Rodríguez, entra 

tamén no accionariado, e no 2010 figuraba tamén como accionista a 

empresa Gallega de Alimentación S.A66.  

 Entran en xogo na propiedade do grupo outros negocios 

familiares, recoñecidos dentro de Ouro S.A, como o é o do sector 

inmobiliario e comercial con Outro S.L. e Boulevard Paseo S.A. Son 

liñas de negocio alén do ámbito da comunicación. No que atinxe a 

este sector específico e da conformación do consello, estamos ante un 

grupo empresarial familiar onde a partir da matriz La Región S.A. 

                                                             
66 Gallega de Alimentación S.A. pertence ao Grupo Coren, líder do sector da 
alimentación en Ourense e referente a nivel nacional. Trátase dunha das 
grandes empresas do sector agroalimentario, fundada en 1959 baixo a 
inspiración do empresario Euloxio Gómez Franqueira, con proxección nos 
mercados galego e internacional. No ano 2009 facturou 1.000 millóns de 
euros e 54 millóns de facturación exterior. Manuel Gómez Franqueira é o 
conselleiro delegado e Antonio Sánchez Gil o seu presidente. 
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medran as empresas filiais, aínda que en todos os casos hai 

participacións menores doutras propiedades alleas á familia.  

 

Árbore familiar  

A personalidade do seu editor, José Luis Outeiriño reflíctese 

no devalar dunha empresa que naceu en Ourense e que tende a 

expandir as súas pólas por todo o sur de Galicia. Fontes próximas ao 

editor sinalan o seu carácter innovador e arriscado como o piar sobre 

o que se asentan os medios de comunicación que dan forma ao grupo. 

Con experiencias erradas noutros sectores como o turístico, Outeiriño 

segue a apostar con forza pola comunicación. Trátase dunha 

personalidade senlleira que compite co resto de medios galegos, á 
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fronte dos cales tamén se sitúan editores que, casualmente, comparten 

a mesma xeración e similares obxectivos: converter os seus medios en 

referentes en Galicia sobre a base en cada caso de cabeceiras 

centenarias. As cabeceiras pasan de xeración en xeración conservando 

a propiedade e os valores tradicionais das empresas familiares.  

 

Gráfico 25: Organigrama das sociedades integradas no Grupo La 
Región, 2010 

 

No organigrama xeral do grupo observamos cómo tanto José 

Luis Outeiriño como o seu fillo Óscar están á fronte da dirección das 

empresa. Xunto a eles, na xestión de La Región aparece Valentín 

Verdejo, que chegou á compañía no ano 2000, tras pasar pola Tribuna 

de Salamanca e tras unha intensa traxectoria noutros grupos de 

comunicación galegos como xerente e xestor.  
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Gráfico 26: Organigrama directivo do Grupo La Región 
(2010) 

 

 

 

9.4. Consello de Administración 

______________________________________________ 

 No ano 2010 o Consello de Administración da empresa La 

Región S.A. estaba integrado por: 

 Presidente: José Luis Outeiriño Rodríguez 

 Conselleiro delegado: Óscar Outeiriño Vila  

 Conselleiros: 

Presidente e editor  
J.L. Outeiriño Vila

Director xeral     
Óscar Outeiriño 

Vila

Subdirector xeral 
Valentín Verdejo

Director  
comercial       

Carlos Barbosa

Director            
La Región                 

Xosé Pastoriza

Subdirector
Miguel Sánchez

Director 
Atlántico Diario                  
Julio Rodríguez

Director La 
Región 

Internacional   
Antón Alonso

Director
Telemiño

Xosé Pastoriza
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 José Luis Outeiriño Vila 

 María Isabel Outeiriño Rodríguez 

 Ana María Outeiriño Rodríguez 

 Alejandro Outeiriño Vila 

 

En xullo de 2008 cesa como director e conselleiro delegado 

Alfonso Sánchez Izquierdo (Sidi Ifni, 1949) quen posteriormente 

sucedería a Benigno Sánchez á fronte da dirección xeral da CRTVG 

baixo a administración do Partido Popular. Este xornalista estuda en 

Madrid e regresa a Ourense no ano 1973, momento no que coñece a 

José Luis Outeiriño. Incorpórase á redacción de La Región e comezou 

daquela a que será unha das relacións profesionais máis longas da 

prensa galega. A chegada de Sánchez Izquierdo coincide co período de 

renovación tecnolóxica que José Luis Outeiriño pretendía para o 

xornal, unha relación en certa maneira semellante á que no seu día 

desenvolveron Santiago Rey Fernández-Latorre e Juan Ramón Díaz 

Jácome, entre os anos 1977 e 1997, período de importantes 

transformacións e renovación tecnolóxica en La Voz de Galicia. 

Trala marcha de Sánchez Izquierdo a estrutura do consello é 

xa exclusivamente familiar. Trátase dunha das empresas de medios 

galegas onde a totalidade dos seus integrantes son membros da mesma 

familia. Outro tanto sucede no Consello de Administración do Grupo 

El Progreso, neste caso da familia De Cora.   
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9.5. Composición do grupo 

______________________________________________ 

 O grupo de empresas que nace e se desenvolve na provincia de 

Ourense segue tendo, cen anos despois do seu nacemento, a cabeceira 

La Región como alicerce principal da súa conta de resultados. Tentando 

adaptarse ás novas demandas, entra a partir dos anos 90 en sectores 

como o audiovisual e o dixital, nun proceso que, como vemos, é 

común, no tempo e nas estratexias, ao resto dos medios de 

comunicación galegos. Fontes da empresa apuntan o local como a 

base da súa supervivencia dentro dun entorno fortemente 

competitivo, outra das características que comparte cos seus 

competidores máis próximos. Líderes na provincia de Ourense 

souberon aproveitar as sinerxias para expandir o  negocio fóra das 

fronteiras ourensás: 

1. Adaptáronse ás necesidades de comunicación dos galegos 

emigrados coa publicación de La Región Internacional. 

2. Chegaron ata Vigo con Atlántico Diario. 

3. A bandeira da información de proximidade levou ao grupo 

a crear unha televisión local para Ourense, Telemiño, e 

trataron de imitar a mesma experiencia en Vigo con 

Telecíes. 

 

As alianzas parciais con grupos galegos e de fóra da 

comunidade foron unha constante nos últimos trinta anos. O Grupo 

La Región sabe da importancia de establecer acordos con outras 
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empresas para sobrevivir e, nun contexto complicado como o que 

atravesa nos últimos anos a prensa galega, fontes próximas á 

propiedade non descartan novas alianzas estratéxicas que impidan a 

desaparición do xornal.  

 De feito, no ano 2010 o grupo adquiriu unha participación con 

dereito a compra de Santiago TV, antiga concesionaria de Localia en 

Santiago. Unha experiencia nova que se traslada á capital galega nun 

intento por estar presentes no principal centro informativo de Galicia 

e de decisión política. A empresa tratará de implantar na televisión 

local de Compostela o modelo de xestión adoptado en Ourense, ao 

tempo que aproveitará –segundo os seus responsables- as sinerxías 

informativas e estruturais que se poidan establecer co resto de 

empresas do grupo. As mesmas fontes próximas á propiedade sinalan 

que a estratexia segue a máxima de tentar apuntalar dentro do posible 

a presenza das empresas do grupo tanto en Ourense coma no resto 

das provincias galegas. Isto explica tamén a pequena participación en 

Ondas Galicia S.A., na que a maior accionista é a SER, e mesmo 

acordos comerciais e publicitarios con emisoras locais. 
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Táboa 23: Comparativa da situación económica das empresas do 
grupo (2009-2010) 

   CIFRA de 
NEGOCIOS 67 

RESULTADO 
EXERCIZO 

ENDEBEDAMENTO 
(%) 

PERSOAL 

La Región, S.A. 
 

2010 13.070.000 1.808.000 82,77 167 

2009 13.157.000 -1.104.000 80,10 201 

Rías Baixas 
Comunicación, S.A. 

2010 3.219.833 15.300 - 51 

2009 -  -2.950 75,54 

Telemiño, S.A. 2010 810.862 86.818 - 24 

2009 884.768 132.436 33,57 24 
Ouro, S.A. 2010 - 811.655 -  

2009 804.282 -5.871 99,47 3 

Rías Baixas de 
Producciones Vídeo y 
Televisión,  S.A. 

2010 - -3.412 - - 

2009 - -5.284  75,54 - 

Fonte: Rexistro Mercantil e SABI, 2009 e 2010 

 

9.6. La Región S.A. 

_______________________________________________________________ 

Dende o ano 1966 que nace La Región Internacional ata o ano 

1986, cando o grupo crea a cabeceira viguesa Atlántico Diario, non 

houbo apenas movementos nesta empresa familiar. José Luis 

Outeiriño Rodríguez asume a xestión empresarial na década dos 60 e é 

o principal impulsor da publicación para o mundo da emigración de 

América e Europa baixo La Región Internacional. No ano 1980 no seo de 

La Región xorde La Región TV, -división centrada no audiovisual-. 

                                                             
67 Con cifra de negocios referímonos á facturación da empresa, nunca aos 
beneficios. Este dato sinala os ingresos da empresa por vendas ou prestación 
de servizos. 
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Cinco anos despois da súa creación presta para os informativos da 

Televisión de Galicia servizos de produción, posprodución e cámaras. 

Igual que en experiencias que comentamos en capítulos 

precedentes, a proxección local de La Región reforza e, ao mesmo 

tempo, limita o seu crecemento. A provincia é o seu principal 

mercado, máis tamén o que impón as limitacións xeográficas e mesmo 

identitarias que impiden a súa expansión. Ocorre algo semellante ao 

que acontecía con El Correo Gallego. A férrea aposta polo mercado local 

acaba por converterse, alén dunha fortaleza, nun pesado lastre. Malia 

os intentos de saír da provincia en busca de novos mercados a 

empresa quedou ancorada no seu territorio. Viuse obrigada a medrar 

non xeograficamente, senón internamente, coa necesaria 

diversificación que impoñen as regras do xogo dentro do sector. 

Cúmprese, unha vez máis, o modelo de concentración e de 

crecemento interno. A estratexia: medrar cara a dentro intentando 

estar presente no maior número de soportes e plataformas. 

 Os datos amosan os límites que a información local e o 

asentamento dentro dun territorio xeográfica e economicamente 

reducido supuxeron para La Región. As cifras de audiencia apenas 

mudaron en vinte anos. En 1976 a difusión total do rotativo acadaba 

os 11.077 lectores, 171 menos que no ano 2007. A tirada a comezos 

do 2010 era de 13.442 exemplares e a difusión de 11.342. Segundo o 

EGM e a primeiro informe do 2011 os lectores de La Región ascendían 

a 81.000.  
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Táboa 24: Evolución da difusión de La Región  

  TOTAL 

1976 11.077 

1982 11.566 

1992 12.479 

2000 12.598 

2008 11.334 

2009 11.324 

2010 11.104 

Fonte: elaboración propia segundo datos da OJD  
e Libro Blanco da Prensa Diaria  

 
 

Estamos ante un mercado maduro e moi estable, mais tamén 

estancado. Na táboa anterior vemos como apenas hai diferenza entre a 

difusión do xornal en 1976 e en 2010: unha estabilidade que dura máis 

de tres décadas e que en realidade podemos cualificar de 

estancamento, con moitas dificultades para crecer. 

O importe neto da súa cifra de negocios foi no exercicio 2010 

de 13.070.000 euros, segundo os datos depositados no Rexistro 

Mercantil. Nese ano La Región daba emprego directo a 167 persoas. O 

resultado de explotación acadou os 2.661.000 euros e o resultado do 

exercicio foi de 1.808.000 euros. 
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Táboa 25: Importe neto da cifra de negocios de La Región S.A 

 2010 2009 2008 

Venda de exemplares La Región 3.029.000 3.103.000 3.208.000 

Venda de exemplares La Región Internacional 278.000 254.000 331.000 

Ingresos por publicidade 6.350.000 6.090.000 6.485.000 

Ingresos por televisión (servizos para TVG S.A.) 1.839.000 2.229.000 1.812.00 

Ingresos do centro de impresión 327.000 325.000 325.000 

Outros 1.247.000 1.156.000 1.021.000 

TOTAL 13.070.000 13.157.000 13.182.000 

       Fonte: Rexistro Mercantil, anos 2008, 2009 e 2010 

 

 

9.6.1. Consello de Administración 

O Consello de Administración está integrado na súa totalidade 

polos membros da familia que dende a fundación do xornal ostentan a 

propiedade. José Luis Outeiriño representa a terceira xeración dentro 

desta xa centenaria empresa familiar. Óscar Outeiriño Vila é na 

actualidade director executivo da empresa e no accionariado entran 

ademais de Xosé Luis Outeiriño (13,43%), as súas irmás Ana María 

(2,97%) e María Isabel (2,97%). A maioría da propiedade pertence á 

empresa Ouro S.A. que representa o 78,26% do accionariado. Dentro 

do reparto de accións observamos a presenza da empresa de 

alimentación Gallega de Alimentación S.A. (Grupo Coren), unha das 

compañías máis importantes na provincia ourensá, que ten unha 

participación do 0,12%, á que nos referimos en nota a rodapé nun 

epígrafe anterior. 
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Gráfico 27: Organigrama directivo de La Región S.A. 
(2010) 

 

 

 

9.7. Rías Baixas Comunicación S.A. 

_______________________________________________________________ 

Rías Baixas Comunicación, S.A. é a editora de Atlántico Diario, 

pertencente na súa maioría (74,17%) a La Región S.A. Segundo a base 

de datos SABI, no ano 2010 o 25,83% restante repártese entre os 

membros da familia (José Luis Outeiriño Rodríguez, Óscar Outeiriño 
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Vila e Elena Meana Outeiriño), ademais de Alfonso Sánchez Izquierdo 

e a empresa ourensá de automoción Pérez Rumbao S.A.  

A aparición deste xornal no ano 1987 na cidade de Vigo xorde 

como un intento do grupo ourensán por facerse cunha parte da 

audiencia do sur de Galicia. A familia Outeiriño xa puxera en marcha 

en 1969 outra cabeceira fóra do seu territorio, Ferrol Diario. En 1986 

fai unha segunda tentativa en Vigo e crea a sociedade Rías Baixas de 

Comunicación S.A. con 115 socios fundadores. Presidida polo 

cirurxián Juan Mosquera Luengo e con José Luis Outeiriño como 

conselleiro delegado, nace Atlántico Diario: alternativa informativa para 

o sur da comunidade, coa área metropolitana de Vigo como centro de 

referencia. 

A comezos do 2010 a tirada de Atlántico Diario rolda os 5.200 

exemplares e a súa difusión acada arredor dos 4.200. O diario vigués 

acadou na primeira vaga do EGM do 2011 os 16.000 lectores diarios. 

Do seu depósito de contas no Rexistro Mercantil extraemos que o 

resultado do exercicio 2010 foi de 15.300 euros, cunha cifra de 

negocios de 3.219.833 euros e un cadro de persoal de 51 traballadores. 

No ano 2009 Rías Baixas Comunicación S.A. era propietaria da 

empresa Vigo Metro Distribución S.L., empresa de distribución de 

publicacións e comercialización da publicidade. Nese mesmo ano tiña 

participacións minoritarias nas seguintes empresas, non todas 

relacionadas co sector da comunicación: AGN Axencia Galega de 

Noticias S.A., Club Financiero de Vigo S.A. e Real Club Celta de Vigo 

S.A.D. Nos datos rexistrados na base SABI durante o 2010 xa non 

figuran estas sociedades. Mais podemos observar o carácter dun 
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xornal que tenta facerse un oco na cidade penetrando na súa vida 

social e deportiva. Como exemplo desta estratexia está o suplemento 

Celtismo, que edita dende o ano 1999, dirixido aos afeccionados do 

Celta de Vigo. 

Outra mostra é a creación no ano 2004 de Foro Atlántico 

como un marco de debate polo que pasaron relevantes personalidades 

de diversas áreas temáticas, iniciativa que en parte debemos relacionar 

coa que no seu momento, e con notable aceptación, puxo en marcha 

Faro de Vigo, á que facemos referencia no capítulo correspondente: un 

foro de debate cidadán arredor do periódico. 

O Consello de Administración no ano 2010 estaba integrado 

por: 

- Presidente: José Luis Outeiriño Rodríguez 

- Director xeral: Guillermo Soto Fernández-Tapias68 

- Conselleiros: Alejandro Outeiriño Soto e Elena 

Outeiriño Meana, netos de José Luis Outeiriño. 

 

 

 

 

                                                             
68 O Consello de Administración de Rías Baixas Comunicación S.A. nomeou 
a Guillermo Soto Fernández-Tapias director xeral da empresa en xaneiro de 
2011. Guillermo Soto, vigués de 34 anos, é Licenciado en Administración de 
Empresas pola Florida Atlantic University, Master en Dirección de Empresas 
de Promoción Inmobiliaria pola Escola de Negocios de Caixanova e 
Diplomado en Dirección Comercial e Márketing pola Escola Superior de 
Xestión Comercial e Márketin de Madrid. 
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9.8. Telemiño S.A. 

_______________________________________________________________ 

 Telemiño S.A. creouse en 1996 para a xestión indirecta do 

servizo de televisión local por ondas terrestres. Unha década despois 

de crear a produtora La Región TV, o grupo continúa a súa liña 

audiovisual coas televisións locais Telemiño en Ourense e Telecíes en 

Vigo. Segue o mesmo esquema de crecemento dos seus competidores: 

busca de novos mercados, neste caso sempre na franxa sur de Galicia, 

reforzando e fidelizando a súa área de influencia tradicional. 

Os ingresos de explotación de Telemiño S.A. durante o 2010 

ascenderon a 810.862 euros cun resultado positivo de 86.818 euros, 

segundo os datos do Rexistro Mercantil. O número de persoas que 

durante o 2010 traballaban en Telemiño S.A. era 24. 

 O accionariado desta televisión local para a cidade de Ourense 

é algo máis heteroxéneo, aínda que sempre dentro do ámbito 

empresarial e económico local ou provincial: 

• Ouro S.A. A sociedade instrumental do grupo é o 

socio maioritario (53,49%) 

• La Región S.A. 

• Gallega de Alimentación S.A., empresa ourensá de 

alimentación pertencente ao Grupo Coren. 

• Energía de Galicia S.A., empresa galega pioneira na 

implantación das enerxías renovables. 

• Diseño de Ingienería y Comunicación S.A., empresa 

ourensá de deseño, instalación, mantemento e 
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comercialización de sistemas informáticos e de 

comunicacións. 

• Egatel S.L., empresa ourensá de telecomunicacións. 

• Hispamoldes S.A., empresa con orixe en Ourense, 

provedora de moldes industriais para a inxección de 

plásticos e aluminios, fundamentalmente para pezas 

externas e interiores. 

• Ignacio de Las Cuevas S.A., grupo empresarial 

ourensán dedicado á distribución alimentaria, 

industria agroalimentaria e automoción. 

O Consello de Administración  de Telemiño S.A. no ano 2010 

estaba composto polas seguintes persoas ou representacións: 

 Presidente: José Luis Outeiriño Rodríguez 

 Vicepresidente: Óscar Outeiriño Vila 

 Conselleiros: 

• Alfredo Alemparte Blanco. Director de 

TV7-Setemedia, produtora audiovisual 

que ata o ano 2010 se encargaba da 

produción de informativos na delegación 

da TVG en Ferrol e en Porto. 

• Carlos Jesús Barbosa Lorenzo. Director 

comercial do Grupo La Región. 

• Beatriz Bermello Arce. Empresaria 

ourensá. 

• Benito Fernández González. Máximo 

responsable da enerxética galega Engasa. 
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• Manuel Santos Voz 

• Valentín Verdejo García. Subdirector 

xeral de La Región.  

• Egatel S.L., empresa ourensá de 

telecomunicacións. 

Observamos que entran nesta sociedade novas personalidades. 

É o caso do empresario Alfredo Alemparte, dono da produtora Sete 

Media, e de Benito Fernández González, presidente daquela da 

Fundación Galicia Empresa e presidente de Energía de Galicia S.A., 

Engasa, unha compañía compostelá de enerxías renovables. 

En decembro do 2009 a empresa La Región, S.A. avalaba a 

Telemiño, S.A. por un valor de 99.000 euros. 

  

9.9. Ouro S.A. 

_______________________________________________________________ 

 Ouro S.A. é a empresa propiedade da familia Outeiriño que 

exerce de sociedade matriz no grupo de empresas de La Región S.A., 

malia que nada ten que ver cos medios de comunicación. É unha 

empresa instrumental, tenedora de accións, dende o ano 1988. 

Os ingresos de explotación durante o ano 2010 foron de 

811.655 euros e o resultado do exercicio de 35.794 euros, segundo a 

base de datos SABI. Como accionista maioritario figuraba La Región 

S.A. Esta empresa é propietaria, ademais, das empresas de 

arrendamento de inmobles Boulevar Paseo S.A. e de comercio 
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minoritario Outro S.L., ambas as dúas alleas ao sector da 

comunicación. Dispón do 78,26% do accionariado de La Región S.A., 

o 60% da empresa Luso Galaica Comunicación S.A. e o 53,49% de 

Telemiño S.A. 

O presidente do Consello de Administración é José Luis 

Outeiriño Vila e os conselleiros: Óscar Outeiriño Vila, Ana María e 

María Isabel Outeiriño Rodríguez.  

 

9.10. Rías Baixas de Producciones Vídeo y 
Televisión S.A. 

_______________________________________________________________ 

 Esta sociedade nace no ano 2002 destinada á xestión indirecta 

do servizo de televisión local por ondas terrestres. O grupo ourensán 

ten unha participación do 50% nesta compañía. O resultado do 

exercicio durante o 2010 foi negativo: -3.412 euros, segundo os datos 

dispoñibles na base SABI. No depósito de contas do Rexistro 

Mercantil a empresa sinala que Rías Baixas de Producciones Vídeo y 

Televisión S.A. non rexistrou actividade durante o 2009.  

Fontes da empresa sinalaban o ano 2011 como o período de 

posta en funcionamento de Telecíes, a televisión local de Vigo. O 

éxito, segundo a empresa, de Telemiño en Ourense, levou ao grupo a 

trasladar a Vigo un proxecto similar, reforzando a súa aposta 

estratéxica pola información local. No momento de redacción desta 

tese aínda non comezaran as emisións.  
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9.11. Conclusións  

______________________________________________ 

 O grupo ourensán La Región volve repetir o patrón de 

crecemento das empresas galegas de medios. O diario La Región serve 

de base ou matriz histórica para o grupo de empresas que, comeza a se 

expandir en 1966 coa edición de La Región Internacional para os galegos 

emigrados. Continúa o seu crecemento co nacemento de Ferrol Diario 

(1969), aproveitando a inexistencia de cabeceiras na cidade de Ferrol, 

trala marcha de El Correo Gallego a Compostela. Mais realmente 

despega cara a finais dos anos 80, primeiro buscando máis audiencia 

noutro mercado local, o de Vigo, con Atlántico Diario (1987), e máis 

tarde abríndose paso noutros sectores como a televisión con Telemiño 

(1996). A presenza da propiedade noutro tipo de negocios, alén dos 

estreitamente relacionados coa comunicación, coma o turismo de 

inverno en Manzaneda ou a súa implicación en sociedades viguesas de 

carácter asociativo (Club Financeiro) ou deportivo (Real Club Celta) 

responden na nosa opinión ás características persoais dos seus 

promotores (Alejandro e José Luis Outeiriño), máis tamén á procura 

de influencia social e económica nos ámbitos de actuación no 

desenvolvemento do contexto en que operan: empresarios á procura 

de novos espazos de negocio. Se acaso estas actividades axúdannos a 

comprender o universo de relacións e intereses nos que estas 

propiedades actúan. O que aquí nos interesa é o mundo específico das 

empresas de comunicación que promoven. 

 Outra das características específicas do grupo é a súa 

proxección cara os mercados exteriores, que dende moi cedo orienta 
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cara á emigración. O espazo característico da provincia de Ourense, 

unha das grandes áreas xeográficas das comunidades emigradas,  

confire ao grupo unha inicial lexitimidade para converterse en 

representación da Galicia no mundo, ponte de comunicación entre as 

colectividades galegas de aquén e alén mar. Outros medios galegos 

non dispoñen desta referencia que La Región soubo explotar con éxito 

dende moi cedo e durante bastante tempo. 

No capítulo das experiencias mediáticas fóra do mercado 

ourensán primeiro e galego despois, o Grupo La Región chegou a un 

acordo en abril de 1999 con Prensa Española, editora de ABC. A 

participación de Prensa Española comprendía a compra dun paquete 

do 20% das accións do periódico ourensán, conservando a maioría 

accionarial a familia Outeiriño. Tratábase dunha alianza estratéxica 

cara a un desenvolvemento a nivel rexional reforzado cos recursos 

empresariais do grupo Prensa Española e, ao mesmo tempo, unha 

oportunidade de penetración en Galicia dos medios de ámbito estatal, 

iniciativas que se ensaiaron en diversas ocasións e en distintos 

momentos, con colaboracións parciais de distinto tipo, aínda que ata 

agora este modelo só se deu concretado en dous casos: o  acordo 

estratéxico entre El Correo Gallego e El Mundo, ao que facemos 

referencia noutro capítulo do presente traballo, e o acordo entre ABC 

e Editorial La Capital para distribuír o periódico madrileño entre os 

subscritores deste último, como no seu lugar tamén comentaremos 

(Capítulo 10). A operación entre Prensa Española e o Grupo La 

Región non chegou a culminar, mais respondía tanto ás necesidades de 

fortalecemento do grupo galego como ás necesidades de expansión do 

grupo madrileño naqueles momentos: un exemplo de achegamento 
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entre empresas, despois de continuados intentos de compra do grupo 

ourensán por parte de capital de fóra da comunidade. Malia que o 

grupo continúa en mans da familia Outeiriño, fontes da propiedade 

aseguran que no actual contexto de crise, tanto económica como 

estrutural, un dos piares da estratexia seguen a ser as alianzas con 

outras empresas. 

O modelo de xestión baseado na familia, quizais derivado da 

posición histórica de liderado, terase que axustar a novos cambios e 

afrontar necesarios axustes. Dende a empresa amosan a súa cautela 

para implantar un novo modelo de xestión. Dende Ourense agardan a 

ter máis certezas e garantías para afrontar cambios deste tipo, e no 

horizonte sitúan o sector dixital e o desenvolvemento de aplicacións 

móbiles e novos dispositivos. Son conscientes dos cambios que se 

aveciñan, pero polo de agora miran dende a distancia, agardando os 

pasos que empresas de maior tamaño vaian dando, para poder camiñar 

sobre seguro. 

Os seus balances revelan un importante endebedamento (no 

2010 a porcentaxe de endebedamento era do 80,1% ). Nas contas do 

2008 figuraba unha débeda bancaria de 9 millóns de euros. No 2009 o 

grupo formalizaba un préstamo sindicado por 6,4 millóns de euros, 

destinados a refinanciar a débeda. A conta de resultados non é 

favorable, pero aseguran dende a empresa que están a afrontar a crise 

con recortes, aínda que nunha situación de vantaxe respecto doutros 

grupos galegos. Os ourensáns adiantáronse lixeiramente a facer un 

ERE, no ano 2009, conseguindo daquela un certo financiamento para 

seguir editando o xornal. Á espera do modelo de xestión que adopten 

empresas e corporacións máis grandes e, sobre todo, o resto dos 



 316 

xornais galegos, barallan posibles saídas e reestruturacións, mais a 

información local segue abandeirando os seus proxectos e a aposta 

polos medios dixitais está tamén enriba da mesa.  

No capítulo das subvencións e axudas públicas o Grupo La 

Región reflicte nas súas contas do Rexistro Mercantil a cantidade de 

246.000 euros recibidos durante o 2009: 110.000 euros corresponden á 

Xunta de Galicia e á Secretaría Xeral de Política Lingüística e 136.000 

euros proceden do Ministerio de Traballo. 

Segundo o rexistro de convenios da Xunta de Galicia, onde só 

aparecen reflectidos determinados convenios de colaboración, 

recóllese a cifra de 220.000 euros durante o exercicio 2009 (período do 

goberno bipartito), case a metade do que a empresa La Región S.A. 

recibira durante o ano 2004, outro exemplo da importancia das 

afinidades ou compromisos políticos, neste caso máis ben de carácter 

local (Deputación de Ourense), que caracterizan estas economías, na 

meirande parte dos casos fráxiles de máis para acometer o futuro con 

garantías. 

Quizais La Región sexa un dos xornais onde máis evidente se 

fai a dependencia da axuda dos poderes públicos. Unha situación que 

evidencia a súa conta de resultados e a súa forte débeda financeira. 
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10.1. Historia do grupo 

______________________________________________ 

 

ditorial La Capital, o grupo de empresas que se asenta 

na provincia da Coruña, ten tamén a súa orixe nun 

dos diarios históricos da cidade herculina.  Falamos 

de El Ideal Gallego, que comezou a publicarse o 1 de 

abril de 1917, fundado polo sacerdote José Toubes 

Pego, de inspiración católica e conservadora. Substituía daquela ao 

periódico católico El Eco de Galicia: 

“Desaparecido por incendio, en la primera mitad de los años 

diez, El Eco de Galicia, único periódico católico que se 

publicaba en La Coruña, los intereses religiosos de la ciudad 

quedaron desamparados y sin un valedor apropiado. Fue 

entonces cuando surgió la idea de organizar un nuevo 

periódico católico con medios adecuados para cumplir dicha 

misión” (Fernández, C., 1993:7). 

El Ideal Gallego naceu como “diario católico, regionalista e 

independente”. No mesmo ano do seu nacemento xa disputaba os 

lectores da Coruña con outros tres xornais: La Voz de Galicia, El 

Noroeste y El Orzán.  

 Dende o ano 1931 o periódico pasa a ser xestionado por 

Editorial Católica, a editora do xornal madrileño El Debate. O rotativo 

coruñés tivo un protagonismo especial entre os anos 40 e 50, mesmo 

superando en tirada a La Voz de Galicia. Eran tempos de fervor 

E 



 320 

patriótico e relixioso, despois da Guerra Civil, e o xornal da Editorial 

Católica estremaba o seu celo entre os sectores máis conservadores da 

cidade. Unha década despois comeza a perder lectores. No ano 1968, 

El Ideal Gallego tiraba 15.465 exemplares. Daquela ocupaba o primeiro 

posto da difusión da prensa en Galicia Faro de Vigo, con 37.561 

exemplares, seguido de La Voz de Galicia  con 34.400, segundo o 

Anuario Español de Publicidad, 1967-1968. 

 Será a partir de 1980, xa no marco da nova realidade política, 

cando comecen os problemas empresariais que ameazan a 

supervivencia de El Ideal Gallego. Editorial Católica non ten recursos 

para sacalo adiante e un grupo de persoas entre as que están César 

Torres, como presidente, e o ex-alcalde da Coruña Jaime Hervada 

como conselleiro delegado, pensan entón en relanzar a editorial, 

dándolle de novo ao xornal autonomía coruñesa (Álvarez Pousa, 

1999:133). 

