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Sumar
per créixer
La TV local privada uneix
esforços per superar la crisi

COMUNICÀLIA, més present que mai a l’Audiovisual MAC 09 (14)

Saül Gordillo, director de l’ACN: “Oferim continguts nacionals perquè
les teles completin la seva oferta d’informació de proximitat” (20)
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El MAC, punt de
confluència de tot el sector
A finals de maig se celebra a Granollers la desena edició del Mercat Audiovi-
sual de Catalunya (MAC). És el principal certamen dedicat a la comunicació
audiovisual de proximitat que es fa al nostre país i, probablement, també el
més important de tot l’Estat. El MAC és, sens dubte, l’esdeveniment de l’any
per al nostre sector, on tots els agents coincidim: televisions, ràdios, produc-
tores, empreses tecnològiques, representants de l’administració... 
El MAC va ser una iniciativa conjunta de la Xarxa de Televisions Locals (XTVL)
i de l’Ajuntament de Granollers. Els tres primers anys era una trobada d’un
sol matí amb l’objectiu que les televisions associades poguessin conèixer de
primera mà les ofertes que altres televisions o algunes productores indepen-
dents presentaven per esdevenir continguts sindicats la temporada següent.
Després s’hi va afegir una petita fira d’empreses de tecnologia. 
El trasllat a la llavors incipient Fàbrica de les Arts que Granollers impulsava a
l’antiga Roca Umbert, i l’ampliació a dues jornades senceres, van ser impul-
sos definitius perquè el Mercat deixés de ser una eina pròpia de la XTVL i s’o-
brís a d’altres àmbits del sector audiovisual local. Des d’aleshores, és orga-
nitzat per un Consorci integrat per l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona,
amb el suport de la Generalitat. Els últims anys el MAC ha estat a punt de
“morir d’èxit”, com se sol dir. Per una assistència cada cop més alta, per l’ex-
cés d’activitats, pel protagonisme exagerat de les taules “institucionals” i per
la preponderància de temes legals o tecnològics respecte als continguts. No
oblidem que han estat els anys de la transició a la TDT i aquesta circumstàn-
cia ho ha condicionat tot. 
No obstant això, en l’edició d’enguany veiem indicis que aquesta tendència
es corregirà i ens n’alegrem. S’ha creat una comissió de treball, en la qual
el CLCC hi és representat en la persona del director general, i s’ha decidit la
posada en marxa d’un consell assessor, format per portaveus qualificats de
tots els col·lectius del sector, amb la missió de repensar el MAC per als prò-
xims anys. 
Des de COMUNICÀLIA, apostem per un MAC menys aparatós i més útil.
Creiem que l’intercanvi de continguts audiovisuals ha de tornar a ser l’eix bà-
sic de la trobada, com ho era al principi. Creiem en el MAC. Per això hem
volgut que s’hi visualitzi millor la nostra presència (més informació a les pà-
gines 14-15). I, sense menystenir el dret de les institucions organitzadores a
decidir-ne l’enfocament, trobem encertades les passes que es fan perquè
tots els agents se’l sentin seu.

antena local 64:ANTENA LOCAL 64  7/5/09  13:00  Página 3



4 opinió

Les noves instal·lacions del
Campus de la Comunicació-

Poblenou de la Universitat
Pompeu Fabra són capdavan-
teres per a la renovació dels es-
tudis superiors en periodisme,
comunicació audiovisual, i pu-
blicitat i relacions públiques. 

Els equipaments tècnics i
la concepció dels espais per a
l’ensenyament universitari d’a-
questes matèries consoliden el
model propi de la Universitat
Pompeu Fabra en assegurar
una formació teòrica basada
en l’exigència de coneixements
i en l’esperit crític conjuminada
amb una preparació pràctica
innovadora i participativa. 

El nou Campus de la Co-
municació, situat a l’antiga fà-
brica de Ca l’Aranyó, al Poble-
nou, s’integra en un entorn on

hi ubicades o on es preveu ins-
tal·lar institucions públiques
del sector, com el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya, i
activitats professionals, empre-
sarials i de recerca vinculades
als mitjans informàtics i de les
telecomunicacions, i a la
premsa, la ràdio, la televisió, el
cinema, la comunicació digital,
l’edició, el disseny i l’experi-
mentació cultural en els
camps de les arts visuals i de
la música.

Algú ha dit que aquest in-
dret de Barcelona havia estat el
“Manchester català” i ara pot
esdevenir el “Silicon Valley de
Catalunya”. És cert que la con-
centració de recursos humans
i d’equipaments en aquesta
part del Poblenou, anomenada
22@, ha de facilitar el creixe-

ment d’activitats d’investigació
comunicativa capdavantera. El
repte, però, per als docents
universitaris es posar aquest
potencial al servei dels estu-
diants que aspiren a treballar
en el sector de la comunicació.

No obstant això, no ens
volem conformar en avaluar
la qualitat dels equipaments
tècnics i de l’entorn com un
avenç cabdal en el nostre
projecte educatiu. No n’hi ha
prou en ponderar el que sig-
nifica aquesta aportació dels
pressupostos públics aplicat
al progrés d’un sistema uni-
versitari que no desaprofiti
cap talent jove. Cal que la
formació tècnica i la capaci-
tació pràctica estiguin orien-
tades al fet que les persones
que es preparen per interve-

nir en els processos de la co-
municació pública rebin a la
universitat les eines per ana-
litzar la realitat des d’una
perspectiva d’ètica professio-
nal dominada pels valors de
la veritat, la llibertat, la justí-
cia i la solidaritat �

Instal·lacions capdavanteres
per a comunicadors amb valors

Fundació puntCAT: una nova
manera de comunicar

Josep M. Casasús 
Degà de la Facultat de
Comunicació de la UPF

Estem a la recepció d'un ho-
tel internacional d'un país

llunyà, tot va correctament.
Poso l'’adreça electrònica
x x @ f u n d a c i o . c a t
i, de sobte, el noi que ens atén

pregunta: ¿catalans? (en la seva
llengua, és clar). Faig un som-
riure i contesto que sí.

Fa poques setmanes cele-
bràvem el 3r aniversari del .cat.
Un domini de primer nivell que
creix amb força, que cada dia
és més visible arreu i que co-
mença a marcar tendències a
nivell mundial. En només 3
anys .cat ha superat els 35.000
dominis i el més important és
que els dominis .cat ofereixen
a Internet uns 50 milions de
documents, la qual cosa con-
verteix el .cat en un dels domi-
nis del món amb més valor, ja
que aporta a la xarxa més con-
tinguts i informació per cada
domini. Els .cat s'escolten per
la ràdio, es llegeixen als diaris i

es veuen pel carrer, ja formen
part de la nostra societat, del
nostre paisatge. El .cat esdevé
el domini de referència; és al
carrer i el carrer és de la gent.

I això, no ho fa només per
ser un domini amb el qual ens
identifiquem arreu del món.
Creix també per ser dels pocs
dominis que ofereixen el valor
afegit que proporciona un en-
torn segur i una bona aplicació
de les tecnologies punteres.
Des del primer dia compta
amb la possibilitat de registrar
dominis amb els caràcters pro-
pis del català (accents, dièresi,
c trencada i ela geminada, co-
neguts internacionalment com
a IDN), a més d'incorporar al
domini els darrers sistemes de
seguretat.  El .cat ha estat i se-
gueix essent un domini de bai-
xíssima o quasi nul·la conflicti-
vitat gràcies al seu avançat
marc legal, que serveix de refe-
rència per a altres dominis. 

Per tant, el .cat compta
amb una reconeguda projecció
internacional, avalada a més
per la recent organització a
Barcelona de l'Assemblea Ge-
neral de l'Organització de Do-
minis Europeus (CENTR), i
també per haver estat convi-
dats a unir-nos a l'Associació
de Dominis Llatinoamericans
(LACTLD) o a participar com a
ponents a diferents escoles
d'estiu, grups de reflexió i con-
gressos de la indústria i la cul-
tura d'Internet.

El .cat encara el futur amb
optimisme, potenciant un crei-
xement basat en la qualitat i la
seguretat. Aquestes dues ca-
racterístiques, d'acord amb els
fins fundacionals del puntCAT,
segueixen fent del .cat un es-
pai de desenvolupament de la
societat de la informació cata-
lanoparlant, projectant-nos al
món tal com som, fent les co-
ses ben fetes. Els projectes im-

portants no neixen de la nit al
dia. Lluny queda l'any 1996
quan en una llista de correu es
debatien mil i una hipòtesis.
Per això el .cat, gestionat des
d'una fundació privada sense
afany de guany, és fruit de l'es-
forç col·lectiu, és el domini de
tots, i per a tothom.  

