
Presentación
Xosé López García, Rosa Aneiros Díaz



O
s informes A comunicación en Galicia que periodicamente promove o Consello 
da Cultura Galega comezan unha nova etapa con esta edición, só en formato 
dixital, que tenta facer unha aproximación a algúns aspectos da evolución do 
ecosistema nos últimos anos. Non se trata dunha radiografía de todas as 
dimensións do ecosistema, senón só dalgunhas arredor das que as e os 

investigadores das universidades galegas teñen feito traballos e que amablemente aceptaron 
o convite. Tamén se inclúe un capítulo de novas experiencias no campo da comunicación en 
galego no que se combinan estudos e iniciativas analizadas por algún dos seus protagonistas. 
Hai, pois, ausencias, aínda que non esquecementos porque en futuros traballos está previsto 
analizar aspectos que neste número quedaron fóra.

Se a edición do ano 2013 foi a do vinte aniversario, esta de 2015 representa o primeiro 
volume dos estudos que nacen nun escenario renovado e marcado pola accesibilidade e a 
mobilidade. O que non mudou foi a liña argumental dos obxectivos que persegue o Consello 
con esta iniciativa. Trátase, como diciamos na presentación do anterior número, de situar as 
reflexións no escenario dun mundo conectado por Internet, coa arañeira mundial no centro 
dos eixes comunicativos e co desafío de estar no mundo en galego e como galegos/as, para 
o que non só hai que producir mensaxes, senón tamén xestionalas e interactuar. A existencia 
dunha industria da comunicación propia e de iniciativas cidadás de autocomunicación 
resultan vitais para asentar esa comunicación con voz propia nun escenario de comuni-
cación caracterizado por unha dobre e simultánea tendencia ao mundial e ao local. 

Nesta edición do ano 2015 recóllense traballos de Francisco Campos, que analiza os 
modelos de negocio; Valentín Alejandro e Óscar Juanatey sobre as perspectivas para a prensa 
galega en papel; Xosé Ramón Pousa acerca da evolución da radio; Silvia García e Mónica 
Valderrama arredor da situación do medio televisivo; Miguel Anxo Fernández sobre o cine; 
Domingo Docampo arredor das infraestruturas de telecomunicacións; Berta García sobre os 
gabinetes de comunicación online; Alberto Pena arredor da evolución do sector publicitario, 
e Xosé Baamonde, Iván Puentes e Xosé Rúas sobre as relacións públicas no noso país. 

No apartado das novas experiencias no campo da comunicación, Emma Torres reflexiona 
sobre a perspectiva profesional da formación universitaria en comunicación, con atención ao 
emprendemento; Carmen Costa analiza as novas estratexias para as industrias da cultura coas 
iniciativas transmedia e de ludificación; Xaime Fandiño, Zósimo López e Henrique Neira fan 
unha aproximación ao escenario laboral da industria da música en Galicia, e a xornalista 
Montse Dopico analiza como facer da necesidade virtude no campo da cultura en Internet.

O conxunto de traballos mostra interesantes achegas de datos e puntos de vista 
concernentes á evolución do ecosistema comunicativo galego nos tempos da accesibilidade e 
a mobilidade. 

Dende o Consello da Cultura Galega o noso agradecemento a todas e todos os participantes 
pola súa colaboración.
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