 Pero a experiencia non saíu ben e a empresa declárase ao 

pouco tempo en suspensión de pagamentos. Fallou o experimento 

porque non se atallaran os males dunha empresa sobredimensionada, 

sen un modelo claro e diferenciado co que poder competir no 

mercado. Conta Álvarez Pousa (1999) que foi Jorge Sanz Valdés, 

ligado ao PP e a Fraga, quen se fixo cargo da Editorial Celta, entón 

propietaria do periódico. Novo intento fracasado que remata coa 

compra do grupo francés Hersant, que adquire o 75% das accións. 

Mais a aventura francesa tampouco terá éxito e o rotativo queda en 

mans dos traballadores, que o manteñen durante dous meses, ata que 

en 1988 aparece en escena o empresario Florencio Aldrey. 
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  Os anos 90 volven significar o aumento da información local, 

tinguida neste caso dun forte coruñesismo. El Ideal Gallego intenta 

ocupar a parcela que La Voz de Galicia sempre acertaba a cubrir, pola 

súa característica rexional. En 1998, un grupo de empresarios 

coruñeses, con Juan Ramón Díaz á cabeza, que viña de deixar a 

dirección de La Voz de Galicia con importantes diferenzas co seu 

antigo amigo, o editor e propietario Santiago Rey Fernández Latorre, 

faise co control da cabeceira, a cal continúa hoxe en día a pertencer ao 

empresario emigrado na Arxentina, Florencio Aldrey.  

É a finais do século XX cando Editorial La Capital comeza a 

diversificarse nun entorno cada vez máis competitivo, buscando unha 

fórmula propia de organización e relación cos lectores. No ano 1999 

aparece na cidade de Ferrol El Diario de Ferrol na estratexia de 

crecemento do grupo. En febreiro do 2001, lanza tamén o Diario de 

Arousa. Co obxectivo de facerse coa prensa local da provincia coruñesa, 

no ano 2003 poñen a andar Diario de Bergantiños. Estamos ante un grupo 

con vocación comarcal. A necesidade de crecemento fixo que Editorial 

La Capital se proxectase cara ao mercado exterior da cidade. Pero de 

forma discreta foi enchendo baleiros con información puramente local. 

É o caso de Ferrol, onde non existía un periódico destinado unicamente 

á cidade, na que os lectores eran fieis a La Voz de Galicia. A iniciativa 

tivo certa acollida. Así aconteceu tamén na comarca de Arousa e de 

Bergantiños. O grupo La Capital conta, ademais, cunha serie de 

publicacións comarcais periódicas que adquiriu no ano 2000 ao grupo 

de medios Filmagal. Tamén é propietario do deportivo DXT Campeón, 

centrado no deporte da comarca coruñesa. Editorial La Capital posúe 
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asemade catro licencias de TDT69: Ferrol, Carballo, A Coruña e 

Vilagarcía. 

Juan Ramón Díaz, que como dixemos procedía de La Voz de 

Galicia, xornal no que foi figura clave para o seu desenvolvemento e 

modernización dende o ano 1977 ata o ano 1997, período no que 

exerceu a súa dirección, capitaneando un proceso de profunda 

transformación tecnolóxica, empeza a dirixir no ano 1998 El Ideal 

Gallego, a cabeceira local da competencia.  No ano 2002 converteuse no 

director xeral e vicepresidente do Consello de Administración de 

Editorial La Capital. Volveremos máis adiante sobre a personalidade 

profesional de Juan Ramón Díaz.  

O presidente do grupo, Florencio Aldrey Iglesias, ao que tamén 

faremos referencia neste capítulo, reparte as súas empresas nas dúas 

beiras do Atlántico. Xunto a este grupo de diarios galegos, é propietario 

dos diarios La Capital de Mar del Plata -integrado polo matutino do 

mesmo nome de Mar del Plata e as emisoras LU9 Radio Mar del Plata, 

LU6 Emisora Atlántica e La Capital Cable- e máis o xornal La Prensa de 

Bos Aires. Coñecido na Arxentina como “el gallego” controla o NH 

City & Tower, Hotel de Capital Federal, a firma inmobiliaria Flai S.A., e 

é dono, entre outras empresas, da empresa láctea El Amanecer. 

 

                                                             
69 A Xunta de Galicia aprobou no ano 2006 a concesión de 46 licencias de 
TDT con cobertura local en 21 demarcacións territoriais. Telemiño S.A. 
conseguiu cinco licencias, seguida de El Progreso de Lugo S.L., Faro de Vigo 
S.A.U. e Editorial La Capital S.L. Pechábase así un proceso que quedara sen 
resolución en xullo de 2005, cando o goberno en funcións de Manuel Fraga 
adxudica as licencias de ámbito autonómico a La Voz de Galicia e a Popular 
TV (COPE). 



 323 

10.2. Un modelo distinto:  a proposta local 

______________________________________________ 

 O modelo de organización e crecemento de Editorial La 

Capital é un modelo singular e único no sector da prensa en Galicia. O 

crecemento en base a novas cabeceiras de carácter local segue a 

mesma estratexia que iniciara La Voz de Galicia cando comezou a abrir 

novas delegacións nas principais cidades galegas. O obxectivo é o 

mesmo: unha edición local que permite ofrecer unha información 

próxima e de calidade. Editorial La Capital consegue crear unha 

referencia propia na cidade ou comarca na que crea unha nova 

cabeceira, tamén en termos publicitarios. Ofrece información local e 

espazo publicitario a anunciantes tamén locais, compartindo estrutura 

e servizos co resto de cabeceiras. Cada unha delas localizada e 

centralizada no seu territorio, aproveitando sinerxías e compartindo 

información e contidos. 

Editorial La Capital S.L. constitúese como tal no ano 1988, 

cando o empresario galego afincado na Arxentina, Florencio Aldrey 

Iglesias, chega á Coruña para facerse con El Ideal Gallego. O que nun 

principio era unha Sociedade Anónima pasa a ser de Responsabilidade 

Limitada en decembro do 1993. No ano 1994 adquiriu a actividade do 

seu socio maioritario Editorial Celta S.A., editora de El Ideal Gallego, 

por valor de case millón e medio de euros (1.382.328 euros). Cinco 

anos máis tarde, en 1999, despois de chegar ao grupo Juan Ramón 

Díaz, adquire a empresa Editores Deportivos de Norte de España 

S.A., editora de DxT Campeón. Na actualidade a sociedade ten como 

actividade principal a edición dos xornais El Ideal Gallego, DxT 
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Campeón, Diario de Ferrol, Diario de Arousa e Diario de Bergantiños, ademais 

das cabeceiras Mercavedra e A Comarca do Morrazo. 

Xunto ao obxecto de impresión, publicación e edición de 

libros e diarios, esta sociedade contempla tamén entre as súas funcións 

a xestión indirecta do servizo de televisión e a explotación de medios 

de comunicación audiovisuais. Como xa sinalamos, o grupo posúe 

catro licencias de televisión dixital local (TDT) en Ferrol, Arousa, 

Carballo e Betanzos, aínda que polo de agora ningunha delas iniciou 

actividade. Editorial La Capital S.L. ten a súa sede no polígono 

coruñés de Pocomaco, que alberga a redacción central de El Ideal 

Gallego e DxT Campeón, así como a rotativa do grupo. 

As accións de Editorial La Capital repártense entre a Editorial 

Celta S.A. nun 84,30% e Artes Gráficas La Capital S.A., a filial de artes 

gráficas e impresión, que posúe o 15,70% restante. 
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Gráfico 28: Organigrama das sociedades integradas en Editorial 
La Capital, 2010 

 

10.3. Consello de Administración 

______________________________________________ 

O Consello de Administración no ano 2010 estaba presidido 

por Florencio Aldrey Iglesias. O vicepresidente era Juan Ramón Díaz. 

O administrador conselleiro era o daquela director de El Ideal Gallego, 

Manuel Ferreiro Regueiro. A secretaría do Consello desempeñábaa a 

sobriña de Florencio Aldrey, Isabel Noya Aldrey. Malia que 

oficialmente esta era a configuración do Consello, na práctica o 
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Ramón Díaz, apoiado por Manuel Ferreiro, xa que Isabel Noya non 

ten voto. Florencio Aldrey é o propietario ausente do grupo Editorial 

La Capital, centrado nas súas empresas da Arxentina. 

Ademais de Manuel Ferreiro, como membro do Consello de 

Administración é importante a presenza de Juan Ramón Díaz como 

director xeral de Editorial La Capital S.L. O que fora durante dúas 

décadas (1977-1997) director de La Voz de Galicia, acadando co 

rotativo coruñés altas cotas de difusión, así como o crecemento, a 

expansión e a modernización do xornal, exerce agora de empresario da 

comunicación á fronte do grupo de empresas que dan forma a 

Editorial La Capital S.L. 

 

10.3.1. Florencio Aldrey Iglesias 

O presidente do grupo, Florencio Aldrey Iglesias (A Coruña), 

reparte as súas empresas, como dixemos, nas dúas beiras do Atlántico. 

Xunto a Editorial La Capital S.A., o grupo de diarios galegos, é 

propietario de Multimedios La Capital S.A., grupo de medios ubicado 

na cidade arxentina de Mar de Plata. A través desta empresa, Florencio 

Aldrey controla os diarios La Capital de Mar del Plata e as emisoras 

LU9 Radio Mar del Plata, LU6 Emisora Atlántica, La Capital Cable e 

AM 1620, ademais de La Prensa de Bos Aires. Tamén é dono dunha 

importante participación no Teatro Avenida de Bos Aires e de varios 

establecementos de hostalaría. 

Coñecido na Arxentina como “el gallego” controla o NH City 

& Tower, o Hotel de Capital Federal, en sociedade coa cadea de hoteis 

española. Tamén do Hotel Hermitage de Mar de Plata e do seu casino, 
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da galería de locais sobre a Rambla da cidade, do Hotel Provincial, 

xerenciado por NH Hoteis, e dunha morea de praias privadas. 

Florencio Aldrey ten presenza ademais no sector turístico de Mar de 

Plata e na firma inmobiliaria Flai.S.A., así como na empresa láctea El 

Amanecer.  

Algúns medios arxentinos vinculan o bo resultado dos seus 

negocios coa relación entre Aldrey Iglesias e a política arxentina:  

“Desde que su amigo Daniel Scioli alcanzó la gobernación 

bonaerense, ha decidido profundizar sus inversiones en el área 

turística de la mano del poderoso grupo español NH, que ya 

cuenta con más de 10 hoteles en el país. Según trascendió en la 

Legislatura bonaerense, la prestigiosa cadena europea, de la 

mano de Iglesias ya tendría prácticamente adjudicada la 

concesión para construir y explotar un hotel cinco estrellas en 

La Plata. Sumaría así Aldrey Iglesias otra joya a su creciente 

imperio hotelero, que acaba de quedarse –también asociado 

con el grupo NH que dirige el español Gabriel Burgio- la 

puesta en valor y explotación del histórico Hotel Provincial de 

Mar del Plata”. 70 

 Falamos dun galego emigrado que fixo fortuna na Arxentina e 

que, polo de agora, non retorna a Galicia. Coa súa vida empresarial no 

país arxentino, continúa conservando na Coruña os xornais de 

Editorial La Capital. 
                                                             
70 Aldrey Iglesias, el zar de los hoteles bonaerenses publicado o 8 de agosto de 2008 
no dixital arxentino La Política Online: 
http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/22790/aldrey-iglesias-el-zar-
de-los-hoteles-bonaerenses/ 
 

http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/22790/aldrey-iglesias-el-zar-de-los-hoteles-bonaerenses/
http://www.lapoliticaonline.com/noticias/val/22790/aldrey-iglesias-el-zar-de-los-hoteles-bonaerenses/
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10.3.2. Juan Ramón Díaz 

Juan Ramón Díaz (Mondoñedo) é un xornalista cunha ampla 

traxectoria. Chega á dirección de Editorial La Capital tras dúas décadas 

na dirección de La Voz de Galicia e cunha importante labor profesional 

noutras localidades, principalmente na cidade de Vigo nos anos 60 e 

70. Xornalista por vocación entra neste grupo empresarial na súa 

faceta de empresario da comunicación. Tras estudar na entón Escola 

de Peritos de Vigo por insistencia de seu pai, Xosé Díaz Jácome71,  

pronto atopou no xornalismo o seu camiño. Dende a redacción do 

Faro de Vigo e tras estudar en Navarra e Madrid, no ano 1967 empeza a 

dirixir a delegación viguesa de La Voz de Galicia. Despois dun tempo 

chegou á Coruña para quedarse. Faríao primeiro como redactor, 

pasando a ser redactor xefe e axiña xefe de sección, ata que se 

converteu en director do periódico no ano 1977, sucedendo a 

Francisco Pillado Ribadulla. Eran os tempos da pre-autonomía e nas 

redaccións abundaban as ideas. “Cada día inventábamos algo novo”72. 

Son os anos do crecemento e da modernización de La Voz de Galicia, 

así como do nacemento das empresas audiovisuais. Asiste á época 

máis florecente do grupo de comunicación galego e convértese en 

testemuña do seu crecemento e diversificación. Durante a etapa de 

Juan Ramón Díaz (1977-1997), a empresa, propiedade de Santiago Rey 

Fernández Latorre, leva a cabo a reordenación de seccións e amplía o 
                                                             
71 Xosé Díaz Jácome (1910-1998) foi membro da Xeración do 36 xunto a 
Álvaro Cunqueiro. Colaborou cos seus primeiros traballos poéticos en La 
Voz de Mondoñedo, Valiibria e outros diarios galegos e asturianos. Nos anos 40 
foi redactor xefe de El Pensamiento Navarro e dirixiu en Asturias as revistas 
Albor, Cuadernos de Poesía e Pregón. Nos anos 50 marchou a Vigo, onde 
traballou como redactor de Faro de Vigo. Pouco despois dirixiu en Oviedo La 
Voz de Asturias, durante 20 anos, ata a súa xubilación. 
72 Juan Ramón Díaz. Entrevista coa autora o 5 de abril do 2011. 
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seu equipo redaccional. Responden así ás novas demandas e á 

competencia da oferta xornalística que chega con forza a Galicia 

dende Madrid. 

Tras deixar atrás a súa etapa en La Voz de Galicia e dedicarse 

durante un ano a tarefas universitarias pronto se incorpora a Editorial La 

Capital. Dende este grupo coruñés impulsará o nacemento de novas 

cabeceiras e a súa renovación. Juan Ramón Díaz é a man dereita do 

empresario ausente, Florencio Aldrey, da mesma maneira que no seu 

momento foi un dos homes fortes de Santiago Rey en La Voz de 

Galicia. Sendo director de La Voz de Galicia o xornal viviu a súa etapa 

de maior esplendor, cunha estratexia empresarial baseada nun modelo 

de edicións locais que, máis tarde o xornalista aplicará en Editorial La 

Capital co consentimento de Florencio Aldrey. 

“Testigo de la historia, un enamorado de las letras y un 

trabajador incansable. El periodista no tiene horario, su 

vocación de servicio prevalece sobre la tiranía del tiempo; a 

cualquier hora, en cualquier lugar, puede tener la necesidad de 

recurrir a la pluma, a la tecla o a la cámara (…). Es el periodista 

mejor informado de Galicia”. Así o define o xornalista José 

Castro. “Magnífico profesional e experto coñecedor da órbita 

mediática” 73. 

 

 

                                                             
73 José Castro López fixo o discurso do acto de entrega a Juan Ramón Díaz 
do premio periodístico Diego Bernal concedido pola Asociación de 
Xornalistas de Galicia. O texto foi publicado en Xornal.com (23 de xaneiro do 
2004).   
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10.4. Composición do grupo 

______________________________________________ 

O grupo de cabeceiras afincado na cidade da Coruña, pero con 

presenza en distintas comarcas da comunidade, segue unha clara 

estratexia centrada na información local. O obxectivo é buscar espazos 

de mercado:  

 

“É un mercado no que podemos sobrevivir e onde temos un 

oco. Buscamos nichos de mercado e estamos nesta tesitura, 

buscando áreas moi concretas de penetración, buscando unha 

información que non pode dar nin a televisión nin os 

periódicos nacionais” (Juan Ramón Díaz)74. 

 

A prensa local marca a referencia dun grupo que se conformou 

como tal a comezos do ano 2000. Un proceso de crecemento que se 

frea como consecuencia da crise económica global e estrutural. Polo 

de agora o obxectivo a curto prazo deste grupo de empresas, dadas as 

circunstancias económicas imperantes, é a supervivencia. Na súa man 

teñen catro licencias de televisión, mais que permanecerán inactivas 

mentres a crise económica continúe mermando o número de lectores. 

É precisamente o reducido tamaño das empresas o que 

permite ao grupo, segundo o seu vicepresidente, manterse no 

mercado. 
 

 

                                                             
74 Entrevista coa autora (5 de abril de 2011). 
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Táboa 26: Comparativa da situación económica das empresas de 
Editorial La Capital, 2009-2010 

   CIFRA de 
NEGOCIOS 

INGRESOS de 
EXPLOTACIÓN 

RESULTADO 
EXERCIZO 

ENDEBEDAMENTO 
(%) 

PERSOAL 

Editorial La 
Capital S.L. 
 

2010 7.339.728 7.432.021 233.600 45,44 159 

2009 6.804.528 6.942.122  -545.293 52,70 174 

Editorial Celta 
S.A.U. 

2010 - - -1.186 - - 

2009 - - -7.191 - - 
Artes Gráficas 
La Capital S.A. 

2010 149.945 149.945 -7.208 2,23 13 

2009 151.213 151.213 -54.742 13,75 14 

Fonte: Rexistro Mercantil e SABI, 2009-2010 

 

10.5. Editorial La Capital S.L. 

_______________________________________________________________ 

Editora do diario coruñés El Ideal Gallego, o grupo que ten 

como sociedade dominante Editorial La Capital S.L. medra en torno á 

cidade da Coruña, facéndose en 1999 co diario deportivo DxT 

Campeón. O xornal coruñés, rescatado polo devandito empresario 

galego emigrante na Arxentina, foi traspasado a finais da década dos 

90 ao ex director de La Voz de Galicia, Juan Ramón Díaz García, quen 

asume a súa xerencia e o lanzamento de novas cabeceiras dende os 

anos finais do anterior milenio. 

Dende o ano 1999 conta ademais con El Diario de Ferrol e, 

dende febreiro do 2001, con Diario de Arousa. No 2003 nace Diario de 

Bergantiños e dende o 2000 o grupo lanza unha serie de publicacións 

comarcais periódicas, Mercavedra e A Comarca do Morrazo. 
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 O seu mercado aséntase principalmente na zona norte da 

provincia da Coruña. A tirada de El Ideal Gallego a comezos do 2010 

era de 13.705 exemplares e a súa difusión de 10.803 exemplares.  

Táboa 27: Evolución da difusión de El Ideal Gallego 

  TOTAL 

1976 15.950 

1982 14.700 

1992 9.772 

1995 9.025 

2010 10.803 

Fonte: elaboración propia segundo datos da OJD 

 

O resultado do exercicio económico de Editorial La Capital 

S.L. no ano 2010 foi 233.600 euros, segundo as contas anuais da 

empresa presentadas no Rexistro Mercantil. O importe neto da cifra 

de negocios acadou os 7.339.728 euros. O persoal do grupo ascendía 

naquelas datas a 174 empregados. 

 Editorial La Capital mantén unha participación do 10% na 

empresa Cinfo Contenidos Informativos Personalizados S.L., na que 

tamén participa o Grupo El Progreso, e ata decembro do 2008 

participaba na empresa Inversiones Gallegas del Cable S.A., 

actualmente inactiva. 
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Gráfico 29: Organigrama directivo de Editorial La Capital S.L.

 

*Actualmente o director de Diario de Ferrol é Carlos Miragaya, quen 
substituíu no cargo a Germán Castro en 2010. 

 

O Consello de Administración de Editorial La Capital S.L. 
estaba composto no ano 2010 por: 

 Presidente: Florencio Aldrey Iglesias 

 Vicepresidente: Juan Ramón Díaz 

 Administrador conselleiro: Manuel Ferreiro 

Regueiro 

 Secretaria: Isabel Noya Aldrey, sobriña de 

Florencio Aldrey 

 

Presidente              
Florencio Aldrey 

Iglesias

Director Xeral 
Juan Ramón 

Díaz

Director El Ideal Gallego      
Manuel Ferreiro

Subdirector
Ramón Barrena

Redactor Xefe Local                
Miguel Pampín

Dirección financieira           
Ana Lorenzo

Director Diario de 
Ferrol

Carlos Miragaya 

Director Diario de 
Arousa    

Antón Xil

Delegada informativa 
Diario de 

Bergantiños         
Rosa Balsa

Director            
DxT Campeón     

Andrés Ríos
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O 84,3% da empresa é propiedade de Editorial Celta S.A. e o 

15,7% de Artes Gráficas La Capital S.A. A primeira delas é a sociedade 

tenedora de accións e a segunda é a empresa editora dedicada á 

impresión das publicacións. 

Un dato relevante no que á evolución do grupo se refire é o 

acordo que acadou a empresa en abril do 2009 cos responsables do 

diario ABC. Os suscritores de El Ideal Gallego e Diario de Ferrol reciben 

dende esa data gratuitamente o xornal madrileño, xunto cos seus 

suplementos e promocións. Segue pois a liña de colaboracións 

exteriores iniciada por El Correo Gallego e El Mundo, nunha estratexia 

por aumentar o número de suscricións e de lectores, e debemos 

enmarcala asemade na iniciativa frustrada que no seu día Prensa 

Española intentou con La Región, á que fixemos referencia no capítulo 

correspondente. 

 

10.6. Editorial Celta S.A.U. 

_______________________________________________________________ 

 No ano 1980 xorde a empresa Editorial Celta S.A. como unha 

“ampliación en canto á explotación dunha estación de televisión”. Así 

aparece reflectido nos datos do Rexistro Mercantil. O socio único de 

Editorial Celta S.A. é Artes Gráficas La Capital S.A., que posúe o 

100% da propiedade.   

Ata decembro do 1994 a súa actividade principal consistía na 

edición do diario El Ideal Gallego. A partir de entón Editorial Celta S.A. 
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transmitiu a actividade a Editorial La Capital S.L., limitando a súa 

función a sociedade tenedora das accións. A empresa posúe 

actualmente o 84,3% de Editorial La Capital S.L 

 O resultado do exercicio no ano 2010 foi de -1.186 euros. 

 O Consello de Administración estaba integrado entón polo 

presidente, Florencio Aldrey Iglesias; o vicepresidente, Juan Ramón 

Díaz; o conselleiro, Manuel Ferreiro Regueiro e Isabel Noya Aldrey, a 

secretaria.  

 

10.7. Artes Gráficas La Capital S.A. 

_______________________________________________________________ 

Artes Gráficas La Capital S.A. controla o 15,7% de Editorial 

La Capital S.L. e é propietaria de Editorial Celta, S.A. No rexistro 

SABI figura dende o ano 1988 como sociedade anónima dedicada á 

“fabricación de placas, follas, tubos e perfís de materias plásticas”. 

Os ingresos de explotación durante o 2010 foron de 149.945 

euros e o resultado do exercicio de -7.208 euros (SABI). O importe 

neto da cifra de vendas acadou nese ano os 149.945 euros. O cadro de 

persoal estaba entón integrado por 13 persoas. 

O Consello de Administración confórmano o presidente, 

Florencio Aldrey Iglesias, e o vicepresidente, Juan Ramón Díaz. 

Manuel Ferreiro Regueiro é conselleiro e Isabel Noya Aldrey é 

secretaria. 
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10.8. Conclusións 

_______________________________________________________________ 

Editorial La Capital é o grupo que máis se diferenza do perfil 

das empresas de comunicación galegas. Primeiro porque a propiedade 

non está baixo a batuta dunha saga familiar e, segundo, porque non 

conseguiu aínda diversificarse cara a outros sectores dentro do terreo 

da comunicación. A empresa matriz é unha cabeceira centenaria e o 

resto de empresas que lle dan forma sitúanse no terreo da prensa 

escrita. Pese a que ten concesións de televisión dixital, polo de agora 

non se perciben movementos significativos neste terreo. Fontes 

próximas á empresa falan de manterse no mercado, sen arriscar en 

novos proxectos, mentres as actuais circunstancias de crise económica 

non muden e acaso á espera dunha clarificación do mercado, no que –

como se pode ver- abunda a oferta (número de cabeceiras) fronte a 

unha demanda debilitada, cando non en recesión. 

 O proceso de concentración que segue Editorial La Capital é 

horizontal e segue unha liña de crecemento baseada na información de 

proximidade. A cabeceira El Ideal Gallego só podía medrar cara a 

mercados locais, porque no ano 2000 a estratexia rexional 

escapábaselle das mans. Así, foi creando un pequeno grupo de 

empresas que hoxe están presentes en Ferrol, Carballo e Arousa. Nun 

intento por facerse co mercado pontevedrés o grupo tentou comprar 

no seu día Diario de Pontevedra, operación que non se levou a cabo. De 

igual forma que a compra de La Región en Ourense. Falamos dun 

grupo de empresas de prensa con forte vocación local que buscan 

medrar máis aló da cidade herculina, conducido por un experimentado 
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Juan Ramón Díaz, que xa levara a cabo na Corporación Voz de 

Galicia o sistema de edicións locais e comarcais. 

 Editorial La Capital constitúe un modelo singular dentro das 

empresas de medios galegas. Trátase dun modelo capilar con 

información local e cun modelo de negocio baseado na proximidade. 

As cabeceiras comparten servizos comúns e nútrense de seccións e 

contidos comúns, aínda que as redaccións locais funcionan 

autonomamente. Desta maneira é importante a redución de custes e a 

nivel publicitario as cabeceiras cobren o nivel de anunciantes locais, 

comarcais e incluso rexionais.   

Da mesma maneira que tentou facerse con cabeceiras xa 

asentadas, a creación dun centro de impresión a nivel rexional foi unha 

das constantes segundo apuntan dende a dirección da empresas. A 

idea era externalizar o proceso de impresión e dedicarse en exclusiva 

aos contidos. Unha máxima difícil de materializar cando as sinais de 

identidade de cada unha das empresas galegas están tan enraizadas. 

Editorial La Capital preséntase como un grupo local aberto a 

fusións e alianzas con terceiros, como a subscrita co diario ABC. Os 

xornais de Editorial La Capital repártense conxuntamente co ABC só 

aos subscritores. A empresa tenta ampliar o acordo para que o reparto 

chegue tamén aos quioscos de forma similar ao contrato que mantén 

El Correo Gallego con El Mundo. Unha fórmula semellante ao reparto do 

suplemento literario Protexta, editado por Tempos Novos. Trátase de 

acordos “saudables para todas as partes”. 75 

                                                             
75 Juan Ramón Díaz. Conversa coa autora o 5 de abril do 2011 
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 Con todo, coa crise económica e estrutural como pano de 

fondo, o obxectivo do grupo a curto prazo é manterse e sobrevivir no 

mercado. Pouco máis polo momento. Non ensaiarán novas 

experiencias no terreo dixital, e tampouco no audiovisual. O papel 

segue sendo a día de hoxe a súa prioridade, e o mantemento dos 

postos de traballo unha constante nun grupo que o futuro dirá se debe 

reinventarse ou non. 

As subvencións non son para este grupo o alicerce que o 

sostén, segundo fontes próximas á empresa. Pero continúan 

recibíndoas, igual que o resto de medios galegos. Durante o 2009 a 

empresa ingresou case 135.000 euros, segundo o rexistro de convenios 

da Xunta; case 115.000 euros segundo as contas reflectidas no 

Rexistro Mercantil. 
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11.1. Editorial Prensa Ibérica 

______________________________________________ 

 

 exemplo de penetración nas fronteiras galegas dun 

grupo foráneo e de proxección estatal atopámolo en 

Editorial Prensa Ibérica. Cunha estratexia de 

diversificación territorial e rexional que xa viña 

desenvolvendo noutras comunidades, este grupo 

aproveita en 1986 unha crise interna de Faro de Vigo 

e faise co 100% da propiedade do diario galego. Con 133 anos de 

historia, o rotativo da cidade olívica deixa daquela de pertencer a unha 

familia viguesa, a familia Lema, para convertese nunha cabeceira máis 

do amplo mapa que o matrimonio Moll-Sarasola comezaba a debuxar 

no Estado Español. Neste contexto e na mesma estratexia debemos 

incluír a cabeceira La Opinión A Coruña que nace no ano 2000. 

Editorial Prensa Ibérica convértese desta maneira no primeiro grupo 

de comunicación exterior que penetra no territorio galego. 

 Catro xeracións da familia Lema dirixiron Faro de Vigo, o 

segundo xornal máis lido e de maior difusión da prensa galega e unha 

peza fundamental no mapa mediático de Galicia: pola súa significación 

histórica (nace en 1853, sendo na actualidade o decano da prensa 

española) e pola súa importancia como líder do sur de Galicia. Polas 

súas páxinas e mesmo pola súa dirección pasaron algúns dos nomes 

máis sobranceiros do xornalismo e as letras galegas: dende Curros 

Enríquez, Emilia Pardo Bazán, Castelao ou Carlos Maside a Torrente 

Ballester, Celso Emilio Ferreiro, Francisco Fernández del Riego ou 

O 
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Álvaro Cunqueiro; este último dirixiu o xornal nunha etapa brillante 

(1965-1970), entre Manuel Cerezales (1961-1964) e Manuel Santaella 

Pérez (1970-1975). 

 Durante máis dun século o xornal estivo en mans da devandita 

familia viguesa, feito que caracterizou gran parte da súa evolución 

histórica. O impresor Ángel de Lema y Marina, o fundador, dirixía nas 

súas orixes unha redacción modesta. Converteuse en diario en xullo de 

1879 e desde os primeiros anos, cunha vocación mercantil e industrial, 

defendeu o progreso do sur de Galicia, comprometido cos intereses 

dunha primeira e puxante burguesía que empezaba a medrar arredor 

do que daquela en certos ambientes xa se denominaba a Barcelona do 

Atlántico. Faro foi un xornal significativo para o desenvolvemento do 

seu territorio, e igual de significativas foron as plumas que nel 

escribiron. 

 O carácter de propiedade familiar foi precisamente unhas das 

causas que levaron á venda de Faro de Vigo, como trataremos no 

epígrafe correspondente. Logo dun intento ambicioso de expansión, 

na curta etapa de José Eladio Amado de Lema, bisneto do fundador, 

nos anos 60 do pasado século, quen intentou converter Faro de Vigo no 

centro dun importante grupo periodístico no noroeste español, os 

propietarios optaron pola estratexia local, reducida ao ámbito 

comarcal e provincial, renunciando a outro tipo de crecemento, o que 

en parte conducirá anos máis tarde á compra do periódico polo grupo 

Moll-Sarasola, nun momento no que a propiedade entra nun proceso 

de esmorecemento. 
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Editorial Prensa Ibérica nace como tal no ano 1978, que é 

cando adquire a primeira empresa do grupo: Editorial Prensa Canaria, 

xestora de La Provincia e Diario de Las Palmas. Un primeiro paso que 

levaría ao nacemento de Editorial Prensa Ibérica e que continuaría coa 

compra das sociedades La Nueva España de Asturias, Levante-EMV de 

Valencia e Información de Alacante tras acudir á poxa dos Medios de 

Comunicación Social do Estado en 1984. Configúrase a partir dese 

momento como un grupo familiar de empresas rexionais de 

comunicación no ámbito de todo o Estado, un movemento en certa 

maneira semellante ao que iniciara no seu momento La Voz de Galicia, 

aínda que neste caso exitoso. 