El .cat comunica a l'‘era
digital’. Estem doncs, davant
d'una nova forma de comu-
nicació �

Joan Francesc Gras
President de la Fundació
puntCAT
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Aun any per al final del procés d’apa-
gada de la televisió analògica, ens

trobem en un moment clau per analitzar
la situació actual i les previsions a curt
termini que ens han de dur a corregir
aquells fenòmens que puguin dificultar-
lo i potenciar aquells altres que en siguin
un catalitzador. 

En aquest sentit, són molts els factors
que ens fan ser positius envers aquest
procés. Si em permeten el paral·lelisme,
es diu que un dels trets fonamentals que
es tenen en compte a l’hora de seleccio-
nar un futur astronauta és el fet que
aquest tingui un caràcter optimista. Però,
s’imaginen un astronauta pessimista?
Molt probablement moltes de les fites

aconseguides no haguessin estat possi-
bles. És evident que no podem ser només
optimistes i hem de posar el contrapunt
de visió crítica. Però, bàsicament, hem de
ser-ho: visualitzar l’èxit és el primer pas
per aconseguir-lo.

En paraules del conseller Tresserras
en el passat plenari del Fòrum de la TDT,
del qual Feceminte és membre, ens hem
de centrar en culminar el procés i els
compromisos adquirits amb èxit. No tin-
dria cap sentit que en aquest moment en
dubtéssim ni un segon i, per més que pu-
gui haver circumstàncies que matisin el
full de ruta inicial, hem de seguir enda-
vant amb tota la força del sector de les te-
lecomunicacions. 

Els instal·ladors de telecomunicacions
ho tenim clar. Feceminte s’ha compromès
des d’un inici en aquest procés a través de
la signatura de convenis de col·laboració
amb l’Administració, amb la creació de la
figura de l’Agent TDT -fonamental en
aquest procés-, la redacció d’estudis de
penetració de les adaptacions de TDT en
el territori, la participació en el Fòrum de la
TDT i  en totes les comissions de treball re-
lacionades amb aquest procés de transició
tecnològica, la resolució d’incidències de
cobertura  (totalment normals en una es-
tesa de senyal de l’entitat que estem vi-
vint), amb formació i informació al servei
dels instal·ladors i de la ciutadania, i un
llarg etcètera. Hem posat bona part dels

nostres recursos al servei d’un projecte es-
tratègic i de país, en qual ens juguem molt
com a sector professional. 

Les xifres parlen per si mateixes. Tres
de cada quatre llars de Catalunya es tro-
ben en disposició de gaudir de la TDT. És
a dir, les seves instal·lacions han estat
adaptades o bé es troben en condicions de
poder-la entregar als receptors o als televi-
sors amb TDT integrada. Això implica més
de dos milions de llars i amb un nivell mí-
nim d’incidències pel que fa a les adapta-
cions realitzades, fet del tot inusual en un
procés que implica un canvi tecnològic
profund per a l’usuari. Per tant, i sense cap
ànim de triomfalisme, cal llençar un mis-
satge contundent: s’ha fet molta feina i
s’ha fet bé. L’Agent TDT no ha fet més que
formalitzar unes bones pràctiques que
com a instal·ladors ja aportàvem al mercat.

Ara bé, queda molta feina per fer. I
probablement el percentatge que resta si-
gui el de més complexitat. Per tant, conei-
xedors d’aquest fet, ens reafirmem en
transmetre el missatge que cal articular
mesures que fomentin la demanda de
TDT per part dels usuaris que han d’adap-
tar les seves instal·lacions. Així, les cam-
panyes publicitàries institucionals seran
fonamentals per renovar el missatge, però
altres iniciatives com la retolació dels ca-
nals de TV analògica amb l’anunci de la
pròxima apagada en aquelles zones que
ho hagin de ser en les primeres fases del
procés seran clau per accelerar la deman-
da de substitució. 

La TDT és una necessitat i no una mi-
llora. S’ha de tenir clar. El missatge per a
l’usuari que encara no s’hi ha connectat és
directe: “Cerqueu un Agent TDT, sol·liciteu
un pressupost i adapteu la vostra ins-
tal·lació al més aviat possible. Guanyareu
en servei i tranquil·litat. No espereu més” �

«El missatge per a
l’usuari que encara no
s’hi ha connectat és
directe: “Cerqueu un
Agent TDT, sol·liciteu un
pressupost i adapteu la
vostra instal·lació al més
aviat possible. Guanyareu
en servei i tranquil·litat.
No espereu més»

Xavier Núñez
President de Feceminte

Un moment
clau per a la TDT
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Sumar per créixer
La TV local privada uneix esforços per superar les
dificultats d’un procés de trànsit a la TDT que es
produeix en plena crisi

Sònia Maza

Que el procés de trànsit a la televisió digital terrestre (TDT) no està sent fàcil per al sector

audiovisual local privat no és cap novetat. Les pàgines d’aquesta publicació han recollit sovint les

dificultats que implica. Les complexitats que des d’un punt de vista tècnic i normatiu representa

aquest canvi tecnològic per als operadors de proximitat han estat al centre del debat, deixant

potser més de banda un aspecte clau per al funcionament de qualsevol televisió: els continguts.

Amb la TDT a tocar (el 30 de juny es produirà la primera apagada analògica a 24 municipis

catalans) les televisions locals privades han intensificat els seus esforços per adaptar la seva

programació a la nova realitat. L’aposta pels espais de proximitat és vital, però no suficient. Omplir

24 hores de continguts no és fàcil ni barat. L’especialització, la recerca d’aliances, l’intercanvi i la

comercialització de programes, són només algunes de les estratègies que han començat a

adoptar els operadors. La dita  “la unió fa la força” adquireix tot el seu significat en un context en

què la crisi econòmica sembla dificultar encara més un procés ja de per si prou complicat.

“Hem pogut comprovar que aquelles
emissores de televisió que millor

estan afrontant la implantació a la TDT són
les que aposten més clarament per un
model de proximitat”. Així de contundent
es manifesta Dolors Comas, consellera del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya
(CAC). L’organisme regulador ha dut a ter-

me un estudi de camp i d’investigació que
analitza, demarcació per demarcació, la
situació real de la transició de la televisió
analògica a la digital. Les conclusions no
han estat presentades encara de manera
oficial, però Comas, que ha seguit més de
prop la situació de la televisió local priva-
da, ha ofert a ANTENA LOCAL unes pri-

meres aproximacions. Segons la conselle-
ra, la situació dels diferents operadors és
molt diversa, però s’observa que l’aposta
per un model de programació pròxim al
ciutadà és un factor clau. “Fins i tot diria
que l’estabilitat econòmica dels operadors
no té una relació directa amb el fet d’eme-
tre en zones demogràficament més impor-
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tants que podrien assegurar un volum de
negoci més elevat. Hem vist que, per
exemple, a la demarcació de Barcelona o
del Baix Llobregat hi ha moltes més difi-
cultats per tirar endavant, perquè costa
més trobar un nínxol des del punt de vista
de la televisió de proximitat”, afirma, i afe-
geix: “En canvi hi ha televisions que sent
més modestes, treballant en un àmbit de
demarcació amb una població més migra-
da, poden defensar-se millor pel fet d’ha-
ver apostat per un model de televisió de
proximitat”. Tanmateix, segons Comas, te-
nen més possibilitats de superar les difi-
cultats aquelles televisions “que tenen una
trajectòria i una història al darrere”, ja que,
en ser conegudes pels espectadors, la
seva implantació al territori és més fàcil. 

Quant al model de finançament, la
consellera destaca una situació que “no és
cap anècdota, ja que xoca frontalment
amb les previsions del marc legal català”.
Segons la consellera, “el model de finança-
ment de les televisions locals privades ca-
talanes descansa força en un eix que es
basa en les aportacions de les administra-
cions locals, sobretot dels ajuntaments”.
Per a Comas, aquest fet pot explicar-se per
la insuficiència del mercat publicitari local,
però també per la pròpia relació que en de-
terminades demarcacions s’estableix amb
les institucions. “L’extensió de les aporta-
cions de les administracions públiques és
gairebé universal, en un volum que en al-
guns casos és molt elevat. Aquest és un fet
que des del CAC haurem d’afrontar, ja que
la Llei de l’audiovisual estableix una clara
diferència entre el que són les televisions
públiques, sustentades amb finançament

públic, i les televisions privades, que no
poden tenir aquest finançament públic tret
d’unes circumstàncies molt excepcionals”.
D’altra banda, i també pel que fa al finan-
çament, el regulador adverteix sobre l’ex-
cessiva dependència de moltes televisions
respecte als ingressos que generen els pro-
grames vinculats a línies telefòniques de
tarifació especial i als sms.