A estratexia consistía en estar presentes na maioría de 

provincias españolas, tamén en Galicia aproveitando a oportunidade, 

en 1986, de facerse coa propiedade de Faro de Vigo. A partir de 1988 

Editorial Prensa Ibérica inicia unha fase de creación de cabeceiras, 

todas elas cunha fundamentación común: primeiro La Opinión de 

Murcia e, posteriormente, en 1990 La Opinión de Zamora (fusionada ao 

ano seguinte con El Correo de Zamora dando lugar a La Opinión-El 

Correo de Zamora). A década dos 90 significa a expansión por Baleares. 

No 1991 adquire Diario de Ibiza e, un ano máis tarde, Diario de Mallorca. 

En 1996 dá o salto a Cataluña coa compra de Diari de Girona. En 

Andalucía faise con La Opinión de Málaga e a adquisición do 15% de 

Estadio Deportivo. Continúa en Canarias con La Opinión de Tenerife e 

regresa de novo a Galicia para crear La Opinión A Coruña, que 

comezou a publicarse en outubro do 2000, unha das cabeceiras máis 

novas de Galicia. La Opinión comparte moita información con Faro de 

Vigo, que dalgún modo actúa como cabeceira matriz da proxección en 
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Galicia. A información local xerada na Coruña e na súa área 

metropolitana convérteo en competidor con La Voz de Galicia no 

mercado local onde La Voz ten a súa sede, e onde o periódico 

propiedade de Santiago Rey Fernández Latorre vende unha 

importante parte dos exemplares que difunde. No 2003 o grupo 

Prensa Ibérica incorpora  o deportivo Superdeporte e La Opinión de 

Granada, así como Regió7, escrito en catalán, que pertence ao grupo 

dende o 2007.  

Ademais de espallarse polo mapa da prensa a nivel rexional, o 

grupo está presente noutros sectores. Prensa Ibérica saca á rúa na 

actualidade 16 cabeceiras que se reparten por distintos puntos do 

Estado. Se algún grupo, a nivel estatal, soubo facer do local a súa 

bandeira, este foi sen dúbida Editorial Prensa Ibérica. Xunto aos 

Grupo Godó, Grupo Correo e Grupo Zeta domina na maioría das 

comunidades autónomas. En conxunto, a totalidade das súas 

cabeceiras acadan os 350.000 exemplares de difusión, o que lle permite 

unha alta cota de mercado por todo o territorio do Estado e competir 

nas puxas de publicidade. 

Ademais das anteditas 16 cabeceiras diarias (as galegas Faro de 

Vigo e La Opinión A Coruña, La Nueva España de Asturias, La Provincia-

DLP, Levante-EMV de Valencia, Información, La Opinión de Murcia, La 

Opinión de Zamora, La Opinión de Granada, La Opinión de Málaga, La 

Opinión de Tenerife,  Diari de Girona, Diario de Mallorca, Diario de Ibiza, e 

os deportivos Regiò7 e Superdeporte) Prensa Ibérica publica tres 

semanarios: Magazine, distribuído por todo o territorio español a través 

dos xornais do grupo, compartida a propiedade e a xestión co Grupo 

Godó; Empordà, semanario en catalán de información local; e Mallorxa 
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Zeitung, semanario en alemán destinado aos estranxeiros residentes en 

España.  

O grupo empresarial está presente tamén en Internet. Conta 

con 19 portais locais e rexionais de información: un por cada medio 

impreso do grupo, que acadan en conxunto 5 millóns de usuarios 

únicos ao mes. Entre os máis visitados están: lne.es, levante-emv.com, 

diarioinformacion.es, farodevigo.es o diariodemallorca.es.   

 A edición de libros é outro dos seus selos de identidade. Alba 

Editorial, creada en 1993; Allison & Busby, fundada en Londres a 

finais dos anos sesenta foi adquirida por Prensa Ibérica no ano 1996; e 

a propia Editorial Prensa Ibérica son as tres marcas editoriais do 

grupo. 

 Dispón ademais de 16 emisoras de radio FM, a maioría 

explotadas por terceiros, aínda que Radio Diario Ibiza, Radio Diario 

Mallorca e Radio Canarias son de explotación propia. No terreo 

audiovisual Prensa Ibérica é propietaria de catro produtoras: Minifalda  

nas Palmas, S’esclop en Palma de Mallorca, IP Producciones en 

Valencia y Opinión Media en Vigo. O grupo tamén ten participación 

en empresas como Socater, Mediareport e Asturmedia. Prensa Ibérica 

ten concedidas 34 licencias de TDT; delas Levante TV e Información 

TV comezaron as emisións en novembro de 2008. Continúan tamén 

as emisións en Canal 21 Televisión en Granada, Málaga TV, La 

Opinión TV na rexión de Murcia e Televisió de Manresa. 

 Prensa, edición e audiovisual veñen acompañadas dunha 

agresiva estratexia de creación de plantas industriais de artes gráficas, 

localizadas en distintos puntos do territorio onde se establecen as 
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principais cabeceiras (Palma de Mallorca, As Palmas de Gran Canaria, 

Valencia, Vigo, Málaga, Manresa, Alacante, Asturias e Cataluña). 

Algunhas destas empresas están participadas por outras empresas de 

comunicación, e todas elas se dedican á impresión de publicacións 

tanto españolas como estranxeiras.  

 Participadas por outros socios están as empresas de 

distribución de Prensa Ibérica: Valdisme na Comunidade Valenciana e 

Murcia, Papiro en Zamora e Valladolid, Vilarroya en Girona e Totaldis 

nas Canarias, esta última propiedade enteiramente do grupo. 

 No amplo abano de sectores que se agochan baixo o paraugas 

de Prensa Ibérica, tamén está dende o ano 2000 a empresa de 

tecnoloxías da información e a comunicación, Recursos en la Red.  
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Gráfico 30: Empresas de Editorial Prensa Ibérica (2010) 

 

 

 

 

 

 

http://www.tvmanresa.cat/
http://www.albaeditorial.es/
http://www.valdisme.com/
http://www.vilarroya.com/
http://www.imprintsa.com/Inici.html
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11.1.1. Conformación da propiedade 

 A propiedade de Editorial Prensa Ibérica recae nas mans do 

matrimonio Javier Moll-Arantxa Sarasola. Javier Moll, que nun 

principio traballaba como comercial do Banco Atlántico en San 

Sebastián, coñeceu moi novo a Arantxa Sarasola, irmá do empresario 

Enrique Sarasola76 (falecido en 2002). O comezo do matrimonio 

significou tamén o comezo dun dos negocios mediáticos con máis 

éxito en España. Foi en parte o cuñado, Enrique Sarasola, íntimo 

amigo do ex presidente Felipe González e un dos fundadores da 

revista Cambio 16, quen axudou á conformación do proxecto. Cóntao 

o xornalista Pascual Serrano (2010) no seu libro Traficantes de 

información:  

“Dos años después de su llegada a la presidencia, Felipe 

González determina liquidar la cadena de periódicos del 

periodo franquista conocida como “Prensa del Movimiento”. 

Algunas cabeceras desaparecerían definitivamente y otras –las 

más rentables- se adjudicaron a personas y empresas de su 

confianza. El cuñado y la hermana del amigo de González 

recibieron la adjudicación de La Nueva España (Oviedo), 

Información (Alicante) y Levante (Valencia)” (Serrano, 2010:41). 

 Pascual Serrano relata o estilo Moll, reflectido nalgúns dos 

episodios empresariais dos últimos anos. É o caso do peche en 

                                                             
76 Enrique Sarasola distinguiuse por una actividade empresarial moi diversa e 
foi coñecido publicamente pola súa amizade co ex presidente do Goberno 
Felipe González. Tras fundar varias empresas en Colombia, en 1971 
regresou a España e impulsou e financiou o nacemento da revista Cambio 16. 
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novembro do 2009 de La Opinión de Granada e o despedimento de 45 

traballadores:  

“El cierre relámpago se explicaba en clave inmobiliaria. En 

realidad Moll es un grupo inmobiliario más que un grupo de 

comunicación, de hecho ahora está desarrollando esa actividad 

en Australia. Lo primero que hizo cuando llegó a Granada en 

el año 1998 fue comprar un edificio a Caja Granada (…). El 

negocio –anos despois- era vender el inmueble, pero para ello 

debía deshacerse del incómodo inquilino en que ahora se había 

convertido La Opinión de Granada. De ahí la decisión de cerrar 

el periódico y comenzar las negociaciones de venta con La 

Caixa por valor de unos 18 millones de euros” (Serrano, 

2010:45).  

A compra de Faro de Vigo prodúcese en 1986. Nese ano o 

xornal estaba inmerso nunha crise interna, en parte de carácter 

familiar, froito do enfrontamento entre os cuñados Comesaña (esposo 

de Pilar Amado de Lema) e Vázquez-Sánchez Puga (esposo de María 

Teresa Amado de Lema). Sen que a autora da presente tese puidese 

confirmalo en ningunha fonte documental nin contrastalo con datos 

oficiais, testemuñas do momento e algunhas fontes próximas ás vellas 

familias propietarias, recordan que a cabeceira centenaria foi vendida a 

Editorial Prensa Ibérica por unha cantidade que moitos cuantifican en 

1.000 millóns das antigas pesetas. Houbo un movemento dun sector 

da burguesía viguesa (entre eles o que fóra alcalde da cidade, Antonio 

Ramilo) para facerse co periódico. Puxéronse en contacto coa familia 

Lema, pero a rivalidade entre sectores da burguesía local daquel 
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momento impediu que a propiedade se quedase na cidade de Vigo, 

facilitando deste xeito a compra do xornal ao grupo Prensa Ibérica. 

 

11.1.2. Consello de Administración 

No ano 2010 o Consello de Administración de Editorial 

Prensa Ibérica estaba integrado por: 

 Presidente: Francisco Javier Moll de Miguel 

 Vicepresidenta: María Aranzazu Sarasola Ormazabal 

 Secretario: Juan Vinals Canellas 

 Administradores conselleiros: 

• Ainhoa Yolanda Moll Sarasola 

• Aitor Moll Sarasola 

• María Aranzazu Moll Sarasola 

• María Idoya Moll Sarasola 

• Susana Moll Sarasola 

• Manuel Pascual Acosta 

• Jesús Prado Sánchez 

• Guillermo García-Alcalde Fernández 

• Pedro Pujado Viusa 

• José Manuel Vaquero Tresguerres 
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Estamos pois diante doutro grupo de propiedade familiar77, 

aínda que non galego, que opera no conxunto do Estado e en distintos 

medios, configurando unha estrutura pluriempresarial de carácter 

horizontal fundamentada nas sinerxías informativas e na xestión 

conxunta das cabeceiras, cada unha delas con identidade xurídica 

propia, consonte coa súa vocación estratéxica local (información de 

proximidade). 

 

11.1.3. Sociedades dependentes 

 O matrimonio Francisco Javier Moll de Miguel – María 

Aranzazu Sarasola detentan o control da sociedade ao 50%. No ano 

2010 Editorial Prensa Ibérica mantiña a propiedade directa e 

indirectamente das seguintes empresas: 

 

 

 

 

 

                                                             
77 Javier Moll e Arantxa Sarasola, presidente e vicepresidenta de Prensa 
Ibérica, respectivamente, teñen cinco fillos. Catro traballan nas empresas do 
grupo. Ainhoa Moll é conselleira de Editorial Prensa Ibérica, adxunta ao 
presidente, seu pai, e traballa no periódico Levante. Aitor Moll é membro do 
consello de Regió7, ten responsabilidade na compañía de Internet do grupo. 
Arantxa Moll traballa nas oficinas de Prensa Ibérica en Madrid. Idoia Moll é 
a responsable do departamento de dereitos e edición de Alba Editorial. 
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Táboa 28: Sociedades dependentes de Editorial Prensa Ibérica 
S.A. Ano 2010 

Sociedade Actividade  Domicilio  %nominal 

Alba Editorial S.L. Edición de libros Barcelona 100 

Alcazaba TV S.L.* TV local Málaga 75,05 

Allison & Busby Ltd.* Edición de libros Reino Unido 99,97 

Artes Gráficas de Baleares S.L.* Artes Gráficas Palma de Mallorca 100 

Artes Gráficas de Ibiza S.L.* Artes Gráficas Ibiza 100 

Artes Gráficas del Atlántico S.A.* Artes Gráficas As Palmas de G.C. 99,95 

Artes Gráficas del Mediterráneo S.L.* Artes Gráficas Valencia 100 

Artes Gráficas del Principado S.L.* Impresión de prensa Asturias 100 

Asturmedia Producciones Audiovisuales S.L.* Pro. Cine e Vídeo Oviedo 51 

Bética Producciones S.L.* Produción Audiovisual Málaga 100 

Celta de Artes Gráficas S.L.* Impresión de prensa Vigo  100 

Comunicacions Intercomarcals S.L.* Inactiva Manresa 98,42 

Corp. Gráfica Penibética S.L.* Impresión de prensa Málaga  100 

Diari de Girona Media S.L. Edición dixital Girona 100 

Diari de Girona S.A.* Edición de prensa Girona 100 

Diario de Ibiza Media S.L.* Edición dixital Ibiza 100 

Diario de Ibiza S.A.  Edición de prensa Ibiza 100 

Edicions Intercomarcals S.A. Edición de prensa  Manresa 98,26 

Editora Balear Media S.L.* Edición dixital Palma de Mallorca 100 

Editora Balear S.A. Edición de prensa Palma de Mallorca 96,57 

Editorial L’Empordà S.L. Edición de prensa  Figueres 100 

Editorial Paneurope S.L. Edición de prensa Palma de Mallorca 100 

Editorial Prensa Alicantina S.A. Edición de prensa Alacante 100 

Editorial Prensa Asturiana S.A. Edición de prensa  Oviedo 100 

Editorial Prensa Canaria S.A.  Edición de prensa As Palmas de G.C. 98,39 

Editorial Prensa Valenciana S.A. Edición de prensa Valencia 100 

EPI Radio TV S.L. Tenencia de accións Barcelona 100 

Epiarte S.L. Tenencia de obras de arte Barcelona 99,63 

Epigráficas S.L. Inactiva Barcelona 100 

Esencias de Formentera S.L. Inactiva  Formentera 100 

Essences du Monde Paris VIII S.L.* Inactiva  Barcelona 100 
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Euro American Holdings Corp. Ltd. Inversións Estados Unidos 100 

Euro Pacific Holdings Pty Ldt. Inversións Australia 100 

Faro de Vigo Cable S.L.* Inactiva Vigo 100 

Faro de Vigo Media S.L.* Edición dixital Vigo  100 

Faro de Vigo S.A* Edición de prensa Vigo 100 

Framol Uno S.L. Xestión Inmobiliaria Barcelona 78,02 

Framol S.L. Tenencia de marcas Barcelona 100 

Iberanuncios S.L.* Publicidade  Madrid 65 

Impressions Intercomarcals S.A.* Impresión de prensa Manresa 100 

Intervalencia S.A.* Radio Valencia 100 

La Opinión de Granada Media S.L. Edición dixital Granada 100 

La Opinión de La Coruña Media S.L.* Edición dixital A Coruña 100 

La Opinión de La Coruña S.L. Edición de prensa A Coruña 100 

La Opinión de Málaga Media S.L.* Edición dixital Málaga 100 

La Opinión de Málaga S.L. Edición de prensa  Málaga 100 

La Opinión de Murcia Media S.L.* Edición dixital Murcia  100 

La Opinión de Murcia S.A. Edición de prensa Murcia 100 

La Opinión de Tenerife Media S.L.* Edición dixital Tenerife 100 

La Opinión de Tenerife S.L. Edición de prensa Tenerife 100 

La Opinión de Zamora Media S.L.* Edición dixital Zamora 100 

La Opinión de Zamora S.A. Edición de prensa  Zamora 100 

Laimo Canarias S.L.* Xestión Inmobiliaria As Palmas de G.C. 100 

Laimo Energías Renovables S.L.* Inactiva  Barcelona  100 

Laimo S.L.* Xestión Inmobiliaria Barcelona 100 

Liberdúplex S.L. Artes gráficas  Barcelona  100 

Minifalda S.L.* Produción Audiovisual As Palmas de G.C. 100 

Prensa Alicantina Media S.L.* Edición dixital Alacante 100 

Prensa Asturiana Media S.L.* Edición dixital  Oviedo 100 

Prensa Canaria Media S.L.* Edición dixital As Palmas de G.C. 100 

Prensa  Ibérica Dixital S.L.* Redes informáticas Barcelona 100 

Prensa Ibérica Management S.L. Asesoramento de empresas Barcelona  100 

Prensa Ibérica Network S.L. Xestión de contidos dixitais Barcelona  100 

Prensa Valenciana Media S.L.* Edición dixital  Valencia 100 

Prime TV Alicantina S.L.* Televisión  Alacante 100 

Prime TV Valenciana S.L.* Televisión  Valencia 100 
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Producciones Celta S.L.* Produción  Audiovisual Vigo 100 

Radiodifusión de Manresa S.L.* Radio  Manresa 100 

Radiodifusión de Cambados S.L.* Radio  Vigo 100 

Radiodifusión de Ibiza S.L.* Radio  Ibiza 100 

Radiodifusión de Inca S.L.* Radio  Palma de Mallorca 100 

Radiodifusión de Las Palmas S.L.* Radio  As Palmas de G.C. 100 

Radiodifusión de Vigo S.L.* Radio  Vigo  100 

Recursos en la Red S.L. Telecomunicacións  Alacante  100 

S’Esclop Producciones S.L.* Produción Audiovisual Palma de Mallorca 100 

Superdeporte Empresa Editorial S.A. Edición de prensa Valencia 100 

Superdeporte Media S.L.* Edición dixital Valencia 100 

Teimaca 98 S.L.* Tenencia de accións Tenerife 100 

Telegra S.L.* Televisión local Granada 100 

Televisió de Manresa S.L.* Televisión local Manresa  99 

Terra Moll Baleares S.L.* Elaboración de viños Formentera 100 

TV-AN 8 S.L.* Televisión Málaga 100 

Visión Turística S.L.* Tenencia de accións Tenerife 100 

*No caso destas empresas a propiedade non é 100% de Editorial Prensa Ibérica S.A., pero si 
de sociedades dependentes dela, polo que a citada empresa segue sendo a propietaria das 
mesmas de maneira indirecta. 

Fonte: Rexistro Mercantil. 2010 

 

Xunto a unha ampla maioría de empresas vinculadas ao sector 

dos medios de comunicación, cabe destacar ademais a presenza da 

familia Moll-Sarasola no grupo Euro Pacific Holdings, asentado no 

sector inmobiliario australiano. Dende comezos do ano 2007 Moll de 

Miguel edita a publicación australiana The Adelaide Review. 
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11.1.4. Sociedades asociadas e multigrupo78  
 Editorial Prensa Ibérica participa, con diversos porcentaxes, 

noutras empresas: 

Táboa 29: Sociedades asociadas e multigrupo de Editorial 
Prensa Ibérica, ano 2010 

Sociedade Actividade Domicilio % 
nominal 

Sociedades multigrupo 
(integración proporcional) 

   

Corporación Publicitaria de Medios 
S.L. 

Publicidade  Barcelona 50 

Gesmultiplex Andalucía S.L. Telecomunicacións Sevilla  50 
Localprint S.L. Impresión de prensa Alacante 50 
LV Magazine S.A. Edición de revistas Barcelona 50 
Metromedia del Atlántico S.L. Tenencia de accións Tenerife 50 
Totaldis S.L. Distribución de 

prensa 
As Palmas de 
G.C. 

50 

Visión Canarias S.L. Tenencia de accións Tenerife 50 
Sociedades asociadas (posta en 
equivalencia) 

   

Canal de Datos TCT Palma S.L. Telecomunicacións  Palma de 
Mallorca 

25 

Gesmultiplex Cartagena S.L. Telecomunicacións Murcia  25 
Gesmultiplex Lorca S.L. Telecomunicacións Murcia  33,33 
Gestora de Multiplex ALicante S.L. Telecomunicacións Alacante  33,33 
Gesmultiplex Menorca S.L. Telecomunicacións Menorca  25 
Gesmultiplex Molina de Segura S.L.  Telecomunicacións Murcia  25 
Gesmultiplex Murcia S.L. Telecomunicacións Murcia  33,33 
Gesmultiplex Torre Pacheco S.L. Telecomunicacións Murcia  33,33 
Guadalprint Impresión S.L. Impresión de prensa Málaga 35 
Suscribe S.L. Distribución de 

prensa 
Palma de 
Mallorca 

22,50 

Val Disme S.L. Distribución de 
prensa 

Valencia 23,75 

Fonte: Rexistro Mercantil. 2010 

 

                                                             
78 Mediante o termo sociedades asociadas facemos referencia a aquelas empresas nas 
que a empresa matriz do grupo posúe influencia notable na súa xestión. As 
sociedades multigrupo son aquelas que son xestionadas por unha ou varias 
sociedades do grupo, participando no seu capital, de maneira conxunta con outras 
empresas alleas ao mesmo. 
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11.1.5. Situación económica de Editorial Prensa Ibérica 
S.A. 

No depósito de contas do Rexistro Mercantil o importe neto 

da cifra de negocios de Editorial Prensa Ibérica S.A. no ano 2010 

ascendía a 258.841.669 euros, cun resultado final do exercicio de 

13.603.200 euros. 238.329.078 euros pertencen a empresas 

directamente relacionadas coa comunicación. 

Táboa 30: Cifra de negocios de Editorial Prensa Ibérica S.A. 
Anos 2009-2010    

 Área de negocio  2010 2009 

 Medios de 
comunicación 79 

Outras80  

Importe neto cifra de 
negocios 81 

238.329.078 32.937.281 258.841.669 278.728.206 

Resultado do exercicio 12.934.850 668.350 13.603.200 9.120.899 

Fonte: Rexistro Mercantil. Ano 2010 

Na seguinte táboa presentamos a situación económica de 

Editorial Prensa Ibérica e das sociedades que dela dependen dentro da 

nosa comunidade. A cifra de negocio das empresas galegas do grupo 

ascendía en 2010 a 34.425.109 euros, un 13,3% do volume total de 

negocio de Editorial Prensa Ibérica S.A. Faro de Vigo S.A. é a que 

asume unha maior facturación: 22.655.957 euros, o 65,8% do 

conxunto da cifra de negocios en Galicia, cun resultado positivo de 

6.980.802 euros. 

 
                                                             
79 Con medios de comunicación referímonos ás empresas con actividades de prensa, 
Internet, audiovisual, impresión e artes gráficas e distribución. 
80 Neste apartado incluímos os negocios inmobiliarios e outros. 
81 A cifra de negocios é a facturación da empresa, non son os beneficios. Este dato 
sinala os ingresos da empresa por vendas ou prestación de servizos. 
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Táboa 31: Comparativa das empresas galegas propiedade de 
Prensa Ibérica. Ano 2009-2010 

   CIFRA de 
NEGOCIOS  

INGRESOS de 
EXPLOTACIÓN 

RESULTADO 
do EXERCIZO 

ENDEBEDA-
MENTO (%) 

PERSOAL 

Faro de Vigo S.A. 2010 22.655.957 24.539.369 6.980.802 23,05 157 

2009 23.794.006 26.017.830 2.208.795 19,63 162 

La Opinión de La 
Coruña S.L. 

2010 3.384.151 3.690.510 -618.929 84,18 71 

2009 3.514.389 3.843.128 -561.273 98,05 80 

Celta de Artes 
Gráficas S.L. 

2010 7.870.246 7.974.244 80.813 64,11 45 

2009 9.404.501 9.545.654 145.276 60,83 64 

Faro de Vigo 
Media S.L. 

2010 357.596 374.972 -8.257 60,06 6 

2009 235.525 235.729 -20.631 42,05 3 

La Opinión de A 
Coruña Media S.L. 

2010 157.159 173.793 -100.446 170 4 

2009 828.393 828.393 -98.469 123 5 

Radiodifusión de 
Cambados S.L. 

2010 - - -74 0,38 - 

2009 - - 896 0 - 

(-) Non están dispoñibles estes datos no Rexistro Mercantil 

Fonte: Rexistro Mercantil e SABI. Ano 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 



 358 

11.2. Faro de Vigo S.A. 

______________________________________________ 

11.2.1. Decano da prensa española 

En novembro de 1853 o xurista Carvajal Pereira, o impresor 

Ángel de Lema y Marina, o poeta José María Posada Pereira e o por 

aquel entón alcalde da cidade Joaquín Yáñez, fundan Faro de Vigo 

como un “periódico mercantil, agrícola e industrial”. O primeiro 

impresor foi Ángel de Lema y Marina, que xa no ano 1848 tiña a súa 

propia imprenta na cidade de Vigo. A familia Lema mantivo a 

propiedade durante catro xeracións ao longo de máis de 130 anos, ata 

que en 1986 foi vendido ao grupo Editorial Prensa Ibérica. 

Durante as dúas primeiras décadas de vida, o xornal saía ao 

mercado os xoves e os domingos, ata que no ano 1879 adquire 

carácter diario. Os avances tecnolóxicos estiveron sempre presentes na 

cabeceira histórica. En 1857 instálase en Vigo o telégrafo eléctrico e en 

xuño de 1858 a cidade, que xa viña amosando un forte crecemento 

industrial, dispón xa de fío directo con Madrid, converténdose, deste 

xeito, na única localidade española que tiña comunicación telegráfica 

co estranxeiro82. 

No ano 1884 falece o fundador, mais a memoria de Ángel de 

Lema y Marina seguirá presente a través de distintas xeracións que 

entran a formar parte do que será a historia do xornal vigués, 

                                                             
82 LÓPEZ, X., GALINDO, F., GARCÍA, B. e PUÑAL, B. (2004): “La Voz de 
Galicia: un xornal en cambio” en MAIZ, R. (director): Identidade colectiva e medios de 
comunicación: La Voz de Galicia 1977-1996, Fundación Santiago Rey Fernández 
Latorre, A Coruña p.37 
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caracterizado dende o primeiro momento polo seu empeño a prol do 

desenvolvemento económico e social do sur de Galicia. O relevo 

collérono os seus fillos Eladio e Antonio de Lema y Martín. 

“Cuando le faltaba al periódico apenas un mes para cumplir 

sus bodas de diamante fallecía su director, don Eladio de Lema 

y Martín, el 5 de octubre de 1928 [o seu irmán Antonio 

falecera en 1920], durante medio siglo casi fue torrero y vigía 

de aquel Faro que fundara su padre, pocos meses antes de que 

don Eladio naciera, hecho que acaeció el año 1854. Senador, 

diputado provincial, Gran Cruz del Mérito Naval y periodista 

ejemplar, don Eladio de Lema cerraba con su vida la segunda 

generación del diario (Altabella, 1993:91). 

Ábrese daquela (1928) unha nova etapa. Ángel de Lema y 

Rubido, neto do fundador, inicia a terceira xeración. A presidenta do 

Consello de Administración era a súa irmá, Mercedes de Lema y 

Rubido, e a vicepresidenta a súa outra irmá, Josefina de Lema y 

Rubido. Juan Baliño era secretario e xerente, María de las Mercedes 

Barreras de Lema, Casimiro Durán e Salvador Moreno exercían de 

conselleiros.  

Coa morte de Mercedes de Lema en setembro de 1963 vaise 

un anaco espiritual da empresa. É o momento en que a familia de 

Lema comeza a tomar camiños diferentes que levarían, dúas décadas 

despois (en 1986), á ruptura da sucesión familiar. Xa un ano antes da 

morte de Mercedes de Lema, o seu sobriño José Amado de Lema, 

bisneto do fundador e fillo da viúva Josefina de Lema Rubido, tivera 

algunhas diferenzas dentro da familia e separárase da súa nai e das 
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outras dúas irmás, María Teresa e María Pilar, para marchar a Oviedo, 

onde se fixo co xornal La Voz de Asturias en 1963. En Madrid creara 

as revistas Antena Semanal e Antena TV, un proxecto que contaba coa 

participación accionarial de dúas empresas galegas La Voz de Galicia e 

La Región. Mais en decembro de 1964 confírmase a excisión dentro da 

propiedade do xornal vigués. O obxectivo de José Amado de Lema 

era constituír un grande grupo de comunicación no noroeste 

peninsular con Faro de Vigo á cabeza, mais entraba en conflito coas 

ideas máis conservadoras do resto da familia. Un enfrontamento que 

leva á ruptura, quedando o periódico nas mans dos cuñados Manuel 

Comesaña e Javier Vázquez- Sánchez Puga, casados coas bisnetas do 

fundador, María Teresa e María Pilar, respectivamente. 

Durante os seguintes vinte anos, o xornal estáncase, queda 

reducido ao seu espazo local cunha liña editorial orientada cara a un 

viguismo informativo e comercial. Ficaban definitivamente abeirados 

os proxectos expansivos dos anos sesenta que naceran da man de José 

Amado de Lema coa intención de converter o periódico nun medio de 

ámbito galego. Desa época, a comezos da década dos sesenta, é a 

apertura de delegacións que Faro de Vigo realizou nas seis principais 

cidades de Galicia. Pero o proxecto frustrouse. Esixía investimentos 

económicos, unha aposta de risco que non todos os membros da 

propiedade compartían. Unha das consecuencias desta estratexia 

frustrada foi a crise interna, que levou á familia a devolverlle ao xornal 

o seu esquema provincial ou practicamente local. Os cambios foron 

aproveitados nesa época por La Voz de Galicia, que comeza a abrir con 

éxito delegacións en cada provincia. 
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Cos cuñados Comesaña e Vázquez-Sánchez Puga á fronte da 

cabeceira viguesa prodúcese, como dixemos, un estancamento 

empresarial. Sen ansias por medrar, lonxe de querer seguir a estratexia 

expansionista do seu sobriño, José Amado de Lema, a etapa liderada 

por ambos os dous cuñados caracterízase pola falta de motivación, que 

si existira en etapas anteriores, procurando explotar ao máximo as 

posibilidades do mercado máis próximo: Vigo e a súa contorna; e 

mesmo foi algúns anos despois outro enfrontamento dentro da 

familia, entre Comesaña e Vázquez-Sánchez, o que propiciou a crise 

que levaría á venda do periódico. Francisco Armesto era director de 

Faro de Vigo cando aparece a oferta do empresario Javier de Moll. 