Des d’un punt de vista més tècnic, Co-
mas destaca els interrogants que genera
entre els operadors privats el fet d’haver
de gestionar amb els concessionaris pú-
blics els múltiplex, i la necessitat que ex-
pressen, tant públics com privats, d’en-
cendre al digital de manera urgent en
aquelles zones on ja és donen les condi-
cions tècniques per fer-ho. 

La consellera conclou, a més, que el
fet que el procés d’encesa al digital coinci-
deixi amb un moment de forta crisi econò-
mica complica encara més els problemes
del sector. “No els causa, però sí que els

agreuja. En el cas del sector privat és obvi:
la publicitat ha disminuït i les condicions
del negoci es veuen, per tant, afectades”. 

Els operadors mouen fitxa
Precisament per superar les dificultats

que enumera Comas, les televisions locals
privades han començat a moure fitxa.
L’associació entre diferents operadors per
a la realització conjunta i l’intercanvi de
programes i publicitat és l’estratègia per la
qual opten la majoria. Així, per exemple,
destaca l’esforç cooperatiu que realitzen
les emissores que integren el grup Televi-
sions Digitals Independents (TDI), que li-
dera des d’Esplugues Frederic Cano i agru-
pa 12 cadenes del territori (ETV Llobregat
TV, Mola TV, TV Costa Brava, TV del Ripo-

TV del Ripollès s’ha especialitzat en fer
programes sobre l’entorn natural, que
posteriorment també ven a tercers

Especialització i venda a tercers
A banda de la suma d’esforços amb

altres operadors, les televisions estan
adoptant altres estratègies per superar les
dificultats actuals. És el cas d’Olot TV i de
TV del Ripollès, ambdues afectades per
l’apagada analògica que tindrà lloc el 30
de juny a les seves zones d’influència.
Olot TV, que també forma part de TVlo-
cal.cat, va crear el 2004 la productora au-
diovisual Vulcània, a través de la qual co-
mercialitza alguns dels seus programes.
“El sostre comercial a la Garrotxa és molt
baix, estem parlant d’una comarca petita,
per tant només amb la publicitat no en te-
níem prou si volíem créixer”, explica Al-
bert Brossa, director de l’emissora. Vulcà-
nia produeix espais culturals, de salut,
medi ambient, comunicació i infraestruc-

tures per a emissores i plataformes de dis-
tribució de Catalunya i l’Estat, el que ser-
veix per nodrir d’ingressos la televisió.
“Amb els anys hem aconseguit una fide-
lització important dels clients, cosa que
ara, en temps de crisi, ens ajuda a notar
menys els efectes”, explica Francesc Ru-
bió, gerent de Vulcània, que afegeix: “Els
clients valoren la idea i la qualitat del pro-
ducte, i és on precisament nosaltres es-
tem treballant”.

D’altra banda, TV del Ripollès, que es
membre de TDI, ha optat per l’especialit-
zació en un tipus determinat de progra-
mes, que posteriorment també ven a ter-
cers. “Ens trobem en un entorn natural
fantàstic i tenim un equip de treball que
domina el territori, en conseqüència hem

decidit apostar per fer espais sobre natura
i medi ambient”, afirma Jordi Martí, direc-
tor de la televisió. Aquests programes són
emesos per TV del Ripollès, però també
són susceptibles de ser comercialitzats:
“Ho fem a través de diferents branques: hi
ha la branca associativa que proporciona
TDI, la de venda directa a altres televi-
sions, o bé a circuits de distribució com
COMUNICÀLIA”. A més, TV del Ripollès
forma part d’un grup multimèdia (Comuni-
cacions del Ripollès), cosa que, segons
Martí, permet, des d’un punt de vista co-
mercial, presentar ofertes conjuntes i inte-
ressants. “Com se sol dir, en temps de cri-
si la imaginació al poder, i el fet de tenir un
grup amb ràdio, televisió, premsa i diari di-
gital ens dóna molt de joc” �
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llès, Pirineus TV, Canal Taronja Osona, Ca-
nal Taronja Anoia, Canal Taronja Central,  4
TV Mediterrani Tarragona, 4 TV Mediterra-
ni Garraf, Empordà TV i Canal 35 Segrià).
Segons Cano, “la nostra aposta principal és
la proximitat, perquè és la nostra raó de
ser, però també ho és la suma d’esforços”.
TDI utilitza una xarxa d’IP privada per inter-
canviar i realitzar conjuntament programes
entre les diferents emissores, la qual cosa
representa “un estalvi de costos i alhora un
increment de la producció de continguts”.
D’altra banda, TDI també funciona com a
grup a l’hora de captar publicitat, ja que la
cobertura de totes les emissores que en
formen part constitueix un mercat atractiu
per a anunciants de major abast. Tot i així,
el vicepresident de TDI, Frederic Cano, re-

coneix que la crisi ha provocat una davalla-
da important del mercat publicitari. “Això
ens obliga a buscar nous ingressos i la pro-
ducció per a tercers és una sortida”. Així,
segons Cano, l’aposta de TDI passa en
aquests moments “per demostrar que les
televisions locals, almenys les del nostre
grup, poden oferir productes de qualitat
que poden resultar interessants per a altres
grups o altres plataformes. L’acord a què
hem arribat amb COMUNICÀLIA exemplifi-
ca aquesta estratègia”, afirma (vegeu p.
19). D’altra banda, TDI té en ment nous
projectes, com la creació d’una plataforma
multimèdia a partir de les concessions de
ràdio que té el grup i d’altres mitjans
(premsa local i diaris digitals) associats a
les televisions que ja en formen part.

L’estratègia de l’agrupació TVlocal.cat,
integrada per set emissores (Canal Reus,
TV Mataró, TV Girona, TV Manresa, El 9
TV, Olot TV i Lleida TV), és similar a la de
TDI. En aquests moments el grup compar-
teix mitja dotzena d’espais dels quals es
responsabilitza una sola emissora, però
que són elaborats amb el suport i les apor-
tacions de totes les televisions del grup,
que també comparteix i gestiona publicitat
de circuit. “Totes les cadenes que formen
part de TVlocal.cat són líders d’audiència
en les seves demarcacions, a més la ma-
joria estan vinculades, o bé als grups de
premsa local més importants del país, o
bé a entitats i empreses amb una sòlida
trajectòria”, explica Jesús Medina, coordi-
nador de TVlocal.cat. Tot plegat fa que, se-

Noves oportunitats per a les productores
És evident que el nou escenari comu-

nicatiu que dibuixa la TDT no només té
efectes sobre les televisions. Les produc-
tores audiovisuals que treballen per al
sector també viuen aquests canvis de
manera directa. És per això que ANTENA
LOCAL ha volgut copsar el seu parer so-
bre el procés. A l’hora d’assenyalar els as-
pectes positius de l’actual situació, la ma-
joria coincideixen a destacar les noves
oportunitats que aquesta genera. “La tas-
ca de productores com la nostra -afirma
Ricard Pascual, director de Bipas Pro-
duccions- es demostra precisament ara
més útil que mai. Les televisions tenen di-
ficultats i nosaltres les poden ajudar pro-
porcionant continguts de qualitat a baix
cost”. En el mateix sentit s’expressa Ester
Alonso, directora executiva de Wai Enter-
taiment: “La TDT sense cap mena de
dubte representa una oportunitat”, afir-

ma, però adverteix que en temps de crisi
com els actuals “cal ser més competents,
més responsables amb els pressupostos,
amb el que paguem per les coses, i amb
el que es vol guanyar amb els projectes;
cal deixar de tenir mercats captius en
funció dels poders; cal pensar en el mer-
cat mundial i no només en cobrir les ne-
cessitats de subsistència; cal deixar de
penalitzar l’esforç, el treball i l’ambició de
superació i guanyar; i cal penalitzar la de-
pendència de l’erari públic”, exposa. Des
de Visiona TV aposten “pels continguts
imaginatius, econòmics i realitzables des
del punt de vista tant de material tècnic,
com de recursos humans, com de despe-
ses financeres”, explica el seu director,
Josep M. Baixauli. De la seva banda, Olga
Coll, directora administrativa de Gen-lock
Vídeo, afirma que el secret està en no
centrar-se només en un sol tipus de pro-

ducte, ni en un sol tipus de client. “No-
saltres tenim una clientela molt diversifi-
cada i la veritat és que hem notat poc els
efectes de la crisi”, explica. Per últim,
destaca l’experiència de Lleida, on les
productores del territori han decidit orga-
nitzar-se per aprofitar millor les oportuni-
tats que puguin sorgir: “Fins al moment
d’associar-nos, les productores del terri-
tori havíem treballat unes d’esquena a les
altres. Davant de la nova situació que ge-
nera la TDT, a Lleida hi ha projectes pre-
vistos que són força importants, per això
hem cregut necessari coordinar-nos, per
no veure passar per davant propostes,
projectes i possibilitats”, explica Miquel
Olaya, president de Productores Audiovi-
suals de Lleida (PAL), que afegeix: “Res-
pecte al nou escenari, som optimistes
perquè ha de ser així, hem de treballar
perquè així sigui” �
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gons Medina, el pas a la TDT signifiqui per
a aquestes emissores més una oportunitat
que no pas un problema. “El nostre objec-
tiu és exactament el mateix que abans que
es comencés a parlar de la TDT: fer pro-
gramació de qualitat, continguts vinculats
al territori i amb vocació de servei públic”,
explica, i aclareix: “No creiem en fer una
mena de televisió catalana en petit o en
una espècie de televisió d’abast nacional
sense mitjans. Creiem en una suma d’in-
teressos comuns sense renunciar mai als
continguts absolutament locals i vinculats
al territori”. Tot i aquesta visió més opti-
mista, Medina també reconeix els efectes
de la crisi en el mercat publicitari. “Ara
toca buscar fórmules imaginatives, treba-
llar molt al carrer, presentar ofertes inte-
ressants... Tot i així estic convençut que
un cop estigui completament desplegat el
mapa de la TDT, els anunciants considera-
ran les nostres televisions mitjans molt in-
teressants des del punt de vista quali-
tat/preu”, conclou.

Tot i que el grup Canal Català, que
constitueixen 13 televisions locals (Canal
Català Barcelona, Canal Català Girona Pla,
Canal Català Tarragona, Canal Català Ma-
resme, Canal Català Vallès, Canal Català
Vallès Oriental, Canal Català Central, Canal

Català Osona, Canal Català Anoia, Canal
Català La Selva, Canal Català Penedès Ga-
rraf, Canal Català Lleida, i Canal Català
Berga) va apostar inicialment per una es-
tratègia més basada en l’emissió en cade-
na (fórmula que encara manté), també ha
començat a realitzar conjuntament alguns
espais. “Tant l’informatiu, des de fa més
d’un any, com el recent estrenat Tu de-
nuncies s’elaboren amb la col·laboració
de totes les televisions del grup”, explica
Marta Polo, directora de Canal Català, que
afegeix: “Això ens permet reduir costos, ja
que tot i que els programes es realitzen
des de Barcelona, no ens cal desplegar

equips per tot Catalunya”. Segons Polo,
totes les televisions de Canal Català inten-
ten continuar aportant “el tret diferencia-
dor de les televisions locals, que és la pro-
ximitat”, però també admet que la crisi
econòmica hi afegeix moltes dificultats:
“Fer televisió de proximitat és molt car,
però fer informació de proximitat és carís-
sim. Intentem adequar-nos reduint costos,
perquè cercar nous ingressos és molt

Redacció d’informatius de Canal Català.
Des de fa més d’un any s’elaboren amb la
col·laboració de totes les televisions del grup.
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complicat. De moment estem apostant per
fer programes que aconsegueixin algun ti-
pus de finançament o esponsorització di-
ferent a l’habitual”, afirma.

Valoració del CAC 
Totes aquestes estratègies cooperati-

ves estan reconegudes per la Llei de l’au-
diovisual catalana sota la denominació de
sindicació de continguts. A més, en la me-
sura que es tracta d’espais coproduïts per
diverses emissores que conserven de ma-
nera efectiva el control editorial dels con-
tinguts, la normativa permet computar-los
en un percentatge superior al 25% de les
emissions, límit legal per a l’emissió en ca-
dena. Correspon al CAC determinar el per-
centatge corresponent, demarcació per

demarcació, a partir de factors com “el
nombre de prestadors, la població a servir,
o les estructures de sindicació preexis-
tents al territori”. A més, el regulador pot
determinar en quins supòsits un determi-
nat percentatge de programació emesa en
el marc d’un esforç de sindicació (o fins i
tot de cadena) pot computar-se com a
programació pròpia i/o original. Els meca-
nismes a través dels quals les televisions
han de sol·licitar al CAC aquest còmput
encara no s’han posat en marxa. “Hi es-
tem treballant. Preveiem tenir-ho enllestit
l’últim trimestre d’aquest any. En aquests
moments allò important i prioritari per al
CAC és que els operadors puguin funcio-
nar i ho facin en plena normalitat”, explica
Comas. En aquest sentit, la consellera fa
una valoració positiva de l’estratègia coo-

perativa que, de moment, estan adoptant
els operadors: “Es tracta d’un gran instru-
ment a partir del qual les televisions locals
poden mantenir unes col·laboracions inte-
ressants que potencien la seva capacitat
d’actuació. Per tant, en la mesura que la
llei catalana ho preveu, crec que val la
pena insistir-hi. Sense la recerca de sinèr-
gies entre diferents televisions i l’agrupa-
ment d’esforços productius, la televisió lo-
cal no seria possible; és molt difícil omplir
la programació totalment  i exclusivament
a partir de l’esforç individualitzat”, afirma.

Quant a la reivindicació formulada
per una part dels operadors respecte a
una actitud més flexible del CAC pel que
fa a l’exigència d’uns mínims de progra-
mació, Comas és molt clara: “A mi no
m’agrada parlar de flexibilitat, perquè la
llei diu el que diu i per tant tothom l’ha de
complir; però sí que puc dir que el CAC
ha actuat, està actuant i actuarà amb
mesura, amb prudència i amb proporcio-
nalitat”, sentencia �

TVlocal.cat comparteix mitja dotzena
d’espais que són elaborats amb el suport i
les aportacions de totes les emissores que
en formen part. L’espai 7 dies n’és un
exemple.
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Catalunya lidera el pas a la TDT
a menys d’un any de l’apagada

El 96% de la població catalana ja té co-
bertura de senyal de TDT i el 74% de

les llars del país ja estan preparades per
rebre la televisió a través d’aquesta tecno-
logia.  Amb aquestes dades a sobre de la
taula, el Fòrum de la TDT -que aplega tots
els agents del sector-  realitzava, el 2 d’a-
bril, la seva cinquena sessió plenària, amb
l’objectiu d’avaluar el grau de compliment
del procés d’encesa digital. “Queda un
any, ha arribat l’hora i tenim el procés a
punt”, afirmava el conseller Tresserras,
que recordava que s’estan complint els
objectius i que les dades confirmen que
s’està anant pel bon camí. 

Els resultats del darrer estudi publicat
per l’Observatori Impulsa TDT també corro-
boren aquesta anàlisi. I és que, en tots els
indicadors analitzats per l’organisme esta-
tal, Catalunya és capdavantera. Així per
exemple, el percentatge de catalans que
consumeixen televisió a través de la TDT
(un 35,4%) supera àmpliament la mitjana
estatal, on la quota de pantalla d’aquest sis-
tema és d’un 27,3%. També en cobertura i
penetració es reprodueix aquesta situació:
a l’Estat, la cobertura és d’un 93,5% i la pe-
netració a les llars d’un 50,7%.

Per assolir aquests resultats s’està tre-
ballant a ple rendiment. En el marc del
Pla Catalunya Connecta, la Generalitat ja
ha posat en funcionament més de 170
centres emissors de TDT i la previsió és
que en els propers mesos aquesta xifra es
dupliqui, fins a arribar als 360 centres
que donen senyal a 2.800 nuclis de po-
blació del país. D’altra banda, a través de
l’acord amb la Federació Catalana d’Em-
presaris Instal·ladors de Telecomunica-
cions (Feceminte), més de 360 empreses
catalanes han sol·licitat l’acreditació
“Agent TDT”, que ja s’ha lliurat a 1.600
professionals de la instal·lació d’antenes.
Paral·lelament, i pel que fa a l’àmbit infor-
matiu, la Generalitat preveu noves cam-
panyes de difusió entre la ciutadania, que
s’afegeixen a les ja iniciades anteriorment

i a les que també està impulsant el Minis-
teri d’Indústria. 