A nova xeira, apoiada nun modelo de xornalismo local e 

comarcal, deixaba o camiño libre á expansión de La Voz de Galicia cara 

a un modelo de ámbito galego (Álvarez Pousa, 1999:130), aínda que xa 

dende un par de décadas antes La Voz viña amosando clara vantaxe 

sobre o xornal vigués. Falamos das etapas nas que o xornal coruñés 

estivo dirixido por Pedro de Llano (1952-1969) e Francisco Pillado 

(1969-1977). La Voz destacou entón na cobertura informativa e na 

distribución, ademais de por una política informativa liberal, 

aperturista e comprometida, que a partir de 1978 había de impulsar 

sobre todo Juan Ramón Díaz. 

A aventura viguesa remata en 1986 cando os empresarios 

cataláns Antonio Asensio (Grupo Zeta) e Francisco Javier Moll de 

Miguel (de Editorial Prensa Ibérica) mercan os dous xornais da 

familia: La Voz de Asturias e Faro de Vigo. A crise non só impediu que 

os proxectos de crecemento saísen adiante, senón que propiciou que a 

cabeceira histórica do xornalismo galego se vendese a un grupo de 
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ámbito estatal, permitindo a súa entrada no espazo galego de 

comunicación, acontecemento practicamente inédito na historia das 

empresas de comunicación en Galicia. 

 Dous anos antes da entrada de Prensa Ibérica na propiedade, o 

xornal vigués abría delegación na cidade de Ourense. Non era tanto un 

proxecto de expansión (nada que ver coa idea de José Amado de 

Lema) como de estabilización dun mercado que xa existía: o liderado 

da Galicia Sur, ameazado por outras cabeceiras (La Voz de Galicia, La 

Región) e que o periódico de Vigo non quería perder. As delegacións de 

Pontevedra (1991), Arousa (1994), O Morrazo (1998) e Deza-

Tabeirós-Montes (1999) deben explicarse da mesma maneira. 

  Cando adquire a propiedade do periódico, o grupo Prensa 

Ibérica adquire, xunto coa súa cabeceira histórica, as empresas daquela 

dependentes de Faro de Vigo S.A.. A rama dixital, Faro de Vigo Media 

S.L., intégrase no grupo empresarial, do mesmo xeito que a planta de 

impresión Celta de Artes Gráficas, S.L. Prensa Ibérica é propietaria 

ademais da empresa Radiodifusión de Cambados S.L. 

 

11.2.2. Titularidade e localización 

Faro de Vigo S.A. está ubicada na Rúa García Barbón, 87, en 

Vigo. A redacción, administración e talleres sitúanse en Chapela83 

(Redondela). Posúe participación nas seguintes empresas: 

                                                             
83 Tras pasar históricamente pola rúa da Oliva e pola rúa Colón, en 1972 Faro de Vigo 
inaugura as novas instalación de Chapela en Redondela. 
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• Faro de Vigo Media S.L., con sede na Rúa Barbón, en 

Vigo. Constitúese no ano 2000 como empresa de 

actividades dixitais. Faro de Vigo, S.A. dispón do 47,5% 

da propiedade. 

• Celta de Artes Gráficas S.L. É unha empresa de 

impresión, artes gráficas e servizos creada en 1988, con 

sede tamén na Rúa Barbón en Vigo. O 99% do seu 

capital é propiedade de Faro de Vigo, S.A. 

• Radiodifusión de Cambados, S.L. Con sede en Vigo. 

A editora do diario vigués posúe un 5% propiedade. O 

95% restante é propiedade de EPI Radio TV S.L. 

(empresa dependente na súa totalidade de Editorial 

Prensa Ibérica S.A. que aglutina as empresas de radio e 

televisión do grupo). 

• Faro de Vigo Cable S.L. Con sede na Rúa Barbón, 87, 

en Vigo, créase no ano 2010 dedicada á produción 

audiovisual. É propiedade da empresa Faro de Vigo S.A.  

• Radiodifusión de Vigo S.L. Con sede na Rúa Barbón, 

87, en Vigo. A súa actividade é a xestión directa ou 

indirecta de servizos de radiodifusión sonora, así como 

calquera outro negocio relacionado coa comunicación. 

Empresa extinguida. 
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11.2.3. Conformación da propiedade 

Como xa comentamos, Editorial Prensa Ibérica dispón do 

100% do accionariado de El Faro de Vigo S.A84. No ano 2010 o 

matrimonio Moll-Sarasola repartíase ao 50% as accións do grupo.  

Gráfico 31: Empresas de Editorial Prensa Ibérica en Galicia 
(2010) 

 

 

11.2.4. Consello de Administración 

No ano 2010 o Consello de Administración de Faro de Vigo 

S.A. estaba composto polas seguintes persoas: 

 Presidente: Francisco Javier Moll de Miguel 

 Vicepresidenta: Maria Aranzazu Sarasola Ormazábal 

 Secretario: Juan Vinals Canellas  

                                                             
84 Neste gráfico tan só se reflicten as empresas dependentes de Editorial Prensa 
Ibérica S.A. que teñen domicilio en Galicia. No ano 2010 constituíuse Faro de Vigo 
Cable S.L., onde Faro de Vigo S.A. mantén o 100% da propiedade. No momento de 
redacción desta tese, non rexistraba actividade ningunha.  
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 Conselleiros: 

• Pedro Pujadó Viusá 

• Jesús Prado Sánchez. Xornalista que mantivo unha 

intensa actividade profesional ao longo de 46 anos, os 

últimos 25 en Prensa Ibérica. Trala súa xubilación (en 

maio de 2009), mantén a súa vinculación co grupo editor 

como membro dos consellos de administración de 

Editorial Prensa Ibérica. 

• Guillermo García-Alcalde Fernández. Licenciado en 

Dereito pola Universidade de Oviedo, estudou 

Periodismo en La Laguna e Madrid e é Doctor en 

Ciencias da Información pola Universidade 

Complutense. A finais de 1966 incorpórase á redacción 

de La Provincia de Las Palmas de Gran Canaria e logo 

volve a Asturias como redactor xefe da revista Asturias 

semanal. En 1972 regresou a La Provincia como director e 

seis anos máis tarde foi nomeado conselleiro e director 

xeral de Editorial Prensa Canaria, cargos que tamén 

ocupou en Editorial Prensa Asturiana dende 1984, e en 

Faro de Vigo S.A. dende 1986, sendo conselleiro 

delegado das tres empresas. Dende a súa xubilación, en 

outubro de 2010, é conselleiro de Editorial Prensa 

Ibérica. 

• José Manuel Vaquero Tresguerres. No ano 2009 foi 

nomeado Conselleiro Delegado de todas as sociedades 

dependentes de Editorial Prensa Ibérica, continuando 

coas súas funcións de Conselleiro Delegado de Editorial 
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Prensa Asturiana, sociedade editora de La Nueva España 

e de Faro de Vigo, así como Director Xeral de La Nueva 

España, La Opinión A Coruña e La Opinión de Zamora. 

Vaquero comezou como redactor e correspondente de 

El País. Axiña liderou a operación para a privatización de 

La Nueva España en mans de Franciso Javier Moll de 

Miguel, nunha das operacións empresariais máis 

interesantes dende o punto de vista da historia de 

Asturias. 

• Manuel Pascual Acosta. Empresario pontevedrés. 

• Ceferino de Blas García. Cursa estudios eclesiásticos no 

Seminario Metropolitano de Oviedo, tamén de Filosofía 

e Letras na Universidade Pontificia de Salamanca, e en 

1968 inicia a carreira de Periodismo na Escola Oficial de 

Periodismo de Madrid. Incorpórase ao diario La Voz de 

Asturias, onde é xefe da sección de Política. Foi delegado 

da Axencia Efe en Asturias e redactor xefe e subdirector 

de La Nueva España de Oviedo. Foi correspondente en 

Asturias e colaborador de El Periódico de Catalunya. Dende 

1986 a 1994 é director de Faro de Vigo. En marzo de 

1994, accede ao cargo de subdirector xeral e vocal do 

Consello de Administración da empresa. En 2005 é 

nomeado director xeral e trala súa xubilación en 2008 

segue vinculado a Faro de Vigo como conselleiro da 

sociedade editora del periódico. 

• Antonio Velasco Garrido. Avogado pontevedrés. 

• José Luis Rodríguez Artime. Director xeral de Editorial 

Prensa Ibérica. Diplomado en Ciencias Empresariais 
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pola Escola Universitaria de Xixón, licenciado en 

Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade 

de Oviedo e máster en Dirección de Empresas e 

Económico Financeiro, do Instituto de Dirección de 

Empresa, de Madrid. Rodríguez Artime traballou na 

Caixa, en Oviedo. En 1987 incorporouse a La Nueva 

España como xefe de administración e en 1991 foi 

nomeado  administrador. En 2004 pasou a ocuparse da 

Dirección Xeral de Xestión da zona atlántica de 

Editorial Prensa Ibérica, á que pertencen as empresas 

que ten o grupo en Galicia, Asturias, Zamora e Canarias. 
 

Como xa dixemos, estamos ante unha empresa familiar onde a 

propiedade recae no matrimonio Moll-Sarasola e onde entran en xogo 

empresarios e xornalistas fieis aos donos de Prensa Ibérica, 

pertencentes a meirande parte deles ás nóminas do grupo, que se 

reparten os postos de mando e dirección dos seus xornais e empresas. 
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Gráfico 32: Organigrama directivo de Faro de Vigo S.A. (2010) 

 

 

11.2.5. Facturación e empresas participadas 

Faro de Vigo S.A. publica diariamente seis edicións: unha na 

cidade olívica e, dende o ano 1984, outra tamén en Ourense, en 

Pontevedra dende 1991, Arousa dende 1994, o Morrazo dende 1998 e 

Deza-Tabeirós dende 1999. Reafírmase así no territorio sur de Galicia, 

acadando na primeira vaga do EGM de 2010 os 268.000 lectores. A 

difusión de Faro de Vigo segundo a OJD (Oficina de Xustificación da 

Difusión) era de 39.540 exemplares en 2010, cunha tiraxe de 46.821 

exemplares. 

A edición dixital do xornal comezou a funcionar no ano 2001. 

A OJD cifraba en 54.000 os lectores diarios de farodevigo.es a finais do 

ano 2010 e 974.000 usuarios únicos.  

Editor
Javier Moll de Miguel

Director xeral 
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Subdirectores
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Na Estatística de la Prensa periódica de España, do 1 de abril de 

1913, Faro de Vigo figuraba como diario independente. Así o recollen 

José Altabella e Francisco Leal Insua no libro Faro de Vigo y su proyección 

histórica: “a tirada media era de 12.000 exemplares diarios, contando 

con 2.000 suscriptores en España e 400 no estranxeiro”. En 1920 a 

tiraxe era de 15.000 exemplares. O crecemento do xornal maniféstase 

a partir da década dos anos 60 do pasado século da seguinte maneira: 

Táboa 32: Evolución da difusión de Faro de Vigo 

  TOTAL 

1976 32.364 
1982 36.762 
1992 33.467 
2007 40.616 
2008 40.336 
2009 39.154 
2010 38.004 

Fonte: elaboración propia a partir dos datos da OJD 

Sendo o segundo xornal de Galicia, tanto en difusión como en 

lectores, a situación económica rexistra nos últimos tempos, non 

obstante, unha baixada na inversión publicitaria, que é común á prensa 

escrita en xeral. Os ingresos por publicidade en Faro de Vigo 

experimentaron un descenso do 6,61% no ano 2010 con respecto ao 

anterior (740.000 euros). 

O resultado do exercicio no ano 2010, segundo os datos do 

Rexistro Mercantil, foi de 6.980.802,25 euros e a cifra de negocios de 

22.655.956,76 euros. 
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Táboa 33: Importe neto da cifra de negocios de Faro de Vigo 
S.A. 2008-2011 

Fonte: Rexistro Mercantil e SABI, 2008, 2009, 2010 e 2011 
*No ano 2011 a cifra de negocios foi de 22.199.690 euros. Obsérvese a 
derivada decrecente dos ingresos do rotativo, semellante a outras empresas 
de comunicación galegas afectadas pola crise. 
 

 

11.3. Faro de Vigo Media S.L. 

______________________________________________ 

 No ano 2000, do mesmo seo da cabeceira centenaria viguesa, 

xorde Faro de Vigo Media S.L., empresa vencellada ao sector dos 

medios dixitais. Os ingresos de explotación durante o 2010 foron de 

374.972 euros cun resultado negativo de -8.257 euros, segundo SABI. 

Os accionistas nese mesmo ano eran Editorial Prensa Ibérica S.A., que 

posuía o 47,50% do accionariado, e Faro de Vigo S.A., na mesma 

porcentaxe. O 5% restante era propiedade da empresa Framol Dos 

S.L.85, dependente de Editorial Prensa Ibérica S.A. 

                                                             
85 Esta empresa barcelonesa tamén é propiedade de Editorial Prensa Ibérica e o seu 
obxecto social é a “realización de estudos sobre a creación, estrutura e viabilidade de 

 2008 2009 2010 

Vendas de publicidade 13.699.976 11.195.060 10.454.792 

Vendas de prensa 12.172.274 11.761.113 11.339.856 

Vendas de promocións 618.581 774.559 790.894 

Outras vendas 126.139 63.273 70.414 

Total   26.616.970 23.794.007 22.655.956 
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O Consello de Administración de Faro de Vigo Media S.L. 

estaba composto naquel ano por: José Luis Rodríguez Artime, José 

Manuel Vaquero Tresguerres e Juan Vinals Canellas (secretario e 

conselleiro de 22 empresas dependentes de Editorial Prensa Ibérica). 

 

11.4. Celta de Artes Gráficas S.L. 

______________________________________________ 

Celta de Artes Gráficas S.L. é unha das plantas de impresión 

de Editorial Prensa Ibérica. Traballa na produción de prensa e 

semicomercial. As renovacións dos últimos anos deixan a esta planta 

con dúas rotativas: Mitsubishi Euro-M e tres equipos CTP Polaris. 

Fúndase como industria de impresión en 1988. Ademais de Faro de 

Vigo nesta planta imprímese La Opinión de A Coruña, varios semanarios 

portugueses e outros servizos editoriais para terceiros. 

Os ingresos de explotación no ano 2010 foron de 7.974.244 

euros, sendo o resultado de 80.813 euros (SABI). É propiedade nun 

99% da empresa Faro de Vigo S.A. O 1% restante pertence a Editorial 

Prensa Ibérica S.A 

O Consello de Administración está integrado polo director 

xeral, Jaime Abella e tres administradores: Lorenzo Galiana, José Luis 

Rodríguez Artime e José Manuel Vaquero Tresguerres. 

 

                                                                                                                                          
empresas e mercados e a participación en sociedades mercantís mediante a 
adquisición de accións, participacións ou cotas”. 
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11.5. Radiodifusión de Cambados S.L. 

______________________________________________ 

Radiodifusión de Cambados S.L. nace no ano 2008 no sector 

da radio en Galicia. O informe da base de datos SABI confirma que a 

empresa está inactiva dende o 31 de decembro de 2010. O Consello de 

Administración no ano 2010 estaba integrado por Jaime Abella 

Fernández, José Luis Rodríguez Artime e Juan José Vinals Canellas. 

 

11.6. La Opinión de La Coruña S.L. 

______________________________________________ 

11.6.1. Unha cabeceira no norte 

La Opinión de La Coruña S.L. é propiedade de Editorial 

Prensa Ibérica S.A. O xornal La Opinión A Coruña sae por vez primeira 

á rúa en outubro do ano 2000. Prensa Ibérica tentaba competir desta 

maneira con La Voz de Galicia no mercado local, ofrecendo 

información da cidade herculina e da súa área metropolitana.  

 Na primeira vaga do EGM do ano 2010 La Opinión A Coruña 

acadou os 36.000 lectores. Os ingresos de explotación no ano 2010 

foron de 3.690.510 euros, cun resultado negativo de -618.929 euros 

(SABI). Ese mesmo ano figuraban no cadro de persoal 71 

empregados. 
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José Luis Rodríguez Artime e José Manuel Vaquero Treguerres 

figuran como administradores da cabeceira coruñesa. Francisco Orsini 

era ata febreiro de 2010 o director xeral, que logo foi substituído por 

Carmen Merelas. 

O modelo de crecemento de Editorial Prensa Ibérica é a 

clásica concentración multimedia. Primeiro compra ou crea cabeceiras 

provinciais e locais e, posteriormente, ábrese a novos sectores, 

principalmente, audiovisual e dixital. Coa creación de La Opinión de A 

Coruña S.L. busca reforzar a súa presenza no norte peninsular, onde 

as dúas cabeceiras galegas se suman ás cabeceiras de Asturias e 

Zamora. Deste xeito ábrese ao mercado da área metropolitana da 

Coruña compartindo contidos e modelo de xestión con Faro de Vigo. 

 

11.6.2. Propiedade e Consello de Administración 

La Opinión de La Coruña S.L. pertence na súa maioría a 

Editorial Prensa Ibérica e está dentro das novas cabeceiras que o 

grupo foi creando nas distintas comunidades autónomas. Naquelas 

cidades nas que non se puido facer con cabeceiras xa asentadas (en 

moitos casos históricas) Editorial Prensa Ibérica apoiou o nacemento 

de novos xornais. Entre eles está La Opinión que nace no ano 2000 

para ocuparse do mercado coruñés e establecer sinerxías entre norte e 

sur de Galicia. 

 Segue o esquema de crecemento das novas cabeceiras do 

grupo, polo que desta empresa depende tamén La Opinión de La 

Coruña Media S.L., isto é, a edición dixital do xornal. 
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 A directora xeral é nestas datas Carmen Merelas e os 

administradores do Consello: José Luis Rodríguez Artime e José 

Manuel Vaquero Tresguerres. 

Gráfico 33: Organigrama directivo de La Opinión A Coruña  
(2010) 

 

 

 

 

11.6.3. Facturación e empresas participadas 

 A cifra de negocios de La Opinión de La Coruña S.L. foi no 

ano 2010 de 3.384.151 euros, segundo a base de datos SABI. No 

mesmo informe, o resultado do exercicio foi de -618.929 euros e os 

ingresos de explotación de 3.690.510 euros. O cadro de persoal 

conformábano daquela 80 persoas. 

La Opinión de La Coruña Media S.L., a empresa que xestiona 

a edición dixital da cabeceira coruñesa, é propiedade de La Opinión de 

La Coruña S.L. e naceu no ano 2008. Os datos de SABI reflicten que 
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no ano 2010 a cifra de negocios era de 157.159 euros e o resultado do 

exercicio de -100.446 euros. O cadro de persoal estaba integrado por 

catro persoas. 

Os administradores do Consello eran nese ano: Jaime Abella 

Fernández, Santiago González Míguez, José Luis Rodríguez Artime e 

Juan José Vinals Canellas. 

 

11.7. Conclusións 

______________________________________________ 

 Editorial Prensa Ibérica é o único grupo de comunicación do 

Estado que penetrou nas fronteiras galegas, seguindo unha estratexia 

de expansión rexional que dende a súa creación vén desenvolvendo 

por toda a xeografía española. En 1986 conseguiu facerse co diario 

Faro de Vigo, xornal centenario en Galicia, cabeceira histórica, decana 

da prensa de España, cunha audiencia fidelizada e concentrada 

principalmente na provincia de Pontevedra e algo tamén na provincia 

de Ourense. Ademais, o grupo empresarial crea posteriormente na 

Coruña La Opinión A Coruña, facéndose un oco entre os medios 

galegos e mantendo uns relativos resultados de audiencia, aínda que 

negativos na conta de explotación.  

 Trátase dun grupo único no territorio galego pola súa 

procedencia e pola súa estratexia, características que o afastan dos 

medios galegos, malia que existe un fino fío de semellanzas, xa que 

Prensa Ibérica tamén é un grupo de comunicación de propiedade 
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familiar. Sen seguir estratexia ningunha, máis ben por razóns de 

carácter interno (diferenzas dentro da propiedade), e froito asemade 

das necesidades económicas, tanto da empresa como do contexto 

xeral de crise naquel momento, a familia Lema vende a mediados dos 

anos 80 a cabeceira centenaria a un grupo de fóra de Galicia. Fontes 

da empresa sinalan razóns económicas como motivo principal para 

desfacerse da cabeceira que, aseguran os novos propietarios, “segue 

mantendo a filosofía e a independencia que avanzaba no seu editorial 

fundacional”86.  

Segundo o representante da nova propiedade, a venda de Faro 

de Vigo a un grupo mediático que comezaba a consolidarse nos 

mercados rexionais garantía a independencia dos principios 

fundacionais. Así o ven dende dentro da empresa, onde defenden a 

filosofía de Prensa Ibérica: integrarse nos territorios das súas 

cabeceiras, asumindo os intereses xerais da comunidade onde se 

instala. Un dos exemplos desta política de influencia social é a creación 

dos chamados Clubs de Opinión, foros de debate e participación 

cidadá ligados a cada un dos periódicos rexionais. Xunto ao Club Faro 

de Vigo, que iniciou as súas actividades no ano 1992 dirixido pola 

xornalista Marisa Real, existen asemade o Club Prensa Asturiana, o 

Club Diario Levante, o Club Prensa Canaria, o Club La Opinión de 

Murcia, o Club La Opinión de Zamora, o Club La Opinión de 

Tenerife, o Club Diario de Ibiza, o Club Diario de Mallorca e Tribuna 

de Girona. A súa fortaleza económica reside na forte implantación na 

área de influencia de Vigo e a provincia de Pontevedra, con vocación 

de liderado no sur de Galicia (penetración na provincia de Ourense) e 

                                                             
86 Conversa persoal da autora con Ceferino de Blas (07/06/11) 
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na xestión interna dos seus recursos, espallándose en todo momento 

ás posibilidades da súa zona de implantación. A importancia no sur de 

Galicia e o respaldo que o grupo Prensa Ibérica supón para Faro de 

Vigo reflíctense na súa porcentaxe de débeda, un 23,05% no ano 2010; 

o rotativo galego con menor taxa de endebedamento nos últimos 

anos.  
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Capítulo 12 

Grupo San 
José. 
Udramedios 
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12.1. Historia do grupo 

_________________________________________ 

 

onsideramos o xa desaparecido grupo Udramedios 

como unha peza máis da nosa investigación, primeiro: 

porque estaba activo durante a fase de estudo dos 

grupos de comunicación galegos que levamos a cabo 

no presente traballo; e segundo, pola súa significación 

diferenciada no panorama de medios existente en 

Galicia. 

O Grupo San José fundouse en 1962. Aínda que durante moitos anos 

a súa liña de negocio se centrou principalmente na construción, a 

diversificación nos negocios foi crecente, ata abarcar cinco liñas 

básicas de desenvolvemento: construtora, inmobiliaria, tecnoloxías, 

enerxía e medio ambiente, concesións e servizos. No ano 2009 a 

Constructora San José situábase en sétimo lugar entre as empresas 

nacionais deste sector, e era a cuarta por facturación en edificación. A 

facturación do grupo que preside o empresario pontevedrés Jacinto 

Rey superou ese ano os 1.000 millóns de euros. Con estas cifras 

situábase á cabeza das empresas galegas. As súas actividades espállanse 

a ámbalas dúas beiras do Atlántico. O que comezara nos anos 60 

como unha pequena construtora familiar en Pontevedra converterase 

un cuarto de século despois nun dos referentes empresariais do país. 

Unha expansión vertixinosa coa diversificación como bandeira. A 

construción de colexios e hospitais por toda España actuou como 

C 



 382 

trampolín para saír do anonimato e levar adherida a etiqueta de 

eficiencia e axilidade. Alí onde levantaba novos edificios abría unha 

nova filial, e o que comezou no País Vasco, Sevilla ou Cataluña abriu 

novas fronteiras nos anos 90: Estados Unidos, Uruguai, México, 

Panamá, Perú ou Cabo Verde. Pasear polas rúas de Bos Aires e atopar 

obras coa marca de Jacinto Rey (Construcciones San José) era entón 

unha realidade. 

A súa carreira por situarse entre os máis grandes non estaba 

libre de obstáculos. Logo dalgunhas operacións erradas e outras cheas 

de éxito conseguiu no 2007 entrar en Bolsa, despois de facerse un ano 

antes con Parquesol. O empresario comprou daquela, a mediados do 

2006, a inmobiliaria da familia Fermoselle nunha operación valorada 

en 917 millóns de euros. A súa entrada no parqué (controlaba o 66% 

do capital de Parquesol) situábao entre as principais empresas do 

Estado.  

O holding empresarial que denominamos Grupo San José, e que 

se caracteriza polas súas actuacións económicas nos sectores anteditos, 

era propiedade na súa maioría (segundo datos da propia compañía, 

relativos a 2009) de Jacinto Rey (52,9%), mentres que a familia Ávalos 

representada pola viúva dun dos fundadores, Julia Ávalos, controlaba 

o 12,6% e a súa filla María José Sánchez Ávalos, o 5,8%. Caja de 

Ahorros de Castilla-La Mancha, que fora accionista de Parquesol, 

mantiña daquela o 5,54 % do capital. 

Cando en decembro de 2008 sae o primeiro número de Xornal 

de Galicia, a cabeceira máis importante desta experiencia, a Xunta de 

Galicia estaba gobernada pola coalición PSdeG-PSOE e BNG aínda 
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que apenas faltaban uns meses para novas eleccións. Como logo 

veremos, a propiedade de Udramedios consideraba favorable este 

contexto para o desenvolvemento do grupo, que contemplaba ademais 

do periódico, outras iniciativas de actuación no ámbito da radio e da 

televisión. A volta ao poder galego do Partido Popular pechou en gran 

medida as posibilidades de afirmación e desenvolvemento do grupo 

Udramedios, ao que en sectores políticos e empresariais se 

consideraba próximo ás posicións nacionalistas que representaba o 

vicepresidente da Xunta de Galicia, Anxo Quintana (BNG). Nos 

capítulos correspondentes analizaremos con máis vagar algunhas 

destas cuestións. 

   

12.1.1. Jacinto Rey e os medios de comunicación 

Jacinto Rey González naceu en Pontevedra no ano 1951 e 

estudou na Universidade Laboral de Xixón. Aos 22 anos deixou 

maxisterio e integrouse como responsable técnico do Grupo San José. 

En 1975, tras crearse San José Constructora S.L., a empresa pronto se 

converte en líder na construción de colexios, e Jacinto Rey sitúase á 

cabeza dun grupo que medra vertixinosamente.   

Un galego celoso como poucos da súa intimidade. Os que o 

coñecen aseguran que a idea de crear un medio ou liña de medios de 

comunicación sempre estivo entre as súas aspiracións. O obxectivo era 

entrar no debate social, económico e político, pero dende a trincheira. 

Fontes próximas ao empresario vinculan o nacemento da división do 

sector de comunicación do grupo co crecemento e o período de 

expansión que estaba a vivir daquela. A súa estratexia era estar 
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próximo aos medios de influencia e achegarse asemade ao proceso de 

produción da información: querer contar o que ocorre no mundo e 

facelo con medios de comunicación propios87. Xunto á vocación 

empresarial e á necesidade de facer negocio latexaba no empresario 

pontevedrés unha vocación social. 

Udramedios, arestora desaparecido da escena mediática galega, 

nacía naquel momento ao abeiro do grupo empresarial San José e 

apoiábase nun primeiro eixo estratéxico: a histórica cabeceira A Nosa 

Terra. Con esta decisión que era tamén unha definición ideolóxica (o 

galeguismo) fíxose cargo do semanario no ano 2007 e intentou o seu 

relanzamento.  

Aínda que A Nosa Terra e, posteriormente, Xornal de Galicia 

eran as cabeceiras máis visibles do grupo no momento de realizar o 

noso estudo, o certo é que a aventura do empresario Jacinto Rey nos 

medios de comunicación comezara xa no ano 2000, cando entra no 

accionariado de Xornal Galinet S.A., a empresa editora de Xornal.com, 

posta en marcha un ano antes por xornalistas galegos con Xosé Luis 

Gómez á cabeza.  Non foi o único intento. Rey participa pouco 

despois na saída ao mercado da cabeceira económica El Economista. 

Xunto a el figuraban como accionistas empresarios como Carlos 

Cutillas (Inmobiliaria Chamartín), Luis Canales (Alcosto)e Tomás 

Fuertes (El Pozo), entre outros. En xullo do 2010, con 23.000 

exemplares e máis de tres millóns de usuarios únicos en Internet, o 

diario económico busca a ampliación do capital para fortalecer a súa 

estrutura económica. A retirada doutros empresarios non impide que 

Rey continúe subido ao barco de El Economista. 
                                                             
87 Miguel Barros. Entrevista coa autora o 16 de novembro do 2010 
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12.1.2. Unha cabeceira histórica do galeguismo 

Fundado en 1907 na cidade da Coruña o semanario A Nosa 

Terra constitúe unha das referencias históricas do galeguismo e do 

xornalismo en lingua galega. Portavoz primeiro de Solidaridade Galega 

(1907), despois das Irmandades da Fala (1916) e posteriormente 

voceiro oficial do Partido Galeguista (1931), o semanario viviu a 

represión e a censura trala sublevación militar de Franco e a Guerra 

Civil (1936). Converteuse dende o exilio en Arxentina na voz dos 

ideais nacionalistas e volveu a rexurdir no ano 1977. Puntualmente 

chegaba dende entón aos quioscos: máis de oito mil exemplares de 

tirada media e tres mil subscritores, que mesmo superaban as 

fronteiras galegas.  

O semanario, que nacera con colaboracións de Manuel 

Murguía e Eduardo Pondal, e que rexurdira na transición política da 

man da xornalista Margarita Ledo Andión vencellado ao nacionalismo 

de esquerdas (UPG, ANPG, BNG), pasa a mans do empresario 

Jacinto Rey cen anos despois do seu nacemento. En xuño do 2007 

Promocións Culturais Galegas S.A., empresa editora de A Nosa Terra, 

pasa a ser propiedade do pontevedrés. O cambio de accionariado 

coincide cunha forte crise económica na publicación, mais tamén con 

novos proxectos na traxectoria da mesma. Unha renovación que leva 

consigo a saída dun novo formato na Rede (edición dixital). Xunto ao 

cambio no deseño e a ampliación de soportes, cambia tamén o 

consello de administración. Miguel Barros, estreito colaborador de 

Jacinto Rey, accionista de A Nosa Terra e militante do sector galeguista 

do PSdeG (aínda que neses momentos se dá de baixa no partido) 

convértese no presidente do Consello de Administración do 
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semanario, e Alfonso Eiré en conselleiro delegado. Malia que non se 

fai público ata o ano 2007, o certo é que Jacinto Rey xa formaba parte 

do accionariado con anterioridade. 

Non nos parece este o lugar para afondar nas razóns que 

levaron ao peche do semanario, referencia histórica do nacionalismo 

galego. En parte foron de carácter político e en parte de carácter 

empresarial e económico. Cómpre ter en conta que no ano 2010 

prodúcense varias desaparicións de publicacións de características 

semellantes. A actual crise económica é unha das razóns que explica as 

dificultades da editora Promocións Culturais Galegas S.A. para seguir 

sacando adiante o histórico semanario, aínda que non a única: 

problemas coa publicidade, posible desafección dunha parte dos seus 

seguidores tradicionais, atrancos institucionais… No verán do 2010 a 

propiedade presenta un concurso de acredores para afrontar a falta de 

liquidez ante a imposibilidade de renegociar a súa débeda. Meses 

despois presenta un expediente de regulación de emprego para os case 

trinta traballadores e pecha en setembro de 2010. 