Al juny, primer examen 
L’èxit (o no) de totes aquestes actua-

cions podrà avaluar-se d’aquí ben poc. I
és que, tot i que l’Executiu central no ha
establert l’apagada analògica definitiva
arreu de l’Estat fins al 3 d’abril de 2010, el
proper 30 de juny els municipis inclosos a
la Fase I del Plan Nacional de Transición
deixaran de rebre el senyal televisiu analò-
gic i només podran sintonitzar la televisió

a través de la TDT. Es veuran afectats per
aquesta primera apagada més de
600.000 catalans, veïns dels municipis
d’Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argen-
tona, Calella, Canovelles, Cardedeu, Canet
de Mar, Les Franqueses del Vallès, La Ga-
rriga, Granollers, Malgrat de Mar, Mataró,
Premià de Mar, Sant Celoni, Tordera i Vi-
lassar de Mar (corresponents a l’anomenat
Projecte Mataró) i Campdevànol, Campro-
don, Olot, Ribes de Freser, Ripoll, Sant
Joan de les Abadesses, Sant Joan les
Fonts i La Vall d’en Bas (englobats en el
Projecte Ripoll) �

“A molt bon ritme”. Així és com avança -en paraules del conseller de Cultura i Mitjans de

Comunicació de la Generalitat, Joan Manuel Tresserras- el procés de desplegament de la televisió

digital terrestre (TDT) al país. A menys d’un any de l’apagada analògica definitiva -prevista per al

3 d’abril de 2010-, tots els indicadors situen Catalunya al capdavant de la migració tecnològica.
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Mediahorizont ha entrat
amb força dins del mer-

cat audiovisual amb una inte-
ressant proposta de contin-
guts enfocats principalment a
les televisions locals, es tracta
d’unes aplicacions automatit-
zades basades en la figura del
presentador virtual. Una de
les característiques més im-
portants d’aquest producte és
l’atenció continuada dels pro-
fessionals de Mediahorizont
amb els seus clients amb la
qual s’aconsegueix fer un pro-
ducte quasi a mida segons les
necessitats.

Com bé diu el director tèc-
nic de Mediahorizont, Ricardo
Cloquells, “No totes les televi-
sions locals tenen els mateixos
recursos i ni les mateixes ca-
racterístiques, de manera que
les necessitats entre unes i al-
tres poden variar. Nosaltres el
que procurem és escoltar els
nostres clients i fer unes aplica-
cions a mida en funció  de les
circumstàncies”.

El sistema, que anomenen
SVPA (Servei Virtual de Progra-
mació Automatitzada), sorgeix
de la pròpia necessitat d’una te-
levisió local: poc personal, pocs
recursos tècnics i econòmics i
la necessitat d’oferir els teles-
pectadors un producte de pro-
ximitat van ser els ingredients
bàsics perquè aquesta nova
eina comencés a funcionar ofe-
rint tant aplicacions de caire in-
formatiu com comercials. 

Mediahorizont compta amb
una llarga llista d’aplicacions
com: eL METEO,  l’informació
meteorològica automatitzada i

personalitzada a l’àrea d’in-
fluència on es troba la televisió;
el VIRTUAL NEWS, un espai de
notícies que es pot omplir de
manera manual o automàtica,
el MOTOR o IMMOBILIÀRIA, el
CANAL MUNICIPAL, informa-
ció de l’estat de les CARRETE-
RES i  sortejos com l’ONCE o la
PRIMITIVA. Cloquells comenta:
“el ventall de possibilitats és

molt ampli i nosaltres anem
creant aplicacions a mida que
els nostres clients ens van co-
mentant quines són les seves
inquietuds i les seves necessi-
tats. És un producte molt obert
i això ens ofereix molts avantat-
ges a l’hora de crear aplica-
cions noves”.

La Televisió del Ripollès va
ser la primera TV local que va

apostar per aquesta nova eina
de treball. Canal Català Mares-
me, la Manyana TV o Televisió
Costa Brava són altres cadenes
catalanes que han incorporat
aquest sistema a la seva oferta
de programació de proximitat.
La diversitat d’idiomes en què
pot treballar l’SVPA ha fet que
sigui possible la seva implanta-
ció en altres llocs com: Torresat
a Orihuela Costa, que té un ca-
nal específic en anglès; Infor-
mació TV i Levante TV, que
l’han incorporat en castellà, o
Dezavisión, que l’ha incorporat
en versió gallega �

Més informació a:
www.mediahorizont.com

Tirar endavant una
televisió de proximitat a
baix cost ja és possible   
L’empresa menorquina Mediahorizont  posa a l’abast de les televisions locals
aplicacions automatitzades fetes a mida per a cada un dels seus clients

Ricardo Cloquells, director
tècnic de Mediahorizont:
“L’SVPA és una nova eina de
treball molt assequible, fàcil
de manejar i que, en
definitiva, pretén donar un
cop de mà als canals locals
de TV per poder tirar
endavant amb la seva
producció de continguts de
proximitat”.
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El Mercat Audiovisual de Tecnologia i
Continguts, l’Audiovisual MAC, celebra

la seva desena edició el 27 i 28 de maig. De
nou, Granollers es converteix durant dos
dies en la capital del sector audiovisual de
proximitat del nostre país. Al voltant de mig
centenar d’empreses audiovisuals d’econo-
mia petita i mitjana seran presents a la fira
tecnològica, que els serveix d’aparador per
donar-se a conèixer als seus clients poten-
cials i els brinda una oportunitat de generar
negoci. Al mateix temps, els professionals
de les ràdios i les televisions locals podran
trobar les solucions tecnològiques i els equi-
paments adequats a les seves necessitats.
Paral·lelament a la fira, se celebra el mercat
de continguts, que afavoreix les polítiques
d’intercanvi, coproducció i compra i venda
de continguts específics per al sector. Així,
el mercat es converteix en un punt de tro-
bada i de debat entre els agents del sector,
amb l’objectiu d’enfortir-lo i poder encarar
els reptes que es plantegen en el futur, tant
des del punt de vista legislatiu com tecnolò-
gic, amb les màximes garanties.

En aquesta desena edició de l’Audiovi-
sual MAC, COMUNICÀLIA incrementa
sensiblement la seva participació. D’una

banda, té una major presència institucio-
nal, ja que s’ha integrat a la Comissió de
Treball i al Consell Tècnic del Consorci del
Mercat Audiovisual de Catalunya (CMAC),
dos nous ens creats aquest any amb l’ob-
jectiu de col·laborar en el disseny del cer-
tamen. D’altra banda, COMUNICÀLIA ha
volgut millorar la seva ubicació en l’espai fi-
ral, amb un estand més gran (18 m2) i
més ben situat respecte als fluxos habi-
tuals de circulació dels visitants, ja que és
a l’entrada de la nau 2, camí de pas de les
sales de conferències. A més, aquesta edi-
ció de l’Audiovisual MAC ofereix a COMU-
NICÀLIA l’oportunitat de donar a conèixer
el seu nou projecte d’impuls a les televi-
sions de proximitat catalanes. En aquest
sentit, a l’estand s’oferirà informació sobre
la graella de continguts, el nou sistema de
distribució via IP o les televisions que re-
centment s’han adherit al CLCC.

Una jornada dedicada a la IPTV
El president del Consell de l’Audiovi-

sual de Catalunya, Ramon Font, pronun-
ciarà, dimecres 27, la conferència inaugu-
ral del mercat. El mateix dia, a la tarda,

COMUNICÀLIA, més present
que mai a l’Audiovisual
MAC 09 de Granollers

Anna Alemany

El 27 i 28 de maig, Granollers

acull, un any més,

l’Audiovisual MAC 09, el

mercat de referència del

sector audiovisual de

proximitat. En aquesta desena

edició, COMUNICÀLIA hi

participa més activament que

mai, ja que hi té una major

presència institucional i ha

augmentat la superfície del

seu estand, des d’on donarà a

conèixer la nova etapa que

impulsa des de principi d’any.

Més de 2000 persones van assistir a
l’edició de 2008 del MAC.
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tindrà lloc la Jornada de treball “Innovació
en tecnologia i continguts”, una part de la
qual estarà dedicada a la televisió IP. Re-
presentants de la XAL, COMUNICÀLIA,
TDI i Aetic parlaran de les possibilitats
existents i de la situació actual de la distri-
bució de continguts via IP.

D’altra banda, dijous tindrà lloc la tau-
la rodona de productors “Programes a 1e:
Nous formats per a nous temps”. Tot se-
guit, el mercat oferirà una taula de progra-
madors sobre producció i programació en
el nou escenari audiovisual. Debats i po-
nències amb els professionals més desta-
cats del sector aprofundiran durant els
dos dies sobre noves formes de produc-
ció, tecnologia, encesa digital o nous mo-
dels econòmics, entre d’altres.

Quatre premis Audiovisual
MAC 09

L’Audiovisual MAC acull, un any més,
les sessions de pitching, en què producto-
res d’àmbit tant català com estatal i parti-
culars presenten els seus projectes per
optar als Premis Audiovisual MAC 09, que
tenen l’objectiu de potenciar la producció,
la qualitat i la innovació en l’àmbit audiovi-

sual. Aquest any, s’han establert quatre
categories per als premis de continguts: el
Premi Audiovisual MAC Nou Format XTVL,
patrocinat per la XAL; el Premi Audiovisual
MAC Innovació, patrocinat per la Fundació
Digitalent; el Premi Audiovisual MAC Mul-
tiplataforma, patrocinat per Orange i el
Premi Audiovisual MAC Cultura, que s’es-
trena aquest any. 

Paral·lelament, la 2a Mostra de Pro-
grames de Televisió de Proximitat mostra-
rà, després de l’èxit de l’anterior convoca-
tòria, els millors programes emesos a les
televisions locals durant el 2008. El públic
de la mostra serà el responsable de selec-
cionar l’espai guanyador.

Finalment, els projectes audiovisuals
tecnològics poden optar al Premi MAC
Tecnologia, patrocinat per Abertis Telecom
i destinat a contribuir el finançament d’un
projecte tecnològic de desenvolupament
de nous productes o serveis dins del sec-
tor audiovisual.

Guardó al millor programa
de ràdio

Una de les novetats d’aquesta desena
edició és el lliurament d’un premi al millor

programa de ràdio local pública. Es tracta
del Premi Audiovisual MAC Ràdio, que
guardonarà la producció més innovadora
emesa durant el  2008. L’originalitat de la
proposta, la qualitat tècnica i estètica i la
seva adequació als objectius de la comu-
nicació de proximitat seran els criteris que
guiaran al jurat a l’hora de decidir quin és
el treball guanyador. Amb aquest premi, el
Mercat de l’Audiovisual vol contribuir al
coneixement de programes de ràdio local
de qualitat. 

En l’àmbit radiofònic, tindran lloc dues
ponències sobre la ràdio digital a Europa i
els models de col·laboració i continguts a
les emissores municipals, i una taula rodo-
na sobre la realitat de la ràdio local públi-
ca, que comptarà amb la intervenció de
Dolors Comas, del CAC, Miquel Bonastre,
de la XAL, i Manel Ramon, president de la
Federació de Ràdios Locals de Catalunya.

La desena edició de l’Audiovisual
MAC 2009 tancarà les seves portes amb
la conferència de cloenda a càrrec del
president de Mediapro, Jaume Roures, i
el lliurament dels Premis Audiovisual
MAC 09, de la 2a Mostra de Programes
de Televisió de Proximitat i el Premi Au-
diovisual MAC Ràdio �
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Des del 6 d’abril la distribució de con-
tinguts audiovisuals de COMUNICÀ-

LIA es realitza exclusivament a través d’u-
na xarxa d’IP privada. Després d’un
període de proves, iniciat el 23 de març,
en què els programes també es distribuïen
a través del satèl·lit –com des de fa set
anys-, l’empresa ha abandonat definitiva-
ment aquest sistema. 

Més facilitats
Els programes són allotjats al servidor

de COMUNICÀLIA el mateix dia que esta-
bleix la graella de distribució i es mante-
nen accessibles fins a dos dies després,
de manera que les televisions de proximi-
tat adherides poden descarregar-se’ls, en
el moment que desitgin i a temps real grà-
cies a la xarxa d’IP privada subministrada
per l’empresa Al-Pi Telecomunicacions. A

més, el programari utilitzat (VSN IP Trans-
fer) permet a l’usuari baixar-se els contin-
guts amb el format i el còdec que faci ser-
vir habitualment en les seves emissions i
introduir-los al seu sistema de continuïtat
íntegrament, ja que COMUNICÀLIA posa a
disposició de les emissores els seus pro-
grames tal com s’han d’emetre, sense
pantalles d’avís ni compte enrere.

Tot i que, com és habitual quan es re-
alitza un canvi tecnològic d’aquestes ca-
racterístiques, cal superar una primera
fase d’adaptació abans de fer valoracions,
de moment el nou sistema s’està demos-
trant força fiable i en general les televi-
sions valoren molt positivament les facili-
tats que aporta �

El nou sistema per distribuir els
continguts és més àgil i flexible.

L’IP Transfer entra en funcionament
Signatura de
l’acord amb
l’ACN

Precisament coincidint amb l’inici
de la distribució de continguts a través
del sistema IP, COMUNICÀLIA i
l’Agència Catalana de Notícies (ACN)
van formalitzar l’acord de col·labora-
ció mitjançant el qual l’ACN ha assu-
mit la producció dels serveis informa-
tius d’àmbit nacional que es distri-
bueixen diàriament a les televisions
de proximitat adherides. El 23 de
març, en un acte a la seu de COMU-
NICÀLIA, el director de l’empresa,
Joan Vila i Triadú, i el de l’ACN, Saül
Gordillo, explicaven les novetats d’a-
quest servei, que des que va posar-se
en marxa l’octubre de 2002 havia es-
tat realitzat per productores audiovi-
suals privades. Així, des de l’1 d’abril,
l’ACN ofereix a COMUNICÀLIA un mí-
nim diari de 10 peces informatives
d’interès general català, editades i lo-
cutades per a ús exclusiu de les tele-
visions adherides, amb una actualit-
zació permanent. A banda de guanyar
en immediatesa, el nou servei de notí-
cies de COMUNICÀLIA també ofereix
una visió més àmplia i variada de l’ac-
tualitat nacional, gràcies als 70 perio-
distes de l’Agència que treballen arreu
del territori �

COMUNICÀLIA s’ha incorporat com a
patró a la Fundació Audiències de la

Comunicació i la Cultura (FUNDACC), l’or-
ganisme que realitza el Baròmetre de la Co-
municació i la Cultura, l’estudi de mesura i
anàlisi de les audiències i consums cultu-
rals en el mercat de parla catalana. Amb la
seva adhesió, COMUNICÀLIA tindrà accés
a les dades sobre la penetració dels mitjans
de comunicació locals del territori català.

Aquest any, el Baròmetre publica sis ona-
des bimestrals l’any, en lloc de les tres qua-
drimestrals que ha anat publicant fins ara. 

La incorporació de COMUNICÀLIA al
patronat de FUNDACC s’ha produït pa-
ral·lelament a les incorporacions de
COMRàdio i de la Xarxa Audiovisual Lo-
cal (XAL). A més d’aquests tres grups de
comunicació, el patronat de la fundació
està format per la Corporació Catalana

de Mitjans Audiovisuals (CCMA), IB3,
Mediapro, Grup Flaix, Sàpiens Publica-
cions -Grup Cultura 03, Associació Cata-
lana de la Premsa Comarcal (ACPC), As-
sociació Catalana de la Premsa Gratuïta
(ACPG), Associació de Publicacions Pe-
riòdiques en Català (APPEC), Televisions
Digitals de Proximitat (TDP) i les agèn-
cies Carat, Media Planning Group,
GroupM i Zenithmedia �

COMUNICÀLIA s’incorpora al Baròmetre
de la Comunicació i la Cultura
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COMUNICÀLIA ha encetat el segon tri-
mestre de programació d’aquest 2009

amb canvis en la seva graella, que coinci-
deixen amb la posada en marxa de la dis-
tribució dels continguts per IP.

La principal novetat a la graella és la
distribució de tres nous programes. D’una
banda, Derivada zero, una producció de
Televisió del Ripollès sobre medi ambient i
sostenibilitat. L’espai, de mitja hora de du-
rada, és presentat pel prestigiós enginyer
ambiental Enric Aulí, que utilitza un llen-
guatge molt planer per explicar els temes
mediambientals més actuals i, alhora, més
propers al ciutadà. Les localitzacions de
Derivada zero són espais naturals de Cata-
lunya i Andorra. Al mateix temps, l’espai
ofereix esquemes demostratius en 3D i
demostracions pràctiques realitzades en
espais naturals.