 

12.1.3. Xornal de Galicia 

O segundo eixo sobre o que se constrúe este grupo é a 

creación de Xornal de Galicia no ano 2008. Dúas cabeceiras afastadas 

no tempo que pretenden unha certa liña ideolóxica común. En 

setembro do 2008 saía ao mercado o novo xornal propiedade de 

Udramedios S.A., poucos meses antes da convocatoria de eleccións 

nas que ía perder o poder o chamado goberno bipartito (PSdeG-

BNG). 
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 Saía cun capital social de 12 millóns de euros, mais 

cuestionado dende o primeiro momento polos sectores tradicionais do 

sistema mediático dominante, os grupos ou cabeceiras que detentan a 

hexemonía do mercado da comunicación en Galicia, os cales vían 

ameazado o seu equilibrio coa aparición do novo rotativo. O contexto 

no que aterrou nun mercado competitivo e a localización xeográfica da 

súa sede, a cidade da Coruña, foron algunhas das causas do fracaso 

dun proxecto que xa vivira un primeiro intento de saída no ano 2004. 

Daquela seica os desacordos entre o que ía ser o director -e que 

finalmente o foi- Xosé Luis Gómez e o profesor universitario José 

María Da-Rocha, primeira persoa de confianza do empresario, 

frustraron o intento (2004). Pero o proxecto continuou. A idea 

renaceu de novo en decembro do 2008 cunha tirada de 15.000 

exemplares. Desafiaba a crise financeira que xa empezaba a apuntar e, 

en certa maneira, desafiaba tamén os procesos de reestruturación que 

comezaban a sufrir as empresas de medios en Galicia e no resto do 

Estado. O proxecto do construtor Jacinto Rey buscaba facerse un oco 

promovendo un medio dirixido ao espazo galeguista. O plan de 

negocio estaba previsto para cinco anos, pero dous anos despois da 

saída, fontes da empresa xa falaban dunha necesaria ampliación de 

capital, na que agardaban a entrada de novos empresarios galegos de 

renome, cousa que non se produciu. Foi a finais de febreiro do 2011 

cando se rexistran os cambios decisivos no consello de Xornal de 

Galicia: incorpórase o empresario Alfonso Paz-Andrade como novo 

presidente, que substitúe no posto a Domingo Docampo, catedrático 

e antigo rector da Universidade de Vigo, persoa vencellada ás novas 

tecnoloxías da Sociedade da Comunicación. Entran tamén Xosé Díaz 

Arias -fillo de Isaac Díaz Pardo- como vicepresidente, e Miguel 
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Barros, que xa formaba parte do consello, ocupa o cargo de 

vicepresidente segundo. Iníciase deste xeito o proceso que remataría 

co peche do xornal en agosto do 2011.  

A saída de Xornal de Galicia resultou incómoda sobre todo para 

as cabeceiras que se editan na Coruña e, por extensión, incómoda 

tamén para os grupos políticos máis conservadores que, directa ou 

indirectamente, veñen controlando dende hai décadas o sistema. 

Podería interpretarse como un erro de planificación do Grupo San 

José, pero sen dúbida significou unha nova batalla entre os grupos. 

Nesa loita entran en xogo as relacións persoais e empresariais entre o 

editor da centenaria La Voz de Galicia, Santiago Rey, e o construtor 

pontevedrés, empresario e editor que xa no ano 1998 estreitaran lazos 

para adquirir a cabeceira Diario 16, onde tiveran algunhas diferenzas. 

Foi un proxecto frustrado do que Jacinto Rey saíu resentido. O baile 

de profesionais entre as dúas empresas tamén provocou que os 

pasados resentimentos regresasen. A figura de Xosé Luis Gómez88, 

director durante 17 anos de La Voz de Galicia, era un deles. 

Convertérase no home de confianza do construtor tras selo con 

                                                             
88 En abril do 2011 Xosé Luis Gómez cesa como director de Xornal de 
Galicia. Dende a empresa sinalan que deixa a dirección por mutuo acordo. 
Pero medios como Galicia Confidencial relacionan a saída de Gómez coa 
publicación no diario dunha foto de Mariano Rajoy nun barco vinculado ao 
narcotráfico: “O líder popular montou en cólera tras a publicación por parte 
de Xornal e do diario Público dunha fotografía na que aparecía a bordo do 
iate Moropa, pertencente ao clan de Os Caneos de Cambados, con varias 
xeracións de condenados por tráfico de drogas. E a reacción inmediata foi 
chamar a Jacinto Rey para pedir explicacións por esta información” 
(publicado en http://www.galiciaconfidencial.com/nova/7522.html  - 1 abril 
de 2011). 

 

http://www.galiciaconfidencial.com/nova/7522.html
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anterioridade do editor coruñés. A súa saída da Corporación Voz de 

Galicia coincide no tempo coa etapa na que os fillos de Santiago Rey 

asumiron parte do control da Corporación coruñesa, etapa que 

conclúe coa crise familiar que supuxo a volta de Santiago Rey e a 

destitución dos fillos, á cal fixemos alusión noutro capítulo desta tese. 

Así as cousas, apenas tres anos despois do seu nacemento, 

Xornal de Galicia desaparece dos quioscos. Unha decisión coñecida a 

comezos de agosto do 2011 debida, segundo a empresa á “falta de 

apoios institucionais”, e unida á consabida crise económica. A empresa 

seguiu apostando polo reforzo da web (xornal.com) durante apenas un 

mes máis. En outubro de 2011 paralízase tamén a edición na Rede. 

Unha das características do xornal era o seu posicionamento 

activo a prol da lingua galega, que tiña importante presenza nas súas 

páxinas, tanto cualitativa como cuantitativamente, e máis o seu 

compromiso editorial e informativo co nacionalismo democrático e co 

galeguismo. Non era casual pois o compromiso primeiro da 

propiedade co semanario A Nosa Terra. Un sector da realidade social e 

política, próxima ao chamado goberno bipartito (coalición de goberno 

entre o PSdeG-PSOE e o BNG), identificábase coa liña do xornal. 

Mesmo se relacionou mediáticamente a aparición do mesmo coas 

relacións persoais entre Jacinto Rey e o vicepresidente da Xunta, Anxo 

Quintana, impulsor da renovación do BNG. Precisamente unha foto 

na que Anxo Quintana aparecía nun iate xunto co empresario levantou 

a polémica nos medios. Unha polémica que non queda unicamente nas 

relacións entre político e construtor, senón que se fundamentou no 

feito de que a empresa de Jacinto Rey fose beneficiaria dunha parte do 
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concurso eólico distribuído pola Consellería de Industria, daquela en 

mans dos nacionalistas. 

Emilio Pérez Touriño, entón presidente da Xunta de Galicia, 

explica a súa visión do nacemento de Xornal de Galicia nas súas 

memorias: O futuro é posible. Retrato dun tempo de cambio (2012). 

 

“(…) serían o concurso para a adxudicación de novos 

proxectos industriais de enerxía eólica e o lanzamento dun 

novo xornal de ámbito autonómico con sede na Coruña os 

elementos que cristalizaron a maioría das disensións e mesmo 

a única fractura de calado da coalición do goberno. Estas 

friccións producíanse en relación con dous ámbitos 

politicamente moi sensibles –o poder económico e o 

mediático-, e xustamente a escasos meses das eleccións 

autonómicas. (…) Dende o primeiro momento, o concurso 

eólico constituíu para o BNG a súa gran baza no ámbito 

económico e empresarial da lexislatura. Entraban en xogo 

grandes intereses políticos e empresariais, e Quintana concibiu 

o concurso como unha boa oportunidade de gañar 

interlocución e apoios nese mundo, e de amosar o seu poder 

político. O lanzamento do xornal, á súa vez, serviríalle para 

materializar a súa estratexia no mundo da comunicación fronte 

ao grupo mediático dominante en Galicia” (Pérez Touriño, 

2012:397). 

 

Pérez Touriño fai referencia nesas memorias ás relacións entre 

poderes políticos, empresariais e mediáticos, e explica cómo o 
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enfrontamento da principal cabeceira galega co daquela recén estreado 

Xornal de Galicia, se materializa na campaña electoral. 

 

“Especialmente intensa na súa crítica foi a posición adoptada 

por La Voz de Galicia, que tomou partido ata extremos 

dificilmente compatibles cunha pretendida independencia ou 

neutralidade informativa. O editor deste diario, 

excepcionalmente, asinaba o 7 de febreiro, en vésperas do 

comezo da campaña, un artigo que, baixo o título “Yo 

protesto”, constituía unha denuncia radical contra o goberno 

de coalición e, moi singularmente, contra o vicepresidente 

Quintana (Pérez Touriño, 2010: 430). 
 

 

12.1.4. Prensa galeguista. Unha historia frustrada 

Non podemos entender a saída e mesmo o peche de Xornal de 

Galicia sen botar unha ollada ás distintas iniciativas que, sobre todo 

dende a Transición política (1975-1980) para acó, intentaron acoller o 

discurso específico do galeguismo nas empresas de comunicación.  O 

termo “galeguismo” resulta un tanto ambiguo dende unha perspectiva 

estritamente política. Os estudosos non sempre concordan nos seus 

límites89. Algúns autores diferencian “galeguismo” e “nacionalismo”, 

establecendo unha gradación de intensidade ou mesmo de 

                                                             
89 Justo Beramendi, Da provincia á nacion: Historia do galeguismo político Vigo. 
Xerais, 2007; Xavier Castro, O galeguismo na encricillaeda republicana. Deputación 
Provincial de Ourense, 1985 
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formulación política entre ambos termos90. Non nos parece tampouco 

que sexa este o lugar para entrar no debate. A efectos do noso traballo, 

entendemos  “galeguismo” na súa aceptación máis ampla como o 

discurso consciente a prol da defensa e difusión de valores culturais, 

económicos e políticos que  consideran Galicia como primeiro suxeito 

político da acción e da reflexión; compromiso histórico que empata 

coa tradición dos Ilustrados no século XVIII, os Precursores, o  

Rexurdimento, o pensamento de Manuel Murguía ou de Alfredo 

Brañas, o federalismo e o rexionalismo do século XIX, pero tamén co 

nacionalismo das Irmandades da Fala e a Xeración Nós no primeiro 

terzo do século XX, o Partido Galeguista de 1931, o Estatuto de 

Autonomía de 1936, os exiliados (tanto o exilio exterior como o exilio 

interior) e, en xeral, canto se afinca na consciencia política e social de 

Galicia como centro e prioridade do discurso informativo e de 

opinión.  

A profesora Margarita Ledo Andión estudou a prensa 

galeguista no século XIX e, en certa maneira, o título do seu traballo 

acouta as lindes das anteditas definicións: Prensa e galeguismo. Da prensa 

galega do XIX ao primeiro periódico nacionalista: 20 anos de A Nosa Terra 

(Ediciós do Castro, Sada, 1982). Para a autora do traballo, A Nosa 

Terra, sobre todo a partir da época na que se converte en voceiro das 

Irmandades da Fala (1916) e posteriormente en órgano oficial do 

Partido Galeguista (1931), é claramente unha publicación nacionalista, 

fronte a outras formulacións máis amplas, máis xenéricas ou ambiguas. 

Mais o concepto e o espazo de opinión do galeguismo vai máis aló 

                                                             
90 “Palabras mortas” de Antón Villar Ponte, en Pensamento e sementeira. 
Ediciones Galicia. Buenos Aires. Ed. Salvador Lorenzana. 1971 



 393 

desta cabeceira e mesmo é cronoloxicamente anterior. Sen entrarnos 

nas propostas xornalísticas do século XIX, nas primeiras décadas do 

século XX publicábase na Coruña El Noroeste, por exemplo, que sen 

estar adscrito expresamente a formulacións nacionalistas emitía 

claramente dentro do galeguismo, sobre todo nos seus últimos anos, 

ata 1919 que deixa de publicarse. Nas súas páxinas aparecen os nomes 

de Villar Ponte, Castelao, Carré Aldao, Lugrís Freire, Wenceslao 

Fernández Flórez, e iniciativas como o suplemento literario “Nós. 

Páxinas gallegas do diario da Cruña El Noroeste” (1918), con 

cabeceira de Castelao, que Filgueira Valverde considera antecedente 

claro do que a partir de 1920 será a revista Nós. 

Tampouco podemos cualificar como estritamente ou 

exclusivamente nacionalista o xornal Galicia (1922-1926) que dirixiu en 

Vigo Valentín Paz Andrade, quizais a cabeceira máis representativa e 

case que mítica deste período. Nin El Pueblo Gallego (1924-1936), 

propiedade de Portela Valladares, no que traballaron e colaboraron as 

sinaturas máis sobranceiras do galeguismo do seu tempo: Castelao, 

Vicente Risco, Villar Ponte, Otero Pedrayo, Roberto Blanco Torres, 

Rafael Dieste, Núñez Búa, Víctor Casas, Suárez Picallo, Álvaro 

Cunqueiro... Son referencias obrigadas ao xornalismo anterior a 1936  

que podemos encadrar nesta cualificación: defensor dos valores 

democráticos e a prol de fórmulas de autogoberno para a sociedade 

galega, fose definida ou non como nación política nas súas páxinas e 

editoriais. 

A guerra civil estragou estas propostas. As mais delas ou 

desapareceron ou foron incautadas polo novo réxime (El Pueblo 

Gallego), ou pasaron ao exilio ou á clandestinidade (A Nosa Terra). Ata 
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a morte do xeneral Franco e o período que os historiadores cualifican 

de Transición política (1975-1980), o discurso do galeguismo e o 

nacionalismo político ou vive agochado na prensa clandestina de 

partido (Terra e tempo, voceiro da Unión do Povo Galego, por poñer un 

exemplo; Nova Galicia ou A Voz do Pobo, vencellados ambos os dous 

ao Partido Comunista de Galicia), ou se expresaba a través do 

pensamento e a cultura (Grial, 1963). Hai que agardar a 1976 para que 

apareza a primeira proposta con vocación informativa e de carácter 

xornalístico formulada dende o galeguismo: o semanario Teima 

(Santiago de Compostela), escrito enteiramente en galego, no que se 

estrea unha nova xeración de xornalistas, pero que apenas dura uns 

meses, dende setembro de 1976 a agosto de 1977 (35 números); é a 

primeira dunha serie de tentativas na procura de consolidar unha 

proposta informativa destas características que dalgún xeito empatase 

coa tradición anterior. 

No ronsel de Teima xorden outros proxectos (Man Común, A 

Coruña, 1980), dos cales a recuperación de A Nosa Terra (1979) foi sen 

dúbida o máis exitoso, vencellado ás propostas da UPG-ANG nun 

primeiro momento, e despois ao BNG, aínda que nunca se formulase 

como órgano oficial destes partidos. Nun epígrafe anterior xa 

presentamos a publicación e o seu vencello co grupo Udramedios.  

Todas estas iniciativas xurdían en ámbitos ideolóxicos e 

mesmo partidarios moi específicos: o nacionalismo de esquerdas, máis 

ou menos organizado arredor de formacións políticas concretas, e por 

tanto con audiencias tamén moi específicas. A primeira iniciativa a 

prol dun medio de publicación diario (un xornal) dirixido a un público 

máis amplo, aínda que dentro deste marco xeral do galeguismo, foi o 
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xornal Galicia, promovido polo que se denominou entón Realidade 

Galega91 e por grupos afíns ao galeguismo interclasista, de base social 

máis ampla e menos ideoloxizada. Este grupo (Realidade Galega) 

intentaba representar e facer confluír a tradición do galeguismo 

democrático do exilio interior (o chamado Grupo Galaxia, que xorde 

arredor desta editora en 1950 e arredor da figura de Ramón Piñeiro) e 

o grupo dos exiliados que empezaban a retornar de América nos anos 

60: Luis Seoane, Lourenzo Varela, Rafael Dieste, Isaac Díaz Pardo, e 

que dende o ano 1963 promovían o chamado grupo Sargadelos 

(Laboratorio de Formas de Galicia, Edicións do Castro, Museo Carlos 

Maside, recuperación do Seminario de Estudos Galegos, etc). Ambas 

as dúas correntes embocan nun proxecto integrador, ao que se suman 

outros sectores da opinión pública nun momento especialmente 

decisivo na construción política do país: a discusión do Estado das 

Autonomías (Constitución Española de 1978) e o Estatuto de 

Autonomía de Galicia (1981). O Instituto Galego da Información 

naceu coa idea de promover un xornal que empatase coa tradición 

histórica do Galicia de Valentín Paz Andrade, coas páxinas de El Pueblo 

Gallego, ou mesmo coa tradición do galeguismo republicano no exilio 

(Galicia emigrante de Luis Seoane en Buenos Aires, Vieiros de Carlos 

Velo en México, etc). 

                                                             
91 Entre os obxectivos fundacionais de Realidade Galega estaba a elaboración 
e difusión dun pensamento común e clarificador sobre a autonomía e os seus 
aspectos fundamentais, así como espertar unha conciencia viva da cidadanía 
galega por encima de todo partidismo ou diverxencia ideolóxica. O xornal 
Galicia pode dicirse que foi o primeiro intento frustrado no período da 
Transición política. Detrás do proxecto do periódico estaba o Instituto 
Galego da Información e o grupo Sargadelos, que levantou un edificio 
propio nas aforas de Santiago de Compostela 
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Entre os obxectivos fundacionais de Realidade Galega estaba a 

elaboración e difusión dun pensamento común e clarificador sobre a 

autonomía e os seus aspectos fundamentais, así como espertar unha 

conciencia viva de cidadanía galega por enriba de  partidismos ou 

diverxencias ideolóxicas. Sen embargo, o xornal Galicia, que se 

consideraba a primeira plataforma civil para esta estratexia e que tantas 

expectativas creou nun primeiro momento, nunca chegou saír. Pode 

dicirse que foi o primeiro intento frustrado no período da Transición 

política, fóra os casos que citamos máis enriba. En Realidade Galega 

participaban persoeiros como Domingo García Sabell, Ramón Piñeiro, 

Andrés Torres Queiruga, Marino Dónega, Agustín Sixto Seco, 

Francisco Fernández del Riego, Carlos Casares, Julio Losada, 

Benxamín Casal, Xaime Isla Couto, Ricardo Carballo Calero ou Julio 

Meijide). O comité executivo estaba composto por García Sabell, 

Piñeiro, Torres Queiruga, Dónega, Sixto Seco e Fernández del Riego, 

e o secretario coordinador era Agustín Sixto Seco. Tratábase dunha 

sociedade moi aberta na que participaron maioritariamente intelectuais 

do galeguismo cultural, incluso con ideoloxías e posicións distintas: un 

xornal diferente, que recollese o espírito do galeguismo democrático, 

restaurador en parte dos principios republicanos, o que concitou no 

seu momento moitas vontades (chegou ter 327 accionistas), na liña de 

iniciativas que entón estaban a xurdir noutras comunidades: Deia en 

Euskadi, Avui en Cataluña.... En parte recollía tamén a estratexia de 

accionariado aberto que nos primeiros tempos da Transición 

propiciara o nacemento do xornal El País, referencia da nova prensa 

democrática despois da ditadura. Pero, como xa dixemos, o Galicia 

nunca chegou a materializarse. As razóns do seu fracaso, ou da súa 

non materialización, rebordan o obxectivo do presente traballo. 
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Algúns dos persoeiros que figuraban nos equipos de Realidade Galega 

apareceron ao pouco tempo con responsabilidades políticas na nova 

situación (Domingo García Sabell como Delegado do Goberno;  

Xerardo Fernández Albor, próximo tamén ao grupo, presidente da 

Xunta de Galicia; Ramón Piñeiro, Carlos Casares e Benxamín Casal 

como galeguistas independentes nas listas do PSdeG-PSOE para o 

primeiro parlamento galego, etc), o que dende algúns medios se 

considerou un dos factores que explican a anulación (ou adiamento 

indefinido) do proxecto xornalístico, que a partir de determinado 

momento, logo dunha primeira etapa de entusiasmo, entra en vía 

morta. En 2008, trinta anos despois da súa presentación, coincidindo 

cos cambios de accionariado na propiedade do Grupo Sargadelos que 

desprazaron da presidencia do mesmo a Isaac Díaz Pardo e cerraron 

definitivamente o IGI, a idea do xornal desaparece definitivamente. 

Outra iniciativa, que aínda que de xeito distinto da que 

acabamos de comentar podemos enmarcar dentro dos proxectos 

frustrados de novas propostas dentro do sistema galego de empresas 

de  comunicación, foi o Diario de Galicia, que naceu en Vigo en 1985, 

promovido polo catedrático Camilo Prado e un accionariado tamén 

moi variado. Dirixía o rotativo o xornalista Segundo Mariño. Pouco 

durou tamén, absorbido ao pouco tempo polo grupo Diario 16. 

Fóra da pervivencia do semanario A Nosa Terra, que renacera 

en 1979 da man da xornalista Margarita Ledo, ao pouco tempo da 

desaparición da revista Teima, ningunha proposta de prensa que 

poidamos etiquetar no espazo do galeguismo foi adiante. Certo que, 

como sinalamos ao primeiro deste epígrafe, o concepto “galeguismo” 

é un concepto moi aberto, que nin sequera podemos identificar co uso 
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exclusivo do idioma galego. En moitos casos latexa no espazo 

afectivo/emocional, interclasista, interpartidario, variable na súa 

intensidade segundo as circunstancias e os momentos históricos,  polo 

que algunhas das cabeceiras asentadas e dos grupos que tratamos na 

presente tese, nalgún momento da súa traxectoria se cadra, nun 

sentido moi amplo, incluso poderían asumir esta cualificación 

(autonomistas, rexionalistas, galeguistas). Mesmo hoxe moitas delas 

poderían declararse ou auto-recoñecerse dentro deste concepto xeral 

do termo. En certa medida, reprodúcese historicamente a situación 

que denunciaba o artigo de Villar Ponte en 1919 (“Verbas mortas”) ao 

que fixemos referencia en nota a rodapé. Nunha visión máis aberta e 

permeable, o discurso ou o espírito do “galeguismo” con maior ou 

menos intensidade retórica aparece en columnas, artigos, editoriais, 

tratamentos informativos e mesmo posicionamentos ocasionais no 

actual sistema dominante, ás veces non sen contradicións. Mais 

ningunha das cabeceiras que estudamos podemos nin debemos situala 

neste espazo. Tampouco ningunha das cabeceiras hoxe activas se 

autodefiniría con esta cualificación, polo menos non dun xeito 

exclusivo ou principal. A audiencia galeguista, sobre todo a que 

poderiamos situar no espazo da esquerda e no nacionalismo, sentíuse 

durante todo este tempo e segue a sentirse orfa de referencia. Isto 

explica en certa medida a expectativa inicial que nestes sectores 

desatou o Xornal de Galicia do grupo Udramedios, coas conexións que 

comentamos máis arriba, próximas a sectores do goberno bipartito (a 

figura de Anxo Quintana no BNG sobre todo).  

Xornal de Galicia nace en 2008 cun antecedente importante na 

prensa dixital: Xornal.com. En ambos os dous casos estaba presente a 
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idea de procurar unha cabeceira que recollese correntes de opinión 

próximas ao nacionalismo democrático e á socialdemocracia 

galeguista, espazo obxectivo que, en opinión dos seus promotores, 

non estaba cuberto pola oferta existente. A proposta dixital, 

Xornal.com, xurdira nove anos antes da man de Xosé Luís Gómez, ex 

director de La Voz de Galicia e da revista Capital (Grupo Zeta), que 

como vimos noutro lugar asume a dirección de Xornal de Galicia como 

persoa de confianza do empresario Jacinto Rey. Xornal.com foi a 

primeira aposta importante en Galicia polo xornalismo dixital, cun 

perfil de confidencial e de carácter político galego, alén dalgúns outros 

precedentes, que na actualidade tampouco existen, como o portal 

Vieiros (1996). Da man do devandito xornalista, Xornal de Galicia e 

Xornal.com fúndense nun único proxecto, con fiestras 

complementarias, integrados mesmo nunha única sociedade mercantil 

absorbida por Xornal de Galicia S.A.  

Houbo outras experiencias, anteriores á do grupo Udramedios, 

que tampouco callaron e que dalgún xeito tamén podemos relacionar 

co proxecto que comentamos. Referímonos a Edicións de Referencia, 

por exemplo, que naceu en Santiago no ano 2000 animada por un 

grupo de xornalistas e intelectuais encabezados polo filósofo, profesor 

e ensaísta Antón Vaamonde, e no que participaban como animadores 

do proxecto empresarial Alberte Meixide Gaioso e Xosé Carlos 

Morell. A filosofía do proxecto era moi semellante á que logo botaría a 

andar Xornal de Galicia. Intentáronse xestións con empresarios e capital 

galego (Rosalía Mera entre outros) e mesmo alianzas con algunha 

prensa de fóra de Galicia (El País), que non callaron. En certa maneira, 

a creación en 2006 da delegación do xornal El País en Galicia, que se 
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mantivo ata 2012, xorde de persoas próximas a este primeiro grupo 

animador de Edicións de Referencia, algúns de cuxos promotores 

asinaron columnas de opinión nas páxinas galegas do xornal 

madrileño.  

Por que o galeguismo/nacionalismo non deu nunca logrado 

unha cabeceira propia para estar presente no discurso do sistema 

mediático galego despois da morte do xeneral Franco? Hoxe as 

cabeceiras de información que se definen neste ámbito atopámolas 

fundamentalmente na Rede: Praza Pública92 ou Sermos Galiza93 son os 

exemplos máis activos. A Nosa Terra desapareceu, tanto en papel 

como na súa edición dixital. Outras publicacións, neste caso de 

carácter comarcal, como A Peneira (O Condado) xa tampouco se 

editan. En papel unicamente Tempos Novos, Atlántica de Comunicación 

e Información de Galicia (1997), mantén a cita constante cos seus 

lectores, neste caso con carácter mensual (tamén con oferta dixital).   

A composición e o desenvolvemento do sistema de grupos 

mediáticos en Galicia non se explica só por razóns históricas, persoais 

ou económicas, senón tamén pola aparición de espazos de poder e de 

pensamento ideolóxico. As vellas familias que durante anos terman do 

                                                             
92 Praza Pública é propiedade da Fundación Praza Pública que ten por 
finalidade o fomento da información e o debate públicos como forma de 
contribución ao exercicio cívico da cidadanía galega, ben como a promoción 
da cultura e da lingua galegas. A Fundación constituíuse con este fin: editar e 
promover o xornal Praza Pública, en xaneiro de 2012, e reúne entre os seus 
patróns un amplo abano de persoas de distintas actividades profesionais. 
93 Sermos Galiza nace en abril de 2012 como medio dixital de información 
xeral en galego. O proxecto xorde por iniciativa dun grupo de 14 persoas, 
todas elas relacionadas co nacionalismo preferentemente no ámbito do 
BNG, e conta co apoio de 900 accionistas que a través da súas achegas 
conseguiron dar forma ao xornal. 
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sistema e detentan a propiedade das empresas que o configuran 

caracterízanse pola súa adaptabilidade á situación histórica (máis de 

cen anos de historia nalgúns casos) e por un posicionamento 

(capacidade de adaptación) que as achega inevitablemente ao modelo 

dominante. Son parte do modelo dominante, basicamente conservador 

(aínda que existan matices) na medida en que as empresas (e os 

grupos) forman parte constitutiva do mesmo. Se nos interesa 

comentar a experiencia (frustrada) de Udramedios non é tanto pola 

súa dimensión económica ou empresarial, tampouco pola súa duración 

no tempo, ben escasa, senón para exemplificar a impotencia ou 

incapacidade por parte dun determinado segmento ideolóxico da nosa 

sociedade para introducir novos elementos no sistema, elementos que 

as pezas dominantes do mesmo consideran desestabilizadores e, por 

tanto, tenden sempre a neutralizar. 

As propostas galeguistas (non só nacionalistas) ou que xorden 

dende a esquerda (socialdemócrata fundamentalmente) con vocación 

civil, á procura de base social suficiente para desenvolver proxectos 

empresariais, non deron logrado ata agora consolidarse ben por 

carecer de proxectos profesionais suficientemente maduros (alén dos 

espazos ideoloxizados) ben por carecer de recursos económicos e 

financeiros suficientemente comprometidos. No caso de Xornal de 

Galicia, como vimos en páxinas anteriores, conflúen varios factores 

que nestas liñas unicamente podemos apuntar: 1. problemas de 

estratexia (calendario de saída, ubicación da cabeceira na cidade da 

Coruña), 2. madurez do proxecto (que acaso precisaba de maior 

tempo de elaboración para estudar como facerse un oco entre os 

competidores e contar cun equipo de profesionais máis experimentado 
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para a súa realización, non só co seu director: xornalismo de autor), e 3. 

maior diversificación do capital na propiedade, centrada 

exclusivamente nun empresario (Jacinto Rey) e nos seus intereses 

particulares (tamén nos seus prexuízos) por importantes que fosen, 

aínda que coincidisen ocasionalmente cos intereses de determinados 

grupos de opinión e pensamento. 

O caso é que a procura dunha cabeceira propia para o 

galeguismo, ou  mesmo para acoller unha formulación de esquerda 

democrática con base civil (que fundamentalmente deberiamos medir 

polo número de votantes que se definen cara a estas opcións nas 

consultas democráticas), foi unha arela frustrada dende os primeiros 

anos da Transición política, tanto en publicacións non diarias (Teima, 

Man Común, A Nosa Terra…) coma en proxeccións de xornais que non 

chegaron a nacer (Diario Galicia). Resulta difícil de explicar cómo en 

Galicia non xurdiron experiencias empresariais capaces de dar resposta 

a unha demanda que na actualidade segue excluída. 
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12.2. Titularidade e localización 

______________________________________________ 

Udramedios S.A.U. tiña a súa sede na rúa Rosalía de Castro, 

44, Pontevedra. Constituíuse no ano 2003 dedicada á edición, 

produción, reprodución, divulgación e comercialización de libros, 

periódicos, revistas e calquera medios de imaxes e sons. No momento 

de redactar esta tese estaba en activo e posuía participacións nas 

seguintes empresas (segundo as contas depositadas no Rexistro 

Mercantil referentes ao ano 2008): 

 100% Xornal de Galicia S.A.U. Rúa Rosalía de Castro, 44 

Pontevedra. Creada no ano 2008 para a edición dun “diario 

independente de información xeral e de ámbito galego”. 

 100% Udramedios Editora de Galicia S.L. Rúa Rosalía 

de Castro, 44, Pontevedra. Inicia a actividade en xaneiro do 

2009 para o desenvolvemento de todo tipo de actividades 

no sector da comunicación, comprendendo calquera 

proxecto de prensa, radio, televisión, Internet, cine e 

editoriais de libros e revistas. 