Dos microespais sobre
literatura

En segon lloc, i amb motiu de la prima-
vera, l’estació que té Sant Jordi, el Dia del
Llibre, com a protagonista, COMUNICÀLIA
aposta per la literatura i els microespais. Li-

terats, de The End Produccions, i Escriptors
TV, de Vilaweb, són dos nous programes
d’uns 3 minuts de durada cadascun cen-
trats en les lletres. Literats tracta els grans
autors de la literatura catalana de tots els
temps. L’espai busca la participació activa
dels telespectadors ja que l’objectiu és en-
devinar un gran literat i una de les seves
obres mestres. El segon nou microespai és
Escriptors.tv, dedicat als autors i a les auto-
res més actuals de la literatura catalana. En
cadascun d’ells, un escriptor o una escrip-
tora llegeix un fragment de la seva última
obra, sigui novel·la, poesia o assaig. Antoni
Pladevall, Lolita Bosch, Baltasar Porcel o
Teresa Pàmies són alguns dels escriptors
que llegeixen les seves obres.

Literats i Escriptors.tv acompanyaran
aquest trimestre El book insígnia, el pro-
grama literari que COMUNICÀLIA distri-
bueix des de l’any 2004. El book insígnia,
presentat per Gaspar Hernández i Jordi
Llavina, acosta la literatura catalana i uni-
versal al gran públic.

D’altra banda, cal destacar que Alquí-
mia, el programa que es va estrenar l’estiu
de l’any passat sobre el benestar de les
persones, i produït per Càtar Films, deixa

de ser un microespai per convertir-se en
un espai de mitja hora de durada. 

En total, des del 13 d’abril fins al 12 de
juliol, data que finalitzarà el segon trimes-
tre de programació d’aquest 2009, CO-
MUNICÀLIA posa a la disposició de les te-
levisions de proximitat que té adherides
un total de 22 programes �

Programes que aposten per una
primavera sostenible i literària

A Derivada zero el prestigiós enginyer
ambiental Enric Aulí realitza
demostracions pràctiques en espais
naturals.

COMUNICÀLIA ha produït una sèrie
d’entrevistes televisives a personat-

ges destacats del món polític local per al
Diari de l’alcalde (www.diarialcalde.cat),
publicació en línia de
l’Associació Catalana de
Municipis (ACM), que
ofereix informació d'ac-
tualitat i continguts que
afecten l'àmbit municipal
del país. La sèrie, que
porta per títol Alcalde.tv,
ha entrevistat el president
de la Diputació de Barce-
lona, Antoni Fogué; el de
la Diputació de Lleida i al-
calde de Montgai, Jaume
Gilabert; el president de
la Diputació de Girona i
alcalde de Vilablareix, En-

ric Vilert; el president de la Diputació de
Tarragona i alcalde de Vila-seca, Josep
Poblet; l’alcalde de Martorell i president
de l’ACM, Salvador Esteve; l’alcalde

d’Amposta, Manel Ferré; l’alcalde de
Vic, Josep M. Vila d’Abadal; l’alcalde de
Sant Cugat, Lluís Recorder; l’alcaldessa
de Ripoll, Teresa Jordà; l’alcalde de

Ripollet, Juan M. Parrale-
jo; i el conseller de Gover-
nació i Administracions
Públiques de la Generali-
tat, Jordi Ausàs. 

Les entrevistes, que
s’han realitzat amb motiu
del 30è aniversari de la
restauració dels ajunta-
ments democràtics, es
presenten en format de
reportatge de cinc minuts
de durada i volen aprofun-
dir en el vessant més
humà dels polítics locals
del país �

COMUNICÀLIA produeix una sèrie
d’entrevistes per al Diari de l’alcalde de l’ACM
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El jurat de la VII Mostra de Comunicació
de Batxillerat Blanquerna, que organit-

za la Facultat de Comunicació Blanquerna
(FCCB) de la Universitat Ramon Llull en
col·laboració amb el Consorci Local i Co-
marcal de Comunicació (CLCC), Televisió
de Catalunya, RAC1, l’Ajuntament de Bar-
celona, el Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, Caixaforum i
l’Observatori Europeu de Televisió Infantil
(OETI), ha seleccionat els treballs elabo-
rats pels alumnes de l’IES Gaudí de Reus
(en la categoria d’informatiu per a televi-
sió), de l’Escola Pia Sant Antoni de Barce-
lona (en la categoria d’espot publicitari),
de l’Escola Joviat de Manresa (en la cate-
goria de vídeo de ficció), de l’IES Baix Em-
pordà de Palafrugell (en la categoria de re-
portatge), de l’IES Euclides de Pineda (en
la categoria de weblog), i de l’IES Lluís de
Peguera de Manresa (en la categoria “mi-
nut jove”) com els millors dels treballs pre-
sentats pels 25 centres que han participat
en aquest certamen.     

Suport de ràdios i televisions
locals

Els participants en aquesta setena
mostra, que té com a principal objectiu
formar, recollir i donar a conèixer els docu-
ments de gènere informatiu per a ràdio,
televisió o Internet, espots publicitaris i ví-
deos de ficció produïts pels estudiants,
han rebut en els darrers mesos el suport
tècnic i l’assessorament dels mitjans locals
adherits al CLCC. 

El premi per als guanyadors és l’emis-
sió d’un programa especial amb els tre-

balls finalistes per les cadenes de televisió
i de ràdio de proximitat del CLCC, per
RAC1 i pel K3 de TVC �

300 estudiants participen a la VII Mostra
de Comunicació de Batxillerat Blanquerna

Des que es va posar en marxa aquesta
iniciativa, més de 4.000 estudiants
d’arreu de Catalunya, de les Illes Balears
i d’Andorra han rebut formació. 

Per una mirada crítica:
Educació en comunicació

Un dels objectius de la Mostra de
Comunicació de Batxillerat Blan-
querna, des del seu naixement, és
potenciar l’educació en comunicació
entre els joves. Precisament amb
aquesta mateixa finalitat l’associació
AulaMèdia ha impulsat una nova
campanya que sota el títol “Per una
mirada crítica: Educació en Comuni-

cació”, es desenvoluparà al llarg de
tot el 2009. 

La campanya reivindica la necessi-
tat d’una assignatura en educació me-
diàtica en tots els nivells educatius,
que es realitzi en horari lectiu i que doti
els alumnes de les capacitats necessà-
ries per desenvolupar-se en l’actual
context social �
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COMUNICÀLIA i el grup Televisions Di-
gitals Independents (TDI) han forma-

litzat, amb la signatura d’un conveni, l’a-
cord de col·laboració mitjançant el qual
ambdues entitats pretenen reforçar el seu
suport als mitjans audiovisuals de proximi-
tat del país. El conveni es basa, principal-
ment, en la coproducció d’una sèrie d’es-
pais per al conjunt de televisions locals
adherides. Els programes Forma de vida i
Europa’t (realitzats per ETV-Llobregat TV i
Mola TV respectivament, i que ja emetien
prèviament les emissores de TDI) i GPS.
Guia de propostes per sortir (realitzat pel
conjunt de cadenes del grup coordinades
per TV del Ripollès i creat arran d’aquest
acord) estan a disposició de totes les tele-
visions de COMUNICÀLIA des del mes de
gener. “Amb aquest conveni permetem
que el conjunt de televisions que tenim as-
sociades puguin beneficiar-se de l’esforç
conjunt que ja fa TDI, i alhora contribuïm
a la viabilitat dels projectes que aquest
grup posa en marxa”, explica el director
general de COMUNICÀLIA, Joan Vila. El
vicepresident de TDI, Frederic Cano, ha
valorat també la rellevància de l’acord, “ja
que és el primer que s’assoleix al país i

que d’una manera formal reconeix, des-
prés de molts anys, la capacitat de pro-
ducció de la televisió local”. 

Noves televisions adherides
A més, el conveni implica l’adhesió a

COMUNICÀLIA d’aquelles emissores as-
sociades a TDI que encara no en forma-
ven part. És el cas de Mola TV, Canal Ta-
ronja Osona, Canal Taronja Anoia, 4 TV

Mediterrani, Empordà TV, Canal 35 Segrià
TV i Nord TV de Morella. D’altra banda,
Televisió de Cambrils, que va començar a
emetre a finals del 2006, també s’ha ad-
herit recentment a COMUNICÀLIA �

COMUNICÀLIA i TDI uneixen esforços

La periodista Rita Marzoa ha assumit la
direcció i conducció d’Actualitat viva, el

programa d’entrevistes, tertúlies i debats
de COMUNICÀLIA, que es pot veure arreu
del país a través d’una quinzena de televi-
sions de proximitat. Marzoa, que actual-
ment presenta a Catalunya Ràdio l’espai
Solidaris, substitueix Rafael de Ribot,  res-
ponsable del programa des del 2004. 

Segons la periodista, l’espai continua-
rà prenent el pols a l’actualitat catalana,
amb entrevistes a destacats dirigents polí-
tics i debats temàtics amb experts de
prestigi, tot i que preveu incorporar nous
periodistes col·laboradors i incrementar-
ne la participació femenina.

Llarga trajectòria professional
Marzoa ha desenvolupat la major part

de la seva vida professional al grup d’emis-
sores de Catalunya Ràdio, on ha treballat
com a redactora d’informatius a Tarrago-

na i a Barcelona, i ha estat sotsdirectora
del programa Catalunya vespre, coordina-
dora de Catalunya Informació, editora
dels informatius del cap de setmana, pre-
sentadora de El matí de Catalunya Ràdio
durant l’estiu, directora del Catalunya
matí, i responsable de l’espai Si més no,
guardonat amb una menció d’honor del
Premi Ràdio Associació de Catalunya
2006. Del 2000 al 2004 va deixar la ràdio
pública per conduir el magazín setmanal
Res a veure, a Ona Catalana. És membre
del Grup de Periodistes Ramon Barnils,
entitat de la qual en va ser la primera pre-
sidenta (2001-2003) �

D’esquerra a dreta, el vicepresident de
TDI, Frederic Cano, i el director general
de COMUNICÀLIA, Joan Vila i Triadú,
signant el conveni.

Marzoa presenta actualment el programa
Solidaris, dissabte al migdia, a Catalunya
Ràdio.

Rita Marzoa es posa al
capdavant de l’Actualitat viva
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Fa 10 anys el Consorci Local i
Comarcal de Comunicació
impulsava el naixement de
l’Agència Catalana de Notícies
(ACN). Si hagués de valorar
aquesta dècada d’existència en
una sola paraula, quina seria?

Èxit, sense dubte ha estat una dècada
d’èxit. Perquè el que va començar com una
aventura de futur incert, s’ha demostrat
com un projecte pioner, visionari i necessa-
ri.  Pioner, perquè no existia una agència
nacional; visionari, perquè quan es va cre-
ar va ser a través de la xarxa; i necessari,
perquè ara que ens trobem en un context
de crisi econòmica s’està demostrant més
que mai la seva importància per al país i
per a l’espai català de comunicació.  

L’ aposta per Internet va ser
arriscada. Fa 10 anys cap
agència de notícies a l’Estat i
molt poques a Europa
funcionaven només a través de

la xarxa. El temps els ha donat
la raó?

Efectivament. Fa 10 anys quan els pe-
riodistes de l’Agència anaven amb un por-
tàtil, una càmera de fotos i un minidisc a
les rodes de premsa, els periodistes que
els acompanyaven se’n reien. Deu anys
després, els mitjans es fixen en nosaltres
com un model a seguir. Som l’única em-
presa periodística a Catalunya on tots els
seus professionals són multiplataforma.
Així, doncs, d’alguna manera hem passat
de la ridiculització a l’enveja.  

Hi ha, però, qui encara
qüestiona aquest model de
periodista multimèdia perquè
creu que va en detriment de la
qualitat de la informació... 

En una època en què qualsevol ciuta-
dà pot generar continguts i difondre’ls a
través d’Internet, no té cap sentit que els
professionals de la informació fem de la
tecnologia un entrebanc i una barrera. La
nostra premissa és la següent: tots els pe-

riodistes de l’ACN han de saber fer contin-
guts en tots els formats, però això no vol
dir que un mateix periodista hagi de fer
tots els formats d’una mateixa notícia. 

Pel que fa als continguts, si
alguna cosa ha caracteritzat
l’Agència des del seu
naixement ha estat l’aposta per
la descentralització de la
informació. Fer de l’ACN una
veritable agència nacional
capaç també d’explicar els
grans temes de país és un dels
reptes que es va plantejar quan
va assumir-ne la direcció. L’ha
assolit? 

Crec que com a mínim estem fent una
cosa molt interessant i és que sense per-
dre territorialitat estem potenciant el ves-
sant nacional i la mirada als interessos ca-
talans fora de Catalunya. És a dir, tenim
més periodistes a Barcelona que cobrei-
xen temes d’interès nacional i disposem

Sònia Maza

Saül Gordillo (Calella, 1972) és director de l’Agència Catalana de Notícies (ACN) des del març de

2007. Autor del llibre Nació.cat,  abans havia treballat a El Punt, Vilaweb, la revista Repòrter (de la

que va ser fundador), i altres mitjans locals del Maresme. El juliol de 2004 esdevé un pioner al

crear el primer bloc periodístic dedicat a la política catalana (Bloc sense fulls), on escriu diàriament

des de llavors.  La mateixa passió l’aboca en la seva feina a l’ACN, que -assegura- ha guanyat en

10 anys “una credibilitat i un prestigi indubtables”. Però no s’atura aquí i afirma: “L’ACN va arribar

per quedar-se i qualsevol evolució ha de ser creixement”. Per aconseguir-ho es fixa nous reptes. El

darrer: la producció dels serveis informatius de COMUNICÀLIA.

«Oferim continguts nacionals
perquè les teles completin
la seva oferta d’informació

de proximitat»
Saül Gordillo, director de l’Agència Catalana de Notícies
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de dues delegacions a Brussel·les i a Ma-
drid que no fan la informació europea ni
espanyola que ja fan els altres mitjans,
sinó que posen molt l’accent en els temes
catalans o en la mirada catalana als temes
globals. 

Precisament aquesta filosofia
es correspon amb la finalitat
del servei de notícies de
COMUNICÀLIA, del qual l’ACN
s’ha fet càrrec recentment. 

Exacte. A més, aquest acord represen-
ta un retrobament que té molta coherèn-
cia perquè tant COMUNICÀLIA com
l’Agència tenen la mateixa institució mare,
el Consorci Local i Comarcal de Comuni-
cació. A banda d’això, suposa un repte, ja
que ens obliga a reforçar un servei -el de
vídeo- que ja teníem en funcionament des
de fa 3 anys, però que es limitava a realit-
zar vídeos en brut. Ara fem un pas més i
els oferim locutats i editats per a totes les
televisions de COMUNICÀLIA.

I això a nivell organitzatiu quins
canvis suposa?

Hem creat un equip propi que hem
anomenat ACNtv, format per set professio-
nals dedicats exclusivament a vetllar per-
què tots els continguts audiovisuals que
fan el conjunt de redactors de l’Agència
(ells inclosos) donin com a resultat un re-
flex fidel de l’actualitat catalana. 

Disposar d’una àmplia xarxa de
professionals arreu del territori
és una garantia?

I tant! Actualment tenim 70 redac-
tors arreu del país i això permet que
aquest producte que fem per a COMU-
NICÀLIA tingui una territorialitat molt
clara. Ara bé, el que nosaltres oferim és
un complement per a totes les televi-
sions que vulguin afegir continguts na-
cionals a la seva oferta singular d’infor-
mació de proximitat.

Pel que fa a les temàtiques que
s’aborden. Quines qüestions són
prioritàries? 

Tenim el propòsit d’evitar un excés de
política, però bàsicament la premissa és
fer informació que interessi la gent.  

Quant al tractament, insisteix
en què la mirada i l’enfocament
són plenament catalans. Què
vol dir exactament amb això? 

Simplement mirar-se les notícies tenint
en compte allò que els ciutadans d’aquest
país viuen més directament, no determi-
nats per una agenda que té un marc refe-
rencial que no és el nacional, sinó que és
l’estatal. En definitiva, vol dir tenir una
agenda desacomplexadament pròpia, i no
estar tan pendents de si el Zapatero i el
Rajoy s’han fet un retret, com de quins
acords que ha aprovat el Consell de Minis-
tres afecten directament a Catalunya

La tecnologia emprada per ser-
vir les notícies també ha can-
viat. Una xarxa d’IP privada

«El que va començar com
una aventura de futur
incert, s’ha demostrat
com un projecte pioner,
visionari i necessari»
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22 l’entrevista

substitueix el satèl·lit. Quins
avantatges aporta