 97,58% Promoción Cultura Galega 2007, S.L. Rúa 

Marqués de Valterra, 43, Vigo. Constitúese no ano 2007 

para a impresión e a edición. 

 59,48% Promocións Culturais Galegas S.A. Iniciara a 

súa actividade en 1977 en Vigo, dedicada á edición de 

publicacións periódicas de información en lingua galega, 

así como libros e outras publicacións sen periodicidade en 

calquera soporte. Promocións Culturais Galegas S.A. tiña 
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participación á súa vez noutras empresas do sector da 

comunicación e a cultura, a saber: 

 

 90,68% Comercial Gráfica Nós S.A. Creada en 

1994 en Vigo atopábase en 2010 en situación 

concursal. Dedicada ao deseño, maquetación, 

encadernación e artes gráficas. 

 33,33% Consorcio Editorial Galego S.A. 

Creado no 2003 en Redondela para o deseño, 

maquetación, edición de libros e artes gráficas, 

así como a distribución de libros e revistas 

impresos e noutros soportes. 

 6% Norprint Artes Gráficas S.A. Con sede en 

San Tirso (Portugal). 

Udramedios S.A. participaba asemade nas seguintes empresas: 

 31,76% Xornal Galinet S.A. Ronda de Outeiro, 421, A 

Coruña. Creada en 1999 a empresa dedícase á prestación 

de servizos relacionados coa prensa e o sector editorial 

(segundo os últimos datos depositados no Rexistro 

Mercantil que datan do 2006). 

 5,91% Editorial Ecoprensa S.A. Rúa Condesa de 

Venadito, 1, Madrid. Inicia a actividade no 2005 adicada á 

edición, redacción, impresión, publicación e distribución 

de prensa económica. 

 5% Filmanova S.L. Rúa Durán Marquina, 20, A Coruña. 

Inicia a actividade no ano 1999 para a realización de 
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traballos relacionados coa música, a produción audiovisual 

e a comunicación. 

 

Gráfico 34: Sociedades integradas ou participadas por 
Udramedios S.A.  
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12.3. Consello de Administración 

______________________________________________ 

 Udramedios S.A. era unha sociedade unipersoal cun único 

socio, o Grupo Empresarial San José S.A., e un único administrador: 

Federico Cañas. O seu Consello de Administración no ano 2009 

estaba constituído polas seguintes persoas: 

 Presidente: Jacinto Rey González. 

 Vicepresidente: Jacinto Rey Laredo, fillo de Jacinto Rey. É 

licenciado en Dereito e desenvolveu a súa carreira no 

Grupo San José. 

 Conselleiro delegado: Miguel Zorita Lees. Tras pasar por 

empresas como Telefónica, Amper, Deloitte e polo Banco 

Exterior e o Banco de Negocios Argentaria, había tres 

anos que desembarcara no Grupo San José. 

 Vocais: 

• Ramón Barral Andrade. Economista que 

desenvolveu a súa traxectoria profesional con 

anterioridade á súa incorporación ao Grupo San 

José no Banco Simeón. 

• Altina de Fátima Sebastián González. Licenciada 

en Ciencias Económicas, forma parte da Comisión 

Executiva do grupo, ademais de ser conselleira do 

Banco Caixa Geral (antes Banco Simeón) e 

colaborar como docente en numerosos masters e 

posgraos. 
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• Francis Lepoutre. Incorpórase ao grupo no 2008 

tras pasar pola presidencia de empresas como 

Alcampo, Auchan Argentina, Auchan México e 

Auchan Portugal. 

• Francisco Hernanz Manzano. Ademais de 

conselleiro do grupo tamén era membro dos 

consellos de Lico Inmuebles, Mapfre Vida, 

Incarlopsa, Pagos de Familia Marqués de Griñón e 

Telecom Castilla-La Mancha. Anteriormente pasou 

por Caja Castilla-La Mancha, Caja Toledo, Diario 

El Sol ou Grupo Caser, entre outros.  

• Roberto Rey Perales, substituído en novembro do 

2010 por Juan Emilio Iranzo Martín. Director 

Xeral do Instituto de Estudos Económicos e 

Decano do Consello de Economistas de Madrid. 

Conselleiro asesor de Capgemini e Inforpress e 

vocal da Comisión Central de Caja Madrid e do 

consello de SINAER. 

• Roberto Álvarez Álvarez. A súa condición de 

conselleiro do grupo uníase a experiencia en 

compañías como a Axencia de Bolsa Aldazábal e 

Cía, Mapfre Argentina Seguros Generales, Carlos 

Casado, Pamsa, Bolsa de Comercio de Bos Aires e 

Grupo Boldt. 

• Santiago Martínez Carballal. Ademais de 

conselleiro era Director Xeral de Administración e 

Finanzas do grupo. A súa carreira profesional 
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desenvolveuse en empresas como Volvoreta S.A.-

Kina Fernández, Innovation Partners-Solving 

Internacional ou CIP Consultores Internacionales. 

 

 

12.4. Conformación da propiedade e 
composición do grupo 

______________________________________________ 

 A división que integraba os medios de comunicación 

propiedade do Grupo San José estaba composta por dúas empresas 

propias e catro participadas. As dúas propiedade na súa totalidade de 

Udramedios S.A.U. eran Xornal de Galicia S.A.U. e Udramedios 

Editora de Galicia S.A. Posuía asemade o 97,58% da editora 

Promoción Cultura Galega 2007 S.L., creada no ano 2007 e propietaria 

nun 59,48% da editora de A Nosa Terra, Promocións Culturais Galegas 

S.A.  

Udramedios S.A.U. participa ademais dun 5,91% da Editorial 

Ecoprensa S.A., editora de El Economista e dun 5% da produtora 

Filmanova S.L. 

 No seguinte cadro reflectimos a situación económica de cada 

unha das empresas, onde tamén figuran aquelas que, malia non 

pertenceren directamente ao grupo eran propiedade da editora 

Promocións Culturais Galegas S.A.: as empresas de artes gráficas e 

impresión Comercial Gráfica Nós S.A., Consorcio Editorial Galego 

S.A. e Norprint Artes Gráficas S.A. Os datos de que dispoñemos son 

do ano 2008 polo que teñen un carácter só indicativo da situación do 
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grupo de comunicación no momento de saída do Xornal de Galicia 

(setembro dese ano). Daquela xa estaba en marcha o proceso de 

reestruturación do semanario A Nosa Terra e Promocións Culturais 

Galegas S.A. 

 Táboa 34: Comparativa da situación económica das empresas 
de Udramedios, 2008 

 

Fonte: base de datos SABI e do Rexistro Mercantil correspondentes ao 
exercicio 2008. A empresa Xornal Galinet tan só dispón de datos relativos a 
2006.   

12.4.1. Xornal Galinet S.A. 

Xornal.com nace no ano 1999 como xornal dixital, un dos 

primeiros en adoptar esta fórmula de xeito exclusivo en Galicia (non 

existía edición en papel), animado polos xornalistas José Luis Gómez, 

Antonio Sangiao e Bieito Rubido, xunto ao enxeñeiro Enrique García 

e ao economista Vicente Martín. Xornal Galinet S.A. é a súa empresa 

impulsora, a cal mantiña non obstante outras actividades relacionadas 

coa información impresa: periódicos gratuítos, particularmente na 

prensa deportiva, onde realizaba un especial en papel coincidindo cos 

 Inicio da 
actividade 

Ingresos 
explotación 

Resultado 
exercicio 

Persoal  Endebedamento 
(%) 

Udramedios S.A.U. 2003 - -419.788 - 78,09 

Udramedios Editora de Galicia S.A. 2009 - 290 - - 

Xornal Galinet S.A.  1999 155.479  23.892 3 21,89 

Xornal de Galicia S.A.U. 2008 143.951 -804.683 62 90,01 

Promocións Culturais Galegas S.A. 1977 2.702.556 -108.735 25 100,97 

Promoción Cultura Galega 2007 S.L. 2007 - -35 - - 

Editorial Ecoprensa S.A. 2005 12.369.948  -6.427.898  114 31,51 

Filmanova S.A. 1999 3.169.194  -460.322  31 91,74 
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partidos do Deportivo en Riazor. A tirada media deste especial era de 

15.000 exemplares.  

Xornal Galinet S.A. prestaba ademais servizos de análise 

xornalística e de comunicación a outras empresas -Caixa Galicia, 

Fundación Euroamérica- e elaboraba contidos para web, producións 

editoriais, catálogos e revistas. 

O 50% do accionariado da sociedade pertencía no momento 

de realizar o noso estudo ao xornalista José Luis Gómez. A empresa 

Udramedios S.A. mantiña daquela o 31,76% do xornal electrónico. 

Son datos referentes ao ano 2006, o último dispoñible no Rexistro 

Mercantil. Da base de datos SABI extraemos as súas contas anuais. O 

resultado do exercicio acadara entón os 23.892 euros, cuns ingresos de 

explotación de 155.479 euros. 

Xornal.com rexistraba en maio de 2010 250.000 usuarios, cerca 

de medio millón de visitas e case un millón e medio de páxinas vistas, 

segundo datos de Google Analytics. O tempo de permanencia dos 

lectores multiplicouse por tres naquel ano, situándose nunha media de 

6 minutos e 43 segundos. O diario dixital mantíñase como o cuarto de 

Galicia tralas versións dixitais dos xornais La Voz de Galicia, Faro de 

Vigo e El Correo Gallego. 

No ano 2006 os administradores conselleiros do diario dixital 

eran Antonio Sangiao, Elena Somoza e Udramedios S.A. No 2009 

Antonio Sangiao deixa de dirixir o primeiro diario electrónico de 

Galicia e crea o seu propio estudo de comunicación, Pasquino 

Comunicación. 
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 Xornal.com intégrase dende o 2008 na redacción de Xornal de 

Galicia polo que, a partir dese momento, comparte co novo xornal 

tanto o Consello de Administración como o organigrama da empresa. 

Tamén o seu futuro. En 2010 primeiro deixa de publicarse en papel o 

periódico e a continuación desaparece da Rede tamén Xornal.com. 

12.4.2. Promocións Culturais Galegas S.A. 

Jacinto Rey González constituíuse en xullo do 2007 no 

principal accionista de Promocións Culturais Galegas S.A., a editora de 

A Nosa Terra. A cabeceira histórica do galeguismo reactivárase, despois 

dun longo tempo de silencio e de exilio, en 1977. Nese ano nace 

Promocións Culturais Galegas S.A. Durante tres décadas aínda que 

con algunhas crises, a publicación mantense como cabeceira de 

referencia dun sector do nacionalismo galego, máis ou menos 

vencellado ao BNG, ata que en 2007, forzada por unha crise 

económica e de difusión que a afogaba, pasa a mans do empresario 

pontevedrés. Nese ano a empresa dá un novo xiro con cambios no 

deseño e coa posta en marcha da versión dixital do semanario. Un 

proxecto que despega con pulo, pero que pronto comeza a dar 

resultados negativos.  

O ano 2010 significou o cese da actividade de Promocións 

Culturais Galegas S.A. O semanario A Nosa Terra seica tiraba entón 

preto de 8.500 exemplares, segundo os seus promotores, pero non 

conseguía o necesario apoio económico e publicitario para o seu 

mantemento e máis para amortizar as débedas acumuladas. En 

situación concursal, as contas anuais reflicten o problema. O resultado 

de explotación durante o 2009 foi negativo: -548.955 euros. O 
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resultado do exercicio no mesmo ano foi de -553.254 euros. As contas 

anuais depositadas no Rexistro Mercantil amosan uns resultados 

negativos que tamén afectan ás sociedades participadas. A editora era 

propietaria da maioría (92,49%) da empresa Comercial Gráfica Nós 

S.A. Posuía ademais unha terceira parte do Consorcio Editorial 

Galego S.A. e o 6% da empresa lusa Norprint Artes Gráficas S.A.  

 En 1994 creábase a empresa Comercial Gráfica Nós S.A. 

dedicada á edición e ás artes  gráficas, nun 92,49% propiedade de 

Promocións Culturais Galegas S.A. De forma similar á empresa 

matriz, Comercial Gráfica Nós S.A. entra en situación concursal no 

verán do 2010. O resultado de explotación en 2009 fora de -662.690 

euros e o resultado do exercicio -672.499 euros. O Consello de 

Administración estaba integrado daquela por Alfonso Eiré (2,42%), 

Xosé Fernández Puga (0,98%) e Xan Carballa Alonso (0,48%). 

O Consorcio Editorial Galego S.A. era outra das 

ramificacións da editora de A Nosa Terra. En decembro do 2002 

Promocións Culturais Galegas S.A. únese ás editoriais Sotelo Blanco e 

Bahía para crear esta empresa de distribución e edición de 

publicacións non periódicas con atención especial á elaboración dun 

programa conxunto de edición de libros de texto dirixido ao mercado 

educativo. Tratábase dun proxecto para reducir custes e, ao mesmo 

tempo, para competir coas empresas foráneas no mercado editorial 

escolar. Con sede en Redondela este consorcio nace dous anos despois 

do anuncio das tres editoras ante o descenso de vendas e os problemas 

de distribución. O resultado de explotación durante o exercicio 2008 

acadou os 35.176,20 euros e o resultado foi de 22.536,48 euros. A cifra 

de negocios durante o 2008 superou o millón e medio de euros 
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(1.524.777,81 euros segundo o Rexistro Mercantil). O Consello de 

Administración estaba integrado por Olegario Sotelo Blanco, Xosé 

Fernández Puga e Xoán Miguel Pazos Castelo. Xunto a Promocións 

Culturais Galegas S.A. o 66,66% restante repártese a partes iguais 

entre as editoras Sotelo Blanco e Bahía. 

 Norprint Artes Gráficas S.A. era a empresa de impresión na 

que Promocións Culturais Galegas S.A. posuía o 6%. Con sede en San 

Tirso (Portugal), o resultado do exercicio no 2008 foi de 41.718 euros.   

No momento da adquisición da propiedade por parte do 

Grupo San José, o semanario nacionalista empeza a ser dirixido por 

Manuel Veiga, que antes era redactor do mesmo, e o seu Consello de 

Administración quedaba constituído por: Ramón Barral (Xornal de 

Galicia S.A.), Xosé Fernández Puga (Consorcio Editorial Galego S.A.), 

José Fernando Filgueira (Xornal de Galicia S.A.), Miguel Barros 

(conselleiro delegado de Xornal de Galicia S.A.), Victorino Núñez 

(Xornal de Galicia S.A., falecido en xuño do 2010), Alfonso Eiré, 

Bieito Alonso, Javier Rey Laredo, Ana Miranda e Manuel Ceferino 

Díaz.   

12.4.3. Promoción Cultura Galega 2007 S.L. 

 Promoción Cultura Galega 2007 S.L. é o nome que recibe a 

empresa creada en setembro do 2007 por dous socios fundadores: o 

Grupo San José representado por Udramedios S.A. como accionista 

maioritario (97,58%) e o xornalista e director durante 27 anos do 

semanario A Nosa Terra, Alfonso Eiré, quen se converte no 

administrador único da sociedade co 2,42% de participación.  Alfonso 



 414 

Eiré incorporárase ao equipo de A Nosa Terra no ano 1977 e dende 

1983 a 2007 foi director do semanario.  

As contas anuais relativas ao exercicio 2009 apenas reflicten 

actividade: o resultado do exercicio era de -22 euros. O capital social, 

de 3.050 euros. A sociedade mantiña a finais dese ano unha 

participación do 59,48% na editora do semanario A Nosa Terra, 

Promocións Culturais Galegas S.A., que xa presentaba durante ese 

exercicio irregularidades na súa situación económica e financeira. 

Durante o 2009 as perdas acadaron os -553.254 euros e o resultado de 

explotación foi negativo: -548.955 euros, segundo as contas 

presentadas no Rexistro Mercantil de Pontevedra. 

12.4.4. Xornal de Galicia S.A.U. 

Xornal de Galicia sae á rúa en decembro de 2008. O 100% da 

propiedade pertence durante o primeiro exercicio á división de 

comunicación do Grupo Empresarial San José, Udramedios S.A. 

Trátase, como xa indicamos, do segundo alicerce sobre o que se 

sostén o proxecto comunicativo de Jacinto Rey, despois de asumir a 

propiedade do semanario A Nosa Terra.  

Nin o momento da súa saída aos quioscos nin a localización da 

súa sede central semellan acertos da posta en marcha de Xornal de 

Galicia. Expertos e estudosos da comunicación coinciden en sinalar un 

importante erro estratéxico neste sentido. A elección da cidade da 

Coruña planteaba un enfrontamento directo con La Voz de Galicia, que 

detentaba e detenta o liderado na cidade, o que, xunto á rivalidade 

persoal entre os editores (Santiago Rey Fernández Latorre e Jacinto 

Rey), antigos socios na experiencia de Diario 16, case que se 
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consideraba unha provocación: un desafío entre as dúas propiedades. 

Na cidade herculina compiten historicamente dous xornais e o 

mercado presentábase limitado para a nova publicación, da mesma 

maneira que a selección da data de lanzamento: meses antes dunhas 

eleccións autonómicas, cando o xornal se presenta como alternativa 

vinculada ao galeguismo, próximo ao BNG de Anxo Quintana, 

vicepresidente da Xunta de Galicia. 

O periódico esperta importantes expectativas, pero dende o 

primeiro momento amosa tamén as súas carencias e dificultades, acaso 

acelerado de máis no seu lanzamento. Dende a xerencia amósanse 

cautos para analizar tanto a tiraxe como a difusión, e axiña anuncian 

unha ampliación de capital para dar entrada a novos empresarios e 

conseguir superar o umbral da rendibilidade, situado arredor dos seis 

anos dende o seu nacemento. A ampliación realízase no primeiro 

semestre do 2009: 360 mil accións. Pero a medida amósase 

insuficiente. O peche da edición en papel prodúcese o 4 de agosto de 

2011 e en outubro dese mesmo ano interrómpese tamén a súa 

presenza na Rede.  

Táboa 35: Resultado do exercicio de Xornal de Galicia S.A.U. 
2010 

 

 

 

          

   Fonte: Rexistro Mercantil  

Exercicio 2008  

Resultado do exercicio -804.683 

Ingresos de explotación 143.951 

Persoal 62 

Endebedamento 90,01% 



 416 

Durante o ano 2008 o Consello de Administración de Xornal 

de Galicia S.A. ten como presidente ao catedrático da Universidade de 

Vigo, antigo rector da mesma, Domingo Docampo. Ramón Barral é o 

vicepresidente e Francisco Xavier Martínez Cobas e José Piay 

Cortegoso son os conselleiros delegados. O resto do Consello estaba 

composto por: o médico Xosé Fernando Filgueira, fillo do profesor e 

galeguista histórico Xosé Fernando Filgueira Valverde; o arquitecto 

Manuel Gallego Jorreto; o xornalista e director do xornal Xosé Luis 

Gómez; o fillo de Jacinto Rey, Javier Rey Laredo; e Victorino Núñez. 

A secretaria do Consello era Paloma Vázquez Cueto. 

A finais de 2010 o xornal dá un xiro e comezan os cambios, 

primeiro co cese de Francisco Xabier Martínez Cobas, a quen 

substitúe no posto Miguel Barros, e máis adiant, en febreiro de 2011, 

coa saída de Domingo Docampo e a entrada de Alfonso Paz-

Andrade94 como presidente do Consello de Administración. Paz-

Andrade, fillo tamén do histórico Valentín Paz-Andradem era 

presidente de Ibercisa, empresa de maquinaria naval, e naqueles 

momentos vicepresidente de Novacaixagalicia e conselleiro da 

empresa Pescanova, ademais de formar parte das fundacións Castelao, 

Luís Seoane, Neira Vilas, Sales, e membro do Consello da Cultura 

Galega. 

 Xunto a Paz-Andrade chega tamén ao Consello de 

Administración do xornal en febreiro de 2011 Xosé Díaz Arias, 

                                                             
94 Dende a web anosaterra.com (http://www.anosaterra.org/) explican que os 
cambios directivos na empresa, pertencente a Udramedios, “supoñen como 
principal desafío expandir a estrutura xornalística e empresarial do proxecto 
e darlle máis peso á cidade de Vigo nos contidos informativos do medio, que 
arestora ten a súa redacción central na Coruña”. 

http://www.anosaterra.org/
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empresario e fillo de Isaac Díaz Pardo. Os conselleiros en 2011 eran o 

médico Xosé Fernando Filgueira, Aniceto Núñez, ex conselleiro de 

Educación no mandato de Fernando González Laxe, Álvaro Álvarez-

Blázquez, ex director do IGAPE, Xoán Xosé González Fernández, ex 

director do Instituto Oceanográfico de Vigo, Gabriel Baltar, avogado e 

economista, e Henrique Álvarez Axeitos, director financeiro de Ibercisa. 

Francisco Rodríguez Vidales actuaba como secretario e Lourdes 

Freiría como letrada asesora. Patricia Rey era a xerente da empresa, e 

continuaba dentro do consello Miguel Barros. 

12.4.5. Udramedios Editora de Galicia S.L. 

 Udramedios S.A. continuou abrindo liñas de negocio dentro 

do sector da comunicación. Así nacía Udramedios Editora de Galicia 

S.L, sociedade que xorde en xaneiro do 2009 para o desenvolvemento 

de campañas de imaxe, asesoramento, comercialización de dereitos e 

investigación de mercados. A propiedade do capital pertencía no 

100% a Udramedios S.A. Esta sociedade unipersoal presentaba un 

resultado negativo de explotación a finais do 2009 de -415 euros, 

acadando unhas perdas de 290 euros durante o primeiro exercicio. Ao 

peche do exercicio o capital social ascendía a 4.000 euros. 

12.4.6. Editorial Ecoprensa S.A. 

El Economista é unha das cabeceiras económicas máis antigas 

de España. Isidoro García fundou este periódico económico no ano 

1886. Tras pasar polas mans da familia Gómez Acebo, no ano 1937 a 

escaseza de papel durante a Guerra Civil obrígao ao peche. A 

publicación volve en 1941 e corenta anos despois o indio Lalchandani 

faise coa cabeceira. No ano 1986 modernízase e pasa a converterse 
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nun dos grandes diarios da prensa económica. Son precisos cinco anos 

de ausencia para que en febreiro do 2006 reapareza impulsado por 

varios empresarios de renome, entre os que figura Jacinto Rey. 

 Os ingresos de explotación do 2008 acadaban os 12.369.948 

euros, aínda que e o resultado do exercicio foi -6.427.898 euros. 

Segundo os datos rexistrados na base de datos SABI durante o 2008 o 

cadro de persoal chegaba a 114 traballadores. 

O Consello de Administración de Editorial Ecoprensa S.A. 

estaba presidido en 2008 por Alfonso de Salas. Salvatore Carruba 

ocupaba a vicepresidencia en representación da empresa italiana Il 

Sole 24 Ore, propietaria do diario de información económica do 

mesmo nome, xunto a Gregorio Peña. O consello complétano 16 

administradores conselleiros: Alessandro Bompieri, Claudio Calabi, 

Compañía Meridional de Inversiones S.A., Galayos Media S.L., 

Romeo Rafael García Ormaechea, Grupo C4 S.L., Amador Guerrero 

Ayora, Il Sole 24 Ore Cipolleta Inoncenzo Calabi CLA, Inveralco 

Inversiones S.A., Neo Sky 2002 S.A., Ignacio Pérez Bernat, Antonio 

Rodríguez Arce, Javier Sobrino García, Town Planning Consultores 

S.L., Udramedios S.A. e Universal Sea S.L. 

12.4.7. Filmanova S.L. 

O éxito acadado pola serie Mareas Vivas, creada por Antón 

Reixa e producida por Voz Audiovisual e Zopilote, que se emitiu entre 

los años 1998 e 2002, levou ao produtor Antón Reixa e ao grupo de 

profesionais que con el traballan a crear en novembro do 1999 a 

produtora Portozás Visión S.L., que será a orixe de Filmanova S.L. É 

entón cando o Grupo Empresarial San José entra no accionariado.  
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O grupo presidido por Jacinto Rey posuía no ano 2009 o 5% 

dunha produtora que anteriormente creara un grupo de empresas: 

Filmanova S.L., para a xestión, produción, creación de contidos e 

servizos para cine e televisión, e Filmanova Show S.L., especializada 

en televisión musical e publicidade. A finais do 2003 Filmanova S.L., 

Caixanova e Galeban 21 Comercial (sociedade do Banco Gallego) 

fundan Filmanova Invest S.A., unha sociedade para o investimento en 

cine, onde teñen cabida diferentes inversores de distintos sectores que 

ven o cine como a industria cultural idónea para diversificar a súa 

actividade. A especialización e a diversificación determinaron a 

aparición tanto de Filmanova Show como de Filmanova Invest, 

singular exemplo do compromiso de sociedades de capital privado na 

industria do cine. 

A industria cinematográfica experimenta nestes anos un 

importante proceso de desenvolvemento en Galicia, vencellado en 

parte á existencia dende 1984 da CRTVG, que se converte na práctica 

no principal mercado (público) das producións cinematográficas 

galegas, igual que o foi para as iniciativas de produción informativa 

audiovisual para os xornais galegos. As primeiras longametraxes do 

cine galego estréanse no ano 1989 no entorno do goberno tripartito 

(PSdG-PSOE, Coalición Galega e Partido Nacionalista Galego), mais 

o apoio económico á produción cinematográfica mantense nas 

administracións posteriores e nos anos seguintes cun carácter 

estratéxico95. 

                                                             
95 Coma noutros aspectos que abordamos na presente tese, a actual crise 
económica afecta tamén moi seriamente á política audiovisual da 
Administración galega e aos recursos económicos da CRTVG ao respecto. 
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É Antón Reixa xunto a un grupo de profesionais, traballaba 

dende había 10 anos neste proxecto audiovisual. No ano 2008, data de 

referencia que utilizamos para contextualizar a análise de Udramedios 

S.A., o rexistro de datos SABI amosaba un accionariado heteroxéneo 

de Filmanova. A maioría detentábaa a entidade financeira Cixanova 

(28,55%) e a presenza do Banco Galego a través de Galeban 21 

Comercial (14,73%):  

 Caixanova: 28,55% 

 Ringo 2 S.L.: 16,40% 

 Galeban 21 Comercial S.L.: 14,73% 

 Ardosia Inversiones S.L.: 7,65% 

 Fervau Inversiones S.L.: 7,65% 

 Grupo Paramus S.L.: 7,65% 

 Rodonita S.L.: 7,65% 

 Beatriz del Monte Pérez: 2,36% 

 Jose Morais Rodríguez: 2,36% 

 Udramedios S.A.: 5% 

 

Os ingresos de explotación no exercicio 2008 acadaron os 

3.169.194 euros, sendo o resultado negativo do exercicio -460.322 

euros.  

 Nese ano 2008 o Consello de Administración de Filmanova 

S.L. daba conta da heteroxeneidade do seu accionariado. Antón Reixa 

era presidente nun consello integrado por Paula Fernández Pena, Juan 

Manuel Gutiérrez Ois, Encarnación Martínez Paz, M. Macarena 

Novoa García, Rodonita S.L., Noemi Rodríguez Agromayor, 
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Udramedios S.A. e Gonzalo Varela Miragaya. O secretario do consello 

era Gonzalo Velasco Pazos e o director xeral, David Martínez 

Vázquez. 

 

12.5. Conclusións  

______________________________________________ 

 O Grupo San José foi o dono do conxunto de empresas de 

comunicación que máis recentemente se creou en Galicia, tamén o 

máis efémero. Udramedios deu forma a unha das pólas deste holding 

empresarial que non segue as directrices de ningún dos outros grupos 

que con anterioridade se desenvolveron en Galicia. O interese para a 

nosa análise reside na súa especifidade. A experiencia, malia incorporar 

a cabeceira histórica de A Nosa Terra, non xorde exactamente dunha 

cabeceira centenaria. Nin se asenta sobre unha empresa familiar. 

 Aínda que a pequena escala, o Grupo San José e a súa filial 

Udramedios formaban o que nos anos oitenta se comezou a 

desenvolver en Europa: un conglomerado mixto. As empresas de 

comunicación comezaban a ser adquiridas por outras empresas líderes 

alleas ao sector dos medios. A información e o control sobre os 

procesos informativos convertéronse en sector estratéxico para 

empresas en expansión que buscaban novas liñas de negocio e 

plataforma de influencia social. Así foi como Udramedios tentou 

abrirse camiño entre os xornais centenarios asentados no territorio 

galego. Apostar pola Rede, pero sen esquecer a presenza en papel. 

Arriscar por un semanario centenario cunha forte marca de identidade 
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(cabeceira histórica do nacionalismo galego), e presentarse como 

alternativa a un conxunto de cabeceiras que en principio ocupaban un 

posto moi estable no mercado. Sen esquecer a importancia estratéxica 

da edición e do audiovisual, sen esquecer a oportunidade de participar 

nos mercados estatais coa presenza en El Economista, gozando das 

vantaxes que supón estar no consello dunha importante cabeceira 

económica. 

Pero a súa evolución amosou un primeiro fracaso na 

imposibilidade de refrotar o semanario A Nosa Terra. A aposta cadrou 

co desenvolvemento da incerteza económica e a crise estrutural que 

padece o conxunto dos medios de comunicación, así como os 

comentados problemas de planificación estratéxica. Tentaron 

asentarse nun mercado cada vez máis competitivo e acadar unha 

difusión que os permitise sobrevivir. Pero sen resultados.  

 Entre as debilidades do grupo Udramedios S.A. non podemos 

falar de dependencia das administracións e das axudas públicas. Nos 

datos extraídos do rexistro de convenios entre os anos 2004 e 2009 tan 

só atopamos unha empresa do grupo que recibiu subvencións. Trátase 

de Xornal Galinet S.A., editora de Xornal.com: En cinco anos 

contabilízanse 81.600 euros, apenas nada comparado coas cantidade 

que neses momentos reciben outros medios. Catro dos cinco 

convenios que figuran neste rexistro proveñen da Secretaría Xeral de 

Comunicación da Xunta de Galicia. A forza inicial do grupo residía na 

súa capacidade financeira, fundamentada nas empresas da 

Constructora San José. Cando estas empresas comezan a ter 

dificultades pola conxuntura económica da crise que se desata a partir 

de 2008-2009, a fonte de financiamento reséntese e, con ela, as 
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posibilidades de consolidación dos proxectos xornalísticos, que con 

todo viñan arrastrando eivas case que dende a súa posta en marcha. 

 Criticado no seu nacemento pola súa proximidade ao 

nacionalismo político, o certo é que un dos puntos fortes de Xornal de 

Galicia era tamén a súa liña editorial alternativa á dominante en Galicia. 

Moitos ven no seu peche unha consecuencia do cambio de goberno en 

Galicia no 2009. Outros pregúntanse que tería pasado de manterse no 

poder o Bloque Nacionalista Galego e o seu líder, Anxo Quintana, 

vinculado polo resto de medios galegos, e principalmente por La Voz 

de Galicia, ao nacemento de Xornal de Galicia. 

 Estamos ante un pequeno grupo de comunicación cuxa análise 

resulta de interese sobre todo pola súa evolución no curto prazo. Non 

son os números económicos os que máis interesan neste conxunto de 

empresas que dan forma a Udramedios, senón a súa recente presenza 

e o ruído e as expectativas que levantou no momento de asentarse no 

mapa galego. O grande xigante empresarial que se sitúa tras elas é un 

factor diferenciador entre os medios galegos, inmersos, aínda que en 

diferentes graos, en procesos de reestruturación e con altas doses de 

debilidade financeira.  

 O acontecido dá conta do xogo que os medios de 

comunicación supoñen para unha empresa consolidada noutros 

sectores da economía. A aposta polos medios de comunicación cae en 

picado nun contexto de crise tanto económica como estrutural. A 

experiencia queda á deriva nun mar de intereses empresariais onde o 

xornalismo non depende nin da calidade nin da profesionalidade, 

senón da conta de resultados. Atopamos un xornalismo mercantilizado, 
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dependente dos poderes públicos e privados. Está por ver a evolución 

que o Grupo San José poida ter na actual conxuntura económica, que 

afecta moi gravemente ao sector inmobiliario e da construción, no que 

a empresa pontevedresa ten a principal fonte de financiamento. 
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ste percorrido polas empresas de comunicación 

galegas permite debuxar un mapa inconcluso, 

sempre na penúltima fase dun proceso continuo de 

cambios e transformacións. O que nun principio comezou sendo un 

traballo de investigación sobre o entramado empresarial do sector da 

comunicación en Galicia, pronto mudou  no estudo dun sector en 

crise, en parte inmerso na crise xeral da economía que dende o ano 

2008 nos vén azoutando, e en parte, nun proceso de cambios 

estruturais, obrigados polas novas tecnoloxías e as novas formas de 

consumo da información. Traballamos cronoloxicamente xusto no 

principio e en certa maneira no corazón da tormenta, o que dende os 

inicios condicionou a nosa investigación e deixa abertas non poucas 

interrogantes. 

Entendemos o sector dos medios de comunicación como un 

sistema vital e vertebrador para calquera sociedade, no noso caso 

específico, como sector fundamental para a articulación e 

desenvolvemento da sociedade galega. Distinguimos no sistema o 

sector público e o sector privado como elementos complementarios 

que se equilibran. Mais centramos a nosa investigación no ámbito 

empresarial privado. Estudamos as empresas privadas partindo da súa 

significación na formación dun sistema propio e autónomo, que 

garante, en certo modo, a vitalidade e a viabilidade da sociedade civil. 

Unha sociedade sen medios de comunicación propios é una sociedade 

inconclusa, incompleta. Os medios teñen un gran valor simbólico 

como mecanismos de produción tanto de información, como de 

coñecemento e valores. É importante estudar o seu desenvolvemento 

e garantir a existencia de medios autónomos, independentes e libres 

E 
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para exercer a súa función social. Partimos desta idea para iniciar a 

investigación das estruturas da propiedade e do entramado empresarial 

dos grupos de comunicación galegos. 

 

Unha das dificultades metodolóxicas que atopamos é a falta de 

transparencia do sector. Dende o primeiro momento do noso estudo 

atopámonos cun espello opaco, no que a propiedade e contas 

empresariais se refire, ou cando menos difícil de clarificar. Tampouco 

percibimos que o cidadán sinta gran necesidade de estar ao tanto desta 

información. As empresas non abren doadamente as súas contas de 

resultados, alén dos datos estritamente oficiais, que sempre son 

relativos, e apenas informan das súas operacións, en calquera caso non 

coa transparencia necesaria que as organizacións internacionais 

recomendan para o sector (Código Deontológico Europeo da 

Profesión Periodística, 1993).   

Indagando no proceso de configuración das empresas de 

medios galegas, da súa propiedade e do seu financiamento, e mesmo 

atendendo á súa evolución histórica, axiña salientamos a existencia de 

conexións políticas e económicas, máis aló das relacións familiares, 

que resultan difíciles de concretar, cando menos dunha maneira 

explícita. Como en calquera sociedade moderna, existe un intercambio 

permanente de información e de intereses entre os grupos sociais, 

empresariais e políticos a través dos seus sistemas e empresas de 

comunicación, que constitúen institucións de socialización e de poder 

moi significativas. Mais na sociedade galega estas relacións non sempre 

aparecen claras, e moi poucas veces explícitas. Aínda que o modelo 

dominante é conservador e os intereses de conxunto parecen moi 
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evidentes, ademais de compartidos polos distintos elementos do 

sistema (as empresas), non sempre resulta doado baixar aos detalles 

nin é posible establecer as vías a través das cales se desenvolve o fluxo 

de información, conexións e influencias. Analizar e estudar a 

propiedade dos medios, das súas ofertas e das súas características, é 

analizar, en gran medida, a realidade social do país. 

Atopamos dificultades para acceder ao corazón dos grupos 

empresariais. Tenden a ser moi celosos da súa intimidade. Lonxe do 

que moitas veces proclaman nas súas páxinas, nas ondas das súas 

emisoras de radio e na televisión, foxen de dar explicacións, ou mesmo 

de facer visibles os seus Consellos de Administración, as súas contas 

de resultados, os seus intereses e recursos financeiros. Como lectores e 

espectadores, consideramos fundamental, dentro dun modelo san de 

sociedade democrática, coñecer o entramado empresarial de cada 

grupo e os seus intereses, para ler, escoitar ou ver a información que 

cada día interpretan para nós. Unha realidade, a dos medios galegos, 

non moi diferente por outra banda do resto de sistemas mediáticos no 

mundo, se acaso en menor escala polas súas dimensións, pero moi 

similar en canto ás directrices. Os grupos tentan abarcar os distintos 

soportes e difundir as mensaxes creando un monopolio da 

información, ou cando menos un oligopolio, espazo no que se moven 

uns poucos. Vivimos unha tendencia mundial cara á concentración 

empresarial e financeira que afecta tamén aos medios galegos. 

A comunicación e a información foi derivando nas últimas 

décadas, a partir do derradeiro terzo do século XX sobre todo, de 

empresas fundamentadas no servizo e na responsabilidade social (sen 

renunciar ao lexítimo negocio económico) a empresas e organizacións 
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nas que o determinante principal é o negocio. A información 

concíbese como mercadoría. A comunicación como espectáculo de 

masas e a actividade xornalística como un comercio, suxeito ás leis da 

oferta e da demanda, mais tamén á rendibilidade económica e ao 

beneficio, que pode ser material ou inmaterial (neste segundo caso de 

influencia e poder). As novas tecnoloxías aceleraron, no marco da 

globalización, un proceso que viña de atrás, determinado polas leis do 

mundo capitalista, e que se converte en concentracións empresariais e 

financeiras, grupos e corporacións, conglomerados de empresas ou 

ofertas ás que, na nosa medida, non é allea a realidade galega, mesmo 

coas súas características específicas. 

 

Características comúns. As familias propietarias  

Dentro da estrutura dos grupos de comunicación en Galicia 

recoñecemos a presenza moi determinante de vellas familias 

vinculadas aos medios, nalgúns casos cunha tradición centenaria, e que 

son parte dunha estrutura económica e social que en certa medida 

mantén formas propias da pre-modernidade. Existen filias e fobias, 

cando non desencontros persoais que condicionan o desenvolvemento 

dos modelos e ás veces as políticas informativas e os produtos finais 

que chegan ás audiencias. Os grupos de comunicación en Galicia son 

moi importantes na evolución e formación da sociedade galega, na 

medida en que os consideramos axentes activos e simbólicos da 

mesma. Pero dentro de cada un destes grupos familiares, a evolución 

das empresas corre parella en moitas ocasións á evolución e relacións 

de familia, cuestión quizais non moi diferente do que ocorre noutros 

sectores da economía, aínda que resulta máis rechamante nun sector 
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que traballa coa información, obrigado xa que logo a certa 

transparencia pública e que constitúe un piar fundamental na 

configuración da sociedade (a comunicación).  

O feito de tratarse de empresas familiares tamén condicionou a 

relación e as posibles conexións entre elas. Apenas houbo 

achegamentos destacables entre as empresas de comunicación galegas, 

agás momentos moi ocasionais. Se cadra a forte personalidade de cada 

un dos editores e a marcada tradición familiar da meirande parte deles, 

impediu alianzas e estratexias conxuntas que, de producirse no seu 

momento, acaso poderían ter cambiado moito o actual panorama de 

medios en Galicia. Santiago Rey Fernández Latorre na Coruña, Xosé 

Luis Outeiriño en Ourense, Purificación de Cora en Lugo, José 

Amado de Lema (bisneto do fundador de El Faro de Vigo) nos anos 60 

e 70 en Vigo, Feliciano Barrera en Compostela... Os cinco comparten 

contexto histórico e social, carácter empresarial, nalgúns casos mesmo 

xeración vital, e os cinco aparecen á fronte de cabeceiras centenarias e 

de orixe familiar. Comparten sector, en moitos casos territorio, e sobre 

todo os trazos que definen a un editor/empresario da comunicación: 

liderado e vontade por medrar e continuar a saga.  

Aínda que hoxe en día non todos continúan en activo, o 

carácter de cada un destes editores marcou se non os inicios cando 

menos o desenvolvemento e procesos de crecemento e viabilidade dos 

grupos de comunicación que actualmente operan en Galicia. A loita 

por permanecer no mercado galego e conservar o liderado en 

cadanseu territorio, aínda que máis debilitada, perdura no tempo. 

Falamos de competencia coa oferta que cada vez con máis pulo chega 

dende o exterior, pero sobre todo dunha forte rivalidade interior que 
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condiciona o mapa galego de medios e o caracteriza. Este sentimento 

territorial e os anos de bonanza da economía a finais do século pasado, 

fixeron que as empresas levasen a cabo estratexias de diversificación, 

afirmación interna e desenvolvemento organizativo e tecnolóxico (con 

importantes recursos financeiros, axudas e endebedamento), 

orientados a afirmar os seus mercados tradicionais e competir entre 

elas máis que a procurar alternativas cara ao crecemento alén dos seus 

coñecidos espazos territoriais, competindo nun mercado que, 

paradoxalmente, cada vez lles quedaba máis pequeno. No ano 2009 en 

Galicia contamos 13 cabeceiras e sete grupos de comunicación. Tan só 

La Voz de Galicia pode dicirse que actúa estratexicamente sobre o 

conxunto do espazo social galego, aínda que fortemente condicionada 

polo seu territorio de orixe (a cidade da Coruña e o seu entramado de 

intereses). Houbo experiencias ocasionais que non callaron, ademais 

da iniciativa na emigración de La Región Internacional. Pero ningunha 

empresa galega foi quen de conformar unha proposta de 

comunicación alén das fronteiras galegas e, na maioría dos casos, alén 

das fronteiras estritamente locais/provinciais. 

Os anos 80 do pasado século significaron para as empresas 

galegas unha primeira modernización tecnolóxica e organizativa, e os 

90 a diversificación. Modernización das redaccións, dos sistemas de 

produción da información, das rotativas e plantas de impresión… 

Diversificación como método de crecemento empresarial e de 

concentración horizontal na maioría dos casos. Cada unha das familias 

propietarias dentro do seu territorio desenvolveu propostas 

empresariais para dar resposta ás demandas sociais que xurdían e que 

irremediablemente impoñían os novos tempos. Falamos dun primeiro 
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crecemento interno a través da creación de novas empresas que 

diversificaban a oferta: a radio, o audiovisual, a publicidade, o sector 

editorial… Logo deste proceso seguiu unha estratexia de expansión 

territorial que na maioría dos casos rematou frustrada. Tan só o grupo 

La Región soubo aproveitar a oportunidade de informar para a Galicia 

exterior publicando La Región Internacional nos anos 60 e consolidando 

unha certa liña de produción e negocio: un éxito dentro da 

comunidade emigrante galega.  

Outra das características que comparten os grupos galegos é a 

súa poderosa marca de identidade, fortaleza obxectiva fronte á  

competencia das propostas que chegan a Galicia procedentes doutros 

puntos do Estado, xeralmente de Madrid. Os grandes grupos 

empresariais españois buscan dende hai tempo ampliar mercado no 

territorio galego, mais todas as familias propietarias rexeitaron un 

achegamento a grupos de fóra, salvo Faro de Vigo, adquirido polo 

grupo Editorial Prensa Ibérica en 1986. É o único caso no mapa de 

medios galegos, salvando alianzas estratéxicas de distribución que 

acordaron El Mundo e El Correo Gallego ou ABC e os xornais de 

Editorial La Capital, e algunha participación en proxectos de servizos 

comúns con empresas do exterior: márketing, carteira publicitaria, 

produtos de promoción, distribución e coprodución de magacines 

semanais, etc. Cada familia tende a defender o seu territorio coma 

quen defende un feudo, impedindo que saian adiante acordos ou 

alianzas tanto entre medios galegos como con medios de fóra de 

Galicia. 

A fórmula de crecemento, como xa dixemos, baséase na 

diversificación das ofertas. Neste proceso destaca a Corporación Voz 
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de Galicia, por ser un dos primeiros grupos en lanzar novos produtos, 

en novos soportes, baixo a identidade da cabeceira centenaria La Voz 

de Galicia. O resto de grupos galegos tenden a seguir o seu ronsel, 

movidos pola necesaria adaptación aos cambios, tanto sociais coma 

estruturais, que ía impoñendo o mercado. Nos anos 90 do pasado 

século, consolidado o espazo político da Autonomía (1981) e nun 

momento de estabilidade económica e financeira, produciuse un 

importante crecemento dos grupos galegos de comunicación. As 

cabeceiras, moitas delas centenarias, serviron de base e alicerce para 

novas empresas, amparadas na implantación que cada un dos xornais 

tiña no seu territorio. Os cambios no modelo de consumo da 

información supuxeron asemade cambios na organización das 

empresas e levantaron novas necesidades que eran tamén novos 

segmentos e novas oportunidades de mercado: a radio, a televisión, a 

produción de contidos audiovisuais, os estudos de mercadotecnia, as 

editoriais… Os grupos empresariais foron medrando nun proceso de 

concentración e diversificación da oferta que só comeza a minguar coa 

crise económica que arrinca no ano 2008.  

Neste proceso de crecemento e diversificación debemos 

destacar a creación das produtoras audiovisuais. Nun primeiro 

momento o nacemento de novas produtoras respondía á nova 

demanda que xurdía trala creación e posta en marcha da Televisión de 

Galicia (1985). A televisión pública precisaba daquela (anos 90) de 

novos servizos de produción para os informativos. Tanto Voz 

Audiovisual na Coruña, como a Productora El Progreso en Lugo, La 

Región TV en Ourense ou Productora Faro en Vigo forneceron, nos 

anos 90 e ata a primeira década do novo século, de información e 
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noticias os servizos informativos da TVG. Concibidas inicialmente 

como centros de produción de informativos para a canle autonómica, 

a partir do ano 90 axiña intentan alianzas coas primeiras televisións 

privadas (Antena 3, Telecinco) e, posteriormente, abren un importante 

camiño na produción audiovisual, tanto informativa como de ficción. 

Produtos como Mareas Vivas (Voz Audiovisual) ou Platos combinados 

(Editorial Compostela) son exemplos dunha liña de desenvolvemento 

que no seu momento máis ambicioso, primeiros anos do novo século, 

mesmo ensaiaron coprodución e investimentos no cine comercial (A 

lingua das bolboretas, A tropa de trapo, A vida que che espera, Celda 211, O 

ano da carracha, Os luns ao sol…). 

Salientamos esta cuestión porque nos parece importante e 

significativa deste novo período, que é un período obxectivo de 

crecemento e desenvolvemento estratéxico por parte dos grupos. 

Dende finais de século as produtoras, que en gran medida xorden no 

seo dos grupos galegos de comunicación tradicionais, traballan na 

produción de series para televisión, de longametraxes e tamén no 

desenvolvemento de produtos propios. Está a nacer unha nova 

dimensión do mercado, apoiada de xeito moi importante no sector 

público. A CRTVG,  ademais de funcionar nun primeiro momento 

como panca de promoción, difusión e prestixio social da lingua galega, 

converteuse en motor ou primeiro factor de animación para a creación 

e posterior desenvolvemento destas empresas audiovisuais e outras 

que xorden na década dos 90 e nos primeiros anos do novo século. A 

TVG precisaba de novos produtos e as novas produtoras nacen para 

dar resposta a novas demandas do mercado. Ademais, a partir da 

aprobación da Lei do Audiovisual de Galicia (1990), o apoio ao 
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audiovisual como sector estratéxico foi constante. No ano 2004 

reformouse e racionalizouse o sistema de axudas públicas e deuse un 

pulo á labor impulsora da TVG para acadar a consolidación dun 

mercado audiovisual interno e mesmo para lograr a difusión nacional e 

internacional das producións propias.   

 

Mercado galego. Discurso galego  

O caso galego non é alleo ao proceso de globalización e 

concentración multimedia que nas últimas décadas se viviu en Europa 

e no resto do mundo desenvolvido. Malia as diferenzas, sobre todo 

tocante ás dimensións, mantén moitas similitudes. Ramón Reig 

(2011:55) explica así o proceso: 

 

“Una industria cultural es una librería o cadena de 

tiendas de libros; una editorial, un periódico o cadena 

de periódicos, una cadena de radio o emisora aislada, 

una televisión, una productora audiovisual o un estudio 

de grabación. Pero cuando se unen una cadena de 

editoriales con otra de periódicos y revistas, más una 

cadena de radio, televisión, discos, multimedia, etc., 

todos bajo los mismos accionistas, estamos ante un 

grupo de comunicación, y cuando ese grupo comienza 

a diversificar su capital hacia otras actividades ajenas a 

la comunicación y, al revés, cuando permite que otros 

sectores extraños a la comunicación estén presentes en 

su consejo de administración, entonces entramos en el 

conglomerado. Se trata de un proceso que encierra 
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concentración de poder y capital y diversificación, los 

dos factores a la vez” (Reig, R., 2011:55). 

 

A escala galega podemos velo tamén así, aínda que coas súas 

peculiaridades. A primeira, o momento en que se producen estes 

movementos de concentración/ diversificación e a intensidade dos 

mesmos. Como outros procesos históricos, o desenvolvemento dos 

grupos de comunicación en Galicia prodúcese con dez ou quince anos 

de retraso respecto do que viña sucedendo nas zonas máis dinámicas 

do Estado Español (Madrid, Cataluña, Euskadi) e cunha intensidade 

máis minguada. As características da empresa familiar, que define a 

inmensa maioría dos grupos galegos, limita e condiciona o seu 

desenvolvemento cinguíndoo en parte ao seu espazo territorial 

histórico (cada cabeceira co seu feudo) e coutando a súa capacidade de 

financiamento. 

Unha segunda peculiaridade é a súa estabilidade, que algún 

observador podería cualificar tamén de inmobilismo: cabeceiras 

históricas, nalgúns casos centenarias, que continúan rivalizando coas 

cabeceiras (ofertas) veciñas e con serias dificultades, mesmo de 

carácter psicolóxico, para establecer alianzas alén de si mesmas: entre 

elas, dentro do espazo galego, ou cara ao exterior. Como observa o 

profesor Freixanes (2001) o sistema de empresas de comunicación en 

Galicia sae da ditadura e entra na Transición democrática (incluído o 

Estado das Autonomías) sen apenas transformacións internas. 

Mentres que a realidade social española cerra antigas cabeceiras (Pueblo, 

Informaciones, Ya, Arriba, Nuevo Diario, El Alcázar, etc.) e abre outras 

novas, anuncio dos novos tempos (El País, Diario 16, El Mundo, Deia 
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en Euskadi, Avui e El Periódico en Cataluña, etc.) en Galicia apenas hai 

modificacións. As vellas familias propietarias das cabeceiras históricas 

nalgúns casos dende o século XIX e que, por tanto, mesmo xa 

sobreviviron á Segunda República, á Guerra Civil e a ditadura de 

Franco, entran na nova situación sen mudar de propiedade, en moitos 

casos sen apenas mudar ou mudando moi lixeiramente de orientación 

política, e mesmo marcando os mesmos espazos territoriais e de 

audiencia que viñan mantendo durante décadas, coas mudanzas (e os 

crecementos) propios dos tempos pero cunha extraordinaria 

capacidade de adaptación. 

O profesor Ramón Reig explica a evolución dos grandes 

grupos en España, durante este período e salienta o caso do grupo 

PRISA. Os cambios e os problemas que está a padecer un grupo de 

comunicación que podemos dicir que medrou coa propia Transición e 

a vida política española dos últimos corenta anos ata converterse case 

que en modelo paradigmático deste período, descríbese polo citado 

autor desta maneira:  

 

“En los últimos dos años atraviesa por una situación financiera 

tan grave que lo ha llevado a la quiebra técnica, con una deuda 

que rondaba los 5.000 millones de euros. Dicha deuda 

procede, sobre todo, de su brazo audiovisual. Por ello, cerró la 

red de televisión local Localia y cuando se termina de escribir 

este libro (en diciembre de 2010) ha anunciado la clausura de 

CNN+. Al mismo tiempo, ha debido maniobrar con los 

bancos acreedores (como el Santander, BBVA o HSBC) 

presionando con su poder mediático para evitar la quiebra, y 
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ha acudido al capital italiano (Mediaset, de Berlusconi) y 

norteamericano (Liberty, de Estados Unidos) para salvar el 

desastre que hubiera supuesto su desaparición” (Reig, R., 

2011:214). 

 

En que medida a realidade galega (o sistema mediático de 

empresas) pode vivir unha situación semellante, que tampouco é 

exclusiva do grupo que citamos, pois afecta en termos parecidos a 

outros grandes grupos de comunicación en España? A escala galega os 

medios tamén viven a globalización e a presenza cada vez maior de 

concentracións e, á nosa maneira, mesmo de conglomerados. Malia 

que o debate sobre o fenómeno da globalización semella recente, xa 

nos anos 60 do pasado século o teórico McLuhan dera en falar da aldea 

global e prognosticaba un século XXI con grandes transformacións na 

vida e nos medios de comunicación, mediante a globalización da 

sociedade. Nos 80, Alvin Toffler sintetiza os grandes cambios sociais 

en sucesivas vagas. A revolución agrícola marcou a primeira e o 

nacemento da civilización industrial, a segunda. Toffler (1980:21) 

sinala que a terceira onda parece estar enxendrando unha nova 

perspectiva que é intensamente local e, sen embargo, global. Neste 

horizonte necesariamente terán que actuar os medios e os grupos de 

comunicación de Galicia: competindo por unha banda co gran 

mercado da globalización, que introduce tamén aquí as súas ofertas, e 

desenvolvendo (e profundizando) asemade no discurso propio 

(identidade local). Non é pouco desafío. 

O local constátase como ferramenta extraordinariamente 

eficaz para acadar unha posición dominante no mercado galego. Os 

medios contemplan os seus potenciais consumidores dentro dunha 
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sociedade afincada na idea de identidade e tentan ser reflexo dese 

imaxinario colectivo. Un exemplo atopámolo no momento no que 

nace a delegación galega de El País. Ademais de contar nas súas filas 

con xornalistas galegos, tenta captar e recoller unha corrente de 

opinión que permita conectar cunha nova gama de lectores e así facer 

fronte ao dominio de La Voz de Galicia. En certa maneira El País 

intentaba tamén construír a súa propia identidade, o seu propio espazo 

local.  

A información de proximidade orienta o espazo do local e, ao 

mesmo tempo, elimínanse as barreiras dentro do escenario global. A 

identidade perfílase como a clave do éxito dun produto dentro das 

fronteiras galegas. En palabras de García Canclini, “[r]epensar la 

identidad en tiempos de globalización es repensarla como una 

identidad multicultural que se nutre de varios repertorios, que puede 

ser multilingüe, nómada, transitar, desplazarse, reproducirse como 

identidad en lugares lejanos del territorio donde nació esa cultura o esa 

forma identitaria” (1997:80). Un desafío, pero tamén unha 

oportunidade para a convivencia, porque o proceso globalizador non 

deixa atrás a significación que o espazo xeográfico implica nos 

procesos de comunicación. O profesor Xosé López explica a 

necesidade da convivencia entre o global e o local para os medios:  

 

“Esa convivencia suporá, ao menos inicialmente, un seguro 

que garantirá a presenza dos rasgos de identidade cultural dos 

pobos na estrutura mundial de comunicación. En definitiva, o 

hipersector da comunicación, nun escenario máis competitivo 

e interactivo, contará con esas dúas caras inseparables que 
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manterán disputas por intereses non sempre coincidentes: a 

global e a local. E, nese contexto, será a información de 

proximidade a principal vía para manter a identidade e para 

participar na construción de novas identidades” (López, 

2000:113).  

 

O grao de proximidade entre o medio de comunicación e o 

receptor cífrase en termos de código, linguaxe, complicidade e, en 

definitiva, de identificación cultural. Deste xeito, a comunicación local 

adáptase á realidade dos receptores: ás súas necesidades e mesmo ao 

seu universo simbólico. A prensa rexional ou fortemente marcada 

polo seu carácter identitario, como é o caso da prensa galega, goza dun 

certo monopolio (poderiamos dicilo así) dentro das fronteiras do 

territorio propio, mantendo o interese pola información local. Unha 

estratexia que non acadan os grandes periódicos de ámbito estatal, por 

exemplo, incapaces de enfocar a información de proximidade e 

adaptarse a pequenas comunidades.  

Mais o que acabamos de salientar presenta un novo problema. 

Unha das eivas máis graves dos grupos de comunicación galegos é a 

escasa dimensión do seu mercado, que debe equilibrarse cos seus 

custes estruturais, pero que condiciona moi seriamente o seu 

crecemento. A apertura cara a outros mercados exteriores, sen que iso 

signifique a perda da propia identidade é unha materia non aprobada, 

nin apenas ensaiada, por parte dos grupos, que tenden a utilizar a 

identidade local como un mecanismo de resistencia, á defensiva. O 

que inicialmente se concibe como un elemento de afirmación que 

identifica o discurso coas audiencias, acaba sendo un mecanismo 
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reactivo. Mais esta realidade fai que apenas existan tampouco 

experiencias de implantación de medios estatais asentados en Galicia, 

cando menos como empresas (outra cousa son as audiencias que 

algunhas cabeceiras de referencia, principalmente con sede en Madrid, 

teñen no consumo galego). Exceptuando a compra de Editorial Prensa 

Ibérica do xornal Faro de Vigo e a posta en marcha de La Opinión de A 

Coruña, non existen entradas similares de capital foráneo no sector, 

cando menos polo momento. Son diferentes as experiencias de El 

Correo Gallego con El Mundo ou dos xornais de Editorial La Capital con 

ABC.  

No momento de redacción final desta tese, malia que foron 

máis os distanciamentos que as alianzas entre grupos galegos, dez 

diarios uníronse nunha estratexia publicitaria conxunta, inédita en 

Galicia, para facer fronte ao monopolio de La Voz de Galicia. Os 

diarios Faro de Vigo, La Opinión de A Coruña, El Progreso, Diario de 

Pontevedra, La Región, Atlántico Diario, El Correo Gallego, El Ideal Gallego, 

Diario de Ferrol e Diario de Arousa impulsaron en 2013 a tarifa Líder EPI 

Galicia, unha tarifa publicitaria única para todos os medios, co 

obxectivo de ser máis competitivos no mercado xornalístico. Un 

movemento estratéxico froito da situación de emerxencia que está a 

vivir o sector. Unha solución á defensiva para ofrecer unha alternativa 

publicitaria á hexemonía que tanto de lectores como de publicidade 

exerce La Voz de Galicia. Quizais podería interpretarse como o 

primeiro paso dun novo proceso de cambios. Quizais simplemente 

como un caso máis de reacción ocasional; moi conxuntural, diante do 

adversario común que para o resto das cabeceiras representa o 

liderado de La Voz de Galicia. En calquera caso, parecen necesarios 
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algúns cambios na estrutura empresarial, familiar e tradicional do 

sistema de medios en Galicia. As empresas están a pasar dificultades 

para manterse no mercado. Estamos nun momento no que as 

empresas galegas de comunicación, sobre todo a prensa escrita, 

parecen camiñar sen directrices aparentemente definidas, case que 

arrastradas polos acontecementos. A revolución dixital e o 

desenvolvemento vertixinoso das redes sociais están a desequilibrar o 

modelo tradicional e a transformar o sector da comunicación dunha 

maneira brutal. Cada cidadán, cada usuario, ten a posibilidade de 

converterse en emisor activo no sistema e poñer en circulación sons, 

textos, vídeos, fotografías de xeito instantáneo e a través de 

dispositivos móbiles (os selfmedia dos que fala Jean Cloutier), 

difundíndoos masivamente a través da Rede. Internet é unha realidade 

que o vai revolucionar todo, un contexto que obriga ás empresas 

tradicionais a transformarse, a saber interpretar as necesidades e 

demandas de información da comunidade e, ao mesmo tempo, a 

atopar novos modelos de negocio que permita a súa supervivencia. 

Todos os observadores teiman no mesmo: o modelo actual é 

insostible, e todos os responsables actuais das empresas (directivos e 

propietarios) barallan as mesmas recomendacións: cómpre profundizar 

nos procesos de transformación e innovación cara ao mundo dixital, 

que é unha urxencia e unha realidade presente, non unha expectativa 

de futuro; cómpre procurar novos modelos de organización do 

traballo, novos produtos, novos xeitos de negocio, novas formas de 

relación cos receptores, incluída a renovación xeracional das 

audiencias. 
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Mais estamos a falar da necesidade dun sistema de prensa 

propio. De prensa e de comunicación. Toda sociedade precisa dun 

discurso político, dun discurso económico, dun discurso cultural e dun 

discurso mediático. Son os catro piares que dan forma ás sociedades 

democráticas. Teoricamente Política, Economía, Cultura e 

Comunicación deberían conxugarse harmonicamente na procura dun 

discurso propio, con intereses sociais comúns. Falamos da necesidade 

de que os medios de comunicación galegos adopten un discurso 

colectivo en defensa dos intereses sociais galegos. Anteriormente 

comentamos a necesidade dunha identidade local e con ela da 

conveniencia dun discurso propio. Sen entrar no terreo da ideoloxía 

política, e atendendo mesmo exclusivamente á viabilidade das 

empresas de comunicación no mercado (que é a sociedade) vemos 

necesario o desenvolvemento dun modelo de comunicación que se 

asente sobre uns intereses sociais, territoriais, económicos e de 

desenvolvemento propios. Tamén democráticos, para fundamentar e 

fortalecer a súa credibilidade. Uns medios libres e independentes non 

atados a intereses fóra do servizo público ao que se deben, centrados 

nas necesidades da sociedade, co territorio galego como base do 

sistema. Non se trata de construír un modelo illado e en solitario 

(autárquico), pero si unha base e uns cimentos comúns que permitan 

saír ao exterior e medrar como colectivo, tanto social como 

economicamente. 

 

 

 

 

 



 445 

A dependencia. O oficio do xornalismo 

Relacionado co punto anterior están as dificultades 

económicas para financiar o desenvolvemento (e ás veces a propia 

supervivencia) dos grupos de comunicación, adaptados ás mudanzas e 

aos desafíos da nova realidade.  

Chama a atención en xeral a ausencia de capital do 

empresariado galego nas propiedades dos grupos de comunicación en 

Galicia. A presenza de certas personalidades significativas nos 

Consellos de Administración son o resultado na meirande parte dos 

casos, como vimos no seu lugar, de relacións persoais dos propietarios 

tradicionais dos medios (as familias) máis ca expansión de intereses 

específicos no negocio da comunicación por parte dos nomeados. O 

habitual é que a familia, a través dos seus representantes, controle a 

maioría absoluta, cando non exclusiva, da propiedade e, se acaso, 

utilice a presenza de persoas cualificadas do mundo da empresa ou das 

finanzas para fortalecer redes de influencia social ou para extraer 

recursos económicos/financeiros a cambio de alianzas informativas. 

A industria da comunicación e o xornalismo, en Galicia e fóra 

de Galicia, hai tempo que deixou de ser unha industria autónoma que 

se sustentaba basicamente nos lectores (a compra de xornais ou as 

subscricións) ou nos ingresos da publicidade para converterse nunha 

organización dende a que se xestiona Poder, Influencia Social, Control 

da Opinión Pública e, en moitos casos, dende a que se actúa 

directamente cara a outras formas de negocio, de xeito directo 

(plataformas de distribución de produtos que nada teñen que ver coa 

información) ou de xeito indirecto, actuando sobre a sociedade (poder 

político, económico, cultural) ao servizo de propios ou de terceiros, 



 446 

non exactamente ao servizo dos lectores. Certo que en todas as 

épocas, os medios e as empresas de comunicación transmiten a 

proposta de modelo social e os valores de defensa dos intereses dos 

seus propietarios. Pero tamén é certo que no modelo clásico da 

sociedade democrática o reparto de poderes atribúe aos medios de 

comunicación (a prensa sobre todo) un valor de equilibrio, vixilancia e 

mesmo denuncia social ao servizo das audiencias e a prol da 

fiscalización dos poderes políticos e mesmo económicos que hoxe ten 

moitas dificultades para exercer como tal. A dependencia económica 

dos medios de comunicación, repetimos: en Galicia e fóra de Galicia, é 

unha realidade obxectiva que atenta contra a súa independencia e a súa 

autonomía, con repercusións evidentes no discurso informativo e na 

liberdade de expresión. 

En Galicia esta realidade ten manifestacións moi concretas. O 

mercado da comunicación viña sosténdose tradicionalmente sobre os 

lectores (primeiro mercado) e sobre a publicidade (segundo mercado). 

A aparición das subvencións políticas, xestionadas dende a 

administración autonómica nos últimos tempos, introduce un novo 

factor nesta realidade non sempre transparente, máis ben opaca e de 

discutible utilidade social. Na caída de lectores e na merma obxectiva 

da carteira publicitaria, cada vez máis repartida entre as mesmas 

cabeceiras, a achega económica da administración pública, xestionada 

dende o poder e ás veces de xeito moi arbitrario, convértese en factor 

nalgúns casos decisivo para a realización da conta de resultados, ou 

para facer fronte ás necesidades financeiras, cada vez maiores. 

A forte participación do poder político (Xunta de Galicia, mais 

tamén institucións provinciais e locais, a través de convenios, 
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programas de publicidade institucional ou axudas) condiciona as 

políticas informativas e tende a cuestionar a liberdade democrática ou 

a credibilidade social das mesmas. Malia que nun principio as axudas 

se outorgaron en concepto de apoio á difusión, ao consumo de papel e 

á reconversión tecnolóxica, axiña se cuestionaron, na medida en que 

foron derivando cara a intereses e estratexias máis confusas. As 

relacións entre o poder político e a prensa crearon unha dependencia e 

un clientelismo que, lonxe de perpetrar un modelo de prensa libre e 

independente, xerou un sistema de medios arbitrario e en moitos casos 

sometido. Quen paga manda. O cuarto poder foi baleirándose de 

sentido e perdendo a súa función de contrapoder. O que funcionaba 

nun comezo como un servizo público está agora cuestionado e carente 

de credibilidade. Son necesarias as axudas institucionais? Tal vez si, se 

temos en conta que as empresas de comunicación teñen unha 

dimensión social que as converte en parte activa do sistema 

democrático. Mais precisamente por iso o modelo precisa dunha 

profunda revisión. Pensamos que un sistema de axudas transparente 

pode servir en determinados momentos para impulsar as empresas 

con maiores dificultades, sobre todo en procesos de transformación 

ou innovación tecnolóxica fortemente competitivos, pero nunca estas 

axudas poden converterse na base da conta de resultados. Porque no 

momento en que unha empresa só é viable grazas ás axudas 

institucionais perde todo sentido como medio de comunicación plural 

e independente.  

As axudas institucionais ás empresas e grupos de 

comunicación responden en Galicia a dous obxectivos básicos e un 

criterio que se especifica a continuación. Os obxectivos estratéxicos 

son, por unha banda o apoio a organizacións de interese social (aínda 
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que de carácter privado) que, obrigadas a actuar e sosterse nun 

mercado cada vez máis competitivo, necesitan recursos económicos 

para o seu desenvolvemento e renovación. Trátase de non abandonar 

as empresas ás leis darwinianas do mercado. A administración pública 

actúa como elemento corrector. O segundo obxectivo estratéxico 

sobre o que se veñen fundamentando as axudas é o apoio á lingua 

galega, para que a lingua propia de Galicia estea presente nos medios, 

historicamente instalados en castelán. Esta segunda premisa, 

cuantitativamente inferior, quedou rapidamente esquecida, aínda que 

en teoría se mantén, e a primeira fica máis no plano teórico dos 

principios que na realización práctica. 

O criterio de reparto de axudas é a difusión das distintas 

cabeceiras e os distintos grupo, “con algún elemento corrector, para 

non desequilibrar excesivamente o conxunto”, segundo se nos 

explicaba dende a Administración. Isto tampouco se cumpre 

exactamente así. No epígrafe correspondente (5.3. Dependencia da 

Administración Pública) pode observarse o desequilibrio entre a 

difusión de certos medios e as cantidades anuais que declara a 

Administración autonómica de apoio aos mesmos. Non é difícil 

adiviñar as cabeceiras máis afíns e as menos afíns seguindo o reparto 

destas axudas ou subvencións (mesmo tendo en conta que non todas 

están declaradas). 

Outra dependencia, que é tamén un condicionante importante,  

é a dependencia das entidades financeiras (endebedamento) por parte 

das empresas. Forzadas á renovación e á competencia entre elas, e 

mesmo contra ofertas de fóra de Galicia, os grupos viñeron 

afrontando nos últimos tempos procesos de diversificación e 
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crecemento que non foron financiados con recursos propios, nin cos 

ingresos ou excedentes de exercicios positivos, senón cunha política 

de recursos de terceiros (débeda bancaria) que non fixo máis ca 

medrar e que nalgúns casos acada cifras que, en estritos criterios 

económicos, deberían levar á quebra, ou que enfrontan ás 

organizacións a serias dificultades de supervivencia. Á final de cada 

capítulo dedicamos atención ás porcentaxes de endebedamento dos 

grupos de comunicación: diferenza entre recursos propios e recursos 

alleos, que na actualidade se move entre o 23 e o 87% con tendencia a 

medrar. A crise económica que estamos a padecer non fai máis que 

radicalizar esta situación (que como indicamos antes tampouco é 

exclusiva da realidade galega, senón que ten carácter estrutural). 

En calquera caso, os grupos de comunicación galegos, que non 

son unha excepción dentro do sistema mediático global, financiados 

en parte por entidades bancarias entran a formar parte do poder de 

mercado -con intereses se cadra converxentes con outras empresas- 

xerando núcleos de propiedade onde están presentes diferentes 

sectores. A confluencia de intereses na propiedade dun medio coarta a 

súa liberdade, impedindo que os medios cumpran a súa función na 

sociedade. Obsérvense os distintos Consellos de Administración que 

se sinalaron nos capítulos correspondentes e relaciónense coa liña 

informativa dos diferentes medios.  

Con recursos cada vez máis minguados e cadros de persoal 

debilitados, cun mercado decrecente e unha continuada caída das 

ventas, unida aos cambios nos hábitos de consumo e un pronunciado 

descenso do mercado publicitario, o sistema de medios galegos só 

pode camiñar cara a unha profunda transformación, primeiro, do seu 
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modelo de negocio e segundo, da súa estrutura empresarial. Falamos 

da necesidade de medios rendibles en termos económicos, que os faga 

libres e independentes. Falamos da necesidade de crear unha estrutura 

e unhas redaccións adaptadas á realidade da demanda informativa, 

aumentando a credibilidade e a confianza das audiencias.  

Descoñecemos investigacións ou estudos que cuantifiquen 

empiricamente a rendibilidade da influencia social dos medios de 

comunicación. Non cuestionamos que tal influencia exista, pero 

somos conscientes de que valorar en termos económicos a influencia e 

a credibilidade non é tarefa sinxela. Non son medibles as relacións 

persoais, moito menos os pactos que se poidan derivar de contactos e 

relacións fóra dunha conta de resultados. Este traballo describe un 

sector tradicional que comeza a mudar. Leva anos mudando e 

adaptándose á realidade, pero a dinámica acelerada dos últimos 

tempos radicalizará sen dúbida estes procesos. Trátase dun sector que 

reflicte o estado da sociedade galega, da súa realidade política, dos seus 

intereses sociais e da súa economía. 

Grupos financeiros, socios, anunciantes, intereses políticos e ás 

veces persoais,  condicionan a información de xeito case inevitable 

para os profesionais que exercen este oficio (os xornalistas)96. Este é 

un aspecto importante que deberíamos tamén considerar: o papel dos 

xornalistas dentro do sistema. Os intereses alleos aos obxectivos da 

información como servizo público distorsionan a realidade, ao tempo 

que xeran contidos subxectivos e tendenciosos. Os medios 
                                                             
96 Son importantes os estudos e artigos do profesor Miguel Túñez sobre a 
situación laboral dos xornalistas en Galicia:  Túñez, M. (Dir.) (2002): A 
Situación  Laboral dos Xornalistas Galegos. Colexio Profesional de Xornalistas de 
Galicia. Santiago de Compostela. 
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convértense na servidume de bancos, empresas privadas, políticos. 

Unha característica que se manifesta, non só en Galicia, senón no 

resto do Estado e en Europa, e no mundo, e que reflicte a clara 

instrumentalización dos medios de comunicación, tanto por parte de 

las elites políticas como por parte das empresas privadas (que en 

moitos casos son as mesmas persoas). 

Os profesores Hallin e Mancini (2008) salientan como a longa 

transición cara ao sistema capitalista e cara á democracia burguesa 

produciu un sistema de medios de comunicación cada vez máis 

vinculado á política. Unha vez consolidada a democracia, “prevalecía 

un alto grado de paralelismo político, y los medios de comunicación 

servían para representar el amplio abanico de fuerzas políticas que 

competían para ejercer su influencia, o mediante la negociación entre 

sí o a través de sus esfuerzos individuales para consolidar sus propias 

voces políticas”: 

 

“(…)El estilo periodístico tiende a poner un importante énfasis 

en el comentario. Los periódicos suelen representar distintas 

tendencias políticas, que se reflejan en las diferentes actitudes 

políticas de sus lectores. En ciertos momentos, los periódicos 

desempeñan un papel activista y movilizan a sus lectores para 

que apoyen una causa política y otra. Con frecuencia, tanto los 

periodistas como los propietarios de los medios de 

comunicación tienen vínculos o alianzas políticos, y sigue 

siendo un hecho corriente que los periodistas se conviertan en 

políticos y viceversa” (Hallin e Mancini, 2008:91). 
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Argumentan ademais que a falta de regulación do xornalismo 

tende a crear un sistema clientelar: 

“(…) el escaso consenso en cuanto a normas de calidad 

periodística y el desarrollo limitado de autoregulación 

profesional son el resultado de un periodismo que en gran 

parte no ha sido una institución autónoma, sino una actividad 

gobernada por fuerzas externas, principalmente del mundo de 

la política o de la empresa” (Hallin e Mancini, 2008:104). 

Galicia no é unha excepción e o sistema empresarial e 

mediático galego tampouco. Formamos parte dun mesmo modelo, 

que ten fendas e problemas. Problemas de credibilidade, que se 

traducen na caída das audiencias e nun distanciamento obxectivo coas 

novas xeracións, e problemas de viabilidade: tecnolóxicos, 

económicos, financeiros, organizativos, estruturais. Neste aspecto 

podemos falar dunha práctica xornalística condicionada por factores 

externos (económicos e políticos, principalmente), que evidencia a 

incapacidade de exercer un xornalismo independente e de cumprir cos 

principios da profesión. O xornalismo de mercado está a xerar unha 

profunda crise de valores na profesión xornalística e unha perda de 

credibilidade social, condicionado por intereses espúreos e sometido a 

criterios contrarios á súa función de responsabilidade social. O máis 

grave é que asumimos esta situación como unha realidade intrínseca da 

profesión sen aparente capacidade de reacción pola nosa banda, a dos 

profesionais do xornalismo.  
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Ramón Reig (2011:292) explica cómo o xornalismo non é un 

mero oficio senón un quefacer intelectual que os seus donos se 

empeñan en degradar, acaso en prexuízo deles mesmos: 

 

“(…)el periodismo se ve obligado a depender de sus dueños 

directos e indirectos para poder vivir, pero vivir de esa manera 

daña al propio periodismo, no vale la pena una existencia 

semejante. Por consiguiente, el periodismo, o es riguroso y 

honesto, caiga quien caiga, o morirá, dejará de ser periodismo y 

se convertirá en simple entretenimiento, evasión, anécdota, 

seriedad aparente” (Reig, R, 2011: 292). 

 

Diferenzas entre os grupos de comunicación galegos 

Como intentamos explicar ao longo do noso traballo, as 

empresas galegas de medios comparten características comúns e 

comparten tamén territorio. Mais as especificidades entre elas son 

importantes. Como empresa de ámbito autonómico, con clara 

vocación de liderado, a Corporación Voz de Galicia, por exemplo, 

emite un discurso que, aínda que non sen contradicións, vai dirixido 

ao conxunto da comunidade, o que a diferenza do resto dos discursos, 

que máis ben operan no ámbito local ou provincial. De todos os 

grupos galegos, a Corporación Voz de Galicia é o que ten unha 

estrutura empresarial máis forte, tanto no cadro de persoal  coma 

tocante ao número de empresas que o integran e ao volume de 

facturación. Soubo aproveitar, xa dende os anos 60 e 70 do pasado 

século, a estratexia da creación de delegacións provinciais e locais para 

ofrecer información de proximidade, facéndoa compatible cun 
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discurso galego de identidade, o que lle garantiu unha audiencia maior 

ca o resto de xornais.  É tamén o único grupo que ensaiou estratexias 

ambiciosas de crecemento cara ao resto do Estado: en Madrid, 

Baleares e León sobre todo. Ningún dos restantes grupos galegos 

intentou esta liña de expansión. A forte identidade da marca Voz de 

Galicia outórgalle vantaxe fronte aos seus competidores, o que se 

traduce nun liderado obxectivo no mercado. Mais nun mercado que, 

ao mesmo tempo, mingua nas súas posibilidades de crecemento, tanto 

por limitacións demográficas coma económicas. O modelo de 

crecemento e de concentración horizontal dos grupos galegos, márcao 

cronoloxicamente a Corporación Voz de Galicia xa nos anos 80, pero 

sobre todo a partir da década dos 90 do pasado século. Daquela 

xorden as novas empresas dentro do holding (radiodifusión, televisión, 

audiovisual, Rede, estudo de mercados) que van cubrindo novas 

necesidades e novos sectores da comunicación.  

Malia que a evolución dos grupos galegos amosa en moitos 

aspectos vías paralelas, tamén existen -como dixemos- diferenzas, 

mesmo tratándose de estratexias aparentemente parecidas. O Grupo 

La Región, afincando en Ourense e líder nesa provincia, aproveitou as 

necesidades de información da comunidade galega no exterior para 

deseñar igualmente unha liña propia de crecemento. Unha fórmula 

distinta da que o seu momento ensaiou La Voz de Galicia. Con La 

Región Internacional tanto en Europa como en América Latina, o grupo 

ourensán fíxose cunha ampla audiencia de galegos emigrados que 

atoparon na publicación noticia da súa terra de orixe e, en certa 

medida, un espazo de relación, o que hoxe poderiamos denominar 

unha “comunidade”. Ourense foi dende sempre terra de emigrantes e 
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o grupo aproveitou esta característica cunha estratexia ata o momento 

non levada a cabo por ningún dos outros grupos. Ademais desta 

experiencia exterior, o grupo da familia Outeiriño medrou no seu 

momento cara a provincia de Pontevedra. Viu unha oportunidade no 

mercado vigués e creou en 1985 Atlántico Diario. Tratábase de ocupar o 

sur continuando a liña histórica de desprazamento das xentes de 

Ourense cara ao Atlántico, ben para emigrar, procurando os barcos 

que saían para América dende os peiraos vigueses, ben para establecer 

novos negocios na urbe olívica, onde algúns apousaban mesmo 

despois da experiencia americana. Sempre se dixo que máis da metade 

de Vigo está constituida por xente de Ourense, tanto da capital como 

da provincia.  

Outra diferenza do Grupo la Región respecto doutros grupos 

de comunicación galegos é que a familia propietaria participa, case que 

dende os primeiros momentos, en liñas de negocio non só 

relacionadas coa comunicación (televisión local, emisoras de radio, 

outras publicacións impresas), aínda que si no negocio do lecer e do 

entretemento, como pode ser o turismo de inverno en Manzaneda. 

Nos últimos anos as súas crises de financiamento son cada vez máis 

evidentes e levaron á empresa a facer varias ampliacións de capital e 

reestruturacións de persoal. Unha crise económica en 1995 fixo que a 

Xunta de Galicia interviñese cun aval de 900 millóns das antigas 

pesetas. Política e entidades bancarias estiveron sempre detrás de 

moitos movementos do grupo ourensán, o que se amosa nas súas altas 

cotas de endebedamento e na súa dependencia da administración 

pública, situación bastante común a todo o sistema, pero que nalgúns 

casos se evidencia máis ca noutros.  



 456 

Son importantes tamén as peculiaridades de Editorial 

Compostela dentro do panorama galego de medios. Non coñecemos 

experiencias exteriores nin tampouco de crecemento máis aló da 

provincia, pero a súa localización na capital de Galicia fai de Editorial 

La Capital un grupo singular. Santiago de Compostela e a súa área de 

influencia configuran o seu mercado, o que sitúa ao grupo no centro 

de emisión da información institucional de Galicia e lle confire un 

espazo estratéxico propio, na medida en que opera dende o centro 

político e administrativo da comunidade. Algo que tamén coloca a 

Editorial Compostela na primeira liña das axudas públicas concedidas. 

É un dos grupos de empresas de comunicación que máis acordos e 

convenios de colaboración ten subscritos coa administración galega. 

Outra das características diferenciadas está na súa propiedade. Aínda 

que recentemente se incorporaron ao Consello de Administración os 

fillos do matrimonio Barrera-Morate é certo que non sempre estivo 

esta familia á fronte. O Consello de Editorial Compostela estivo dende 

hai anos integrado por personalidades importantes tanto no mundo 

empresarial coma social da cidade de Compostela, case sempre cun 

marcado carácter conservador. O grupo foi pioneiro entre os xornais 

galegos en estrearse na Rede e distinguiuse asemade pola estratexia que 

estableceu con El Mundo para a distribución conxunta dos dous 

rotativos (El Correo Gallego e El Mundo) na comunidade galega. Tamén 

foi o grupo que con máis pulo (a apoio institucional da administración 

que presidía Manuel Fraga) lanzou un rotativo diario en lingua galega: 

primeiro O Correo Galego e máis tarde Galicia hoxe, na actualidade 

inactivos, en parte pola desaparición das devanditas axudas. 
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Singular polo seu proceso de crecemento e mais pola 

configuración da súa propiedade é o caso de Editorial La Capital. Non 

falamos de propiedade familiar e tampouco de diversificación cara a 

outros sectores. O grupo coruñés salienta por dar forma a un grupo de 

cabeceiras que, aínda con matices, seguen un crecemento similar ao de 

La Voz de Galicia coas súas delegacións, aínda que con outra fórmula. 

O grupo La Capital creou novas cabeceiras cunha estratexia de 

crecemento asentada na idea da información local e de proximidade: 

en Ferrol, en Arousa, en Bergantiños. Diferentes cabeceiras e 

diferentes redaccións, mais traballando na mesma estrutura e con 

sinerxías e información compartida. Un grupo de comunicación local 

que segue unha liña estratéxica baseada en ofrecer un produto 

próximo, asentado nun territorio e aportando información local, con 

redaccións propias en cada comarca na que está presente. Un modelo 

de información que se traslada tamén ao mercado publicitario e ás 

empresas locais. O feito de que o seu director e principal estratego, 

Juan Ramón Díaz, fose quen no seu momento dirixiu ou activou o 

desenvolvemento do modelo de delegacións locais en La Voz de 

Galicia confire ao modelo de La Capital moitas semellanzas con aquel, 

aínda que sen a súa penetración social e sen os seus recursos. Tamén 

ten o seu aquel de novidade a presenza de capital emigrante na 

propiedade, que non aparece noutros medios: o empresario Florencio 

Aldrey Iglesias. 

O Grupo El Progreso configúrase dentro dun modelo de 

prensa provincial cun mercado estable. Segue, aínda que con matices, 

as pautas xerais de desenvolvemento dos grupos de comunicación e 

mantén tamén dende hai séculos a propiedade familiar. Malia que o 
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crecemento horizontal e multimedia é case similar a grupos como a 

Corporación Voz de Galicia ou La Región, o certo é que seguiu unha 

estratexia diferente, cunha liña de crecemento fóra das fronteiras 

provincias que se materializou na compra de Diario de Pontevedra e na 

adquisición da maioría das accións da Axencia Galega de Noticias, con 

sede en Santiago de Compostela, así como na expansión do xornal 

gratuíto De Luns a Venres. LV (en lingua galega). Xunto con Faro de 

Vigo, e atendendo á súa conta de resultados e os seus balances oficiais, 

é o grupo con máis baixos índices de endebedamento e, por tanto, 

cunha economía aparentemente máis estable. 

Faro de Vigo e La Opinión de A Coruña son as cabeceiras que 

máis lonxe están do patrón común que seguen os grupos galegos. 

Editorial Prensa Ibérica foi o único grupo de fóra de Galicia que 

entrou no territorio galego mercando o periódico decano da prensa 

española e, poucos anos despois, creando unha nova cabeceira na 

cidade da Coruña. Un grupo (Editorial Prensa Ibérica) de cabeceiras 

rexionais e locais que comparten estrutura empresarial e financeira, e 

onde se producen moitas sinerxias, naturalmente tamén entre as dúas 

cabeceiras galegas. Tanto a cabeceira centenaria de Vigo como a 

creada a comezos de pasado século na Coruña, seguen a liña 

estratéxica marcada por Prensa Ibérica: cabeceiras que nacen ou se 

integran nos seus territorios e manteñen unha política de influencia 

social, participación activa, de carácter cívico, que se reflicte na 

creación de Clubs de Opinión e foros de debate. Aínda que La Opinión 

parece ter máis dificultades, Faro de Vigo segue a ser unha empresa moi 

estable, cun liderado obxectivo na área metropolitana viguesa sobre 

todo (arredor de 500.000 persoas). A estrutura do grupo a nivel estatal 



 459 

serve de gran apoio a afectos financeiros e de deseño estratéxico, mais 

tamén couta o seu crecemento, na medida en que o limita a un espazo 

de comunicación cheo de posibilidades, pero moi concreto: a cidade 

de Vigo e a súa contorna, con algunha proxección provincial e ourensá 

(en liña semellante ao que no seu momento iniciara La Región).  

Cada unha destas propostas (cada un destes grupos) ten as súas 

características, as súas fortalezas e as súas limitacións. Unha limitación 

común a todos, aínda que con distinta intensidade, son os problemas 

financeiros: forte endebedamento e dependencia da administración 

pública. Diante do desafío dos novos tempos e, sobre todo, perante a 

necesidade dunha nova reformulación tecnolóxica (a cultura dixital, os 

modelos de difusión e comercialización na Rede), as empresas teñen 

dificultades obxectivas de finanzamento. O mercado galego 

(económico e demográfico) hai tyemnpo que empeza a resultar 

pequeno, máis se temos en conta a cada vez mauior penetración de 

ofertas de fóra de Galicia. A información de proximidade e a opinión 

con identidade (galega) aínda son valores de afirmación sobre os que 

se sosteñen. Mais, durante canto tempo? A resposta está relacionada, 

sen dúbida, coa propia dinámica social, política e económica da 

sociedade galega, da que estes grupos de comunicación forman parte. 

Cara ao mercado exterior, que nalgúns casos podía ser unha 

saída, perdéronse algunhas oportunidades. Non só a fracasada liña de 

crecemento da Corporación La Voz de Galicia cara ao resto do 

Estado, senón a liña que no seu momento iniciou La Región cara ás 

comunidades emigrantes, hoxe bastante esmorecida. Tamén neste caso 

un discurso político galego que incluíse de xeito activo e participativo 

a Galicia exterior sería moi necesario para consolidar estes medios. 
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Quixemos tamén facer referencia ao grupo Udramedios, que se 

configura a comezos de século, aínda que hoxe (2013) o podemos 

considerar desaparecido da escena mediática galega, porque, na nosa 

opinión exemplifica un modelo diferente ao das familias tradicionais: 

un empresario que, procedente doutros sectores (a construción), 

decide liderar un discurso de intervención social (un xornal e, cando 

menos en teoría naqueles momentos, un grupo de comunicación 

integrado), apoiándose nun sector que aínda hoxe carece de expresión 

mediática autónoma: o nacionalismo galego, ou o galeguismo no seu 

sentido máis amplo. No capítulo correspondente facemos cumprida 

referencia ao que, ollado con perspectiva, semella un fracaso histórico: 

a imposibilidade do galeguismo, como corrente cultural e de 

pensamento, de xerar nas últimas décadas (dende a instauración da 

democracia á actualidade) un produto informativo e mediático estable 

(e sustentable), consonte a dimensión social, cultural e mesmo editorial 

que representa. No seu lugar apuntamos algunhas reflexións que 

consideramos pertinentes ao respecto, explicándoas estruturalmente 

dentro do marco xeral do sistema. 

 

Crise e desafíos 

Algunhas preguntas que debemos facer e que en principio 

deixamos abertas, en parte como posibles novas liñas de investigación 

e en parte por non termos claras as respostas, mesmo logo de 

consultar especialistas, propietarios, editores e directivos responsables 

das empresas e implicados no proceso que estudamos: 
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1. Son viables nun futuro inmediato, altamente competitivo e 

sometido á profunda crise global e estrutural que 

padecemos, as empresas e os grupos de comunicación que 

operan hoxe en Galicia tal coma os coñecemos? 

2. Ten algunha viabilidade a tradicional empresa familiar no 

horizonte futuro das empresas de comunicación? 

3. Existe na sociedade galega masa crítica abondo 

(demográfica, económica) para soster a oferta de 

cabeceiras e grupos actualmente existente? 

4. Son posibles alianzas externas e internas sen perder o 

horizonte da identidade galega e a información de 

proximidade que caracteriza ás nosas empresas e grupos de 

comunicación? Sobre que criterios deberían formularse 

esas alianzas? 

5. É compatible a información de proximidade (local) coa 

cada vez máis dominante información xeral globalizada (e 

globalizadora)? Con que fórmulas? 

6. Como adaptar o discurso e a viabilidade económica das 

empresas ás novas tecnoloxías e ás novas formas de 

comunicación? Con que modelos de negocio? 

7. En que medida o actual sistema de medios de 

comunicación de Galicia responde ás expectativas e ás 

necesidades das novas xeracións de lectores? Existe esa 

nova xeración de lectores? Debemos confundila cos 

actuais consumidores de comunicación (produtos de lecer 

e entretemento)? 

8. Pode sosterse o actual modelo e o actual sistema de 

medios sen unha estrutura financeira galega propia? 
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9. Podería haber na Galicia exterior (nunha concepción máis 

ampla e menos administrativa de Galicia) algunha liña de 

desenvolvemento ou de mercado para a oferta galega de 

medios? 

10. Ten algunha viabilidade Galicia sen un sistema autóctono, 

independente e crítico de medios ou grupos de 

comunicación? 

 

Á crise económica global únese unha crise estrutural e unha 

crise de valores do xornalismo. Levamos xa seis anos de crise que 

azouta as empresas de medios e fai estremecer o modelo económico 

tradicional. Unha crise que coincide no tempo cunha crise de 

credibilidade do xornalismo onde se cuestionan as súas funcións como 

servizo público que garanta a calidade informativa. Paralelamente 

vivimos un proceso de cambio froito da converxencia dixital. Novos 

contidos e novos produtos en novos formatos e dispositivos. Nun 

momento no que a publicidade e a difusión están á baixa, as empresas 

de medios galegas teñen moitos desafíos por diante. Precisan dun 

modelo de negocio para poñer fin á gratuidade en Internet, por 

exemplo. Para elo é necesario un produto de calidade, imposible nun 

momento no que as redaccións se fan máis pequenas e as condicións 

laborais dos xornalistas tamén mingúan. Nun contexto, ademais, con 

continuas ameazas de peches de medios de comunicación.  

Nesta era dos medios dixitais son moitas as frontes abertas. A 

pregunta é se os medios e os grupos de comunicación serán quen de 

ofrecer novos produtos e de se o xornalismo post-crise será capaz de 

ser independente dos poderes e velar pola liberdade de expresión e de 



 463 

información que tanto precisamos. Na medida en que teñamos uns 

medios de comunicación libres e independentes tamén poderemos 

mellorar e medrar como sociedade. 

Falamos, pois, dos desafíos que impón o contexto globalizador 

no que nos atopamos. Un contexto de sobreinformación, onde 

compiten información local e global, onde están a mudar os hábitos de 

lectura, de información e de ocio, e onde existe un exceso de oferta 

para un mercado pequeno. Os novos tempos obrigarán forzosamente 

a novos cambios, nos que os desafíos tecnolóxicos serán moi 

importantes (coa conseguinte necesidade de recursos económicos) e 

nos que os competidores serán internos e externos. Galicia é un 

mercado de interese para os operadores exteriores, mais ten unha 

dimensión limitada como mercado. Certo que cunha forte identidade 

social, que se reflicte sen dúbida nas características das súas empresas 

de comunicación, pero cunha masa crítica (demográfica, económica) 

escasa. Á espera de poder seguir avanzando nesta liña de investigación, 

que nos parece decisiva na construción e na análise dunha sociedade 

moderna (en proceso de transición e profundas transformacións) 

preguntámonos se non hai unha excesiva oferta para un mercado das 

dimensións do noso, en definitiva: se o futuro a curto prazo non 

demanda una política de peneira e clarificación.  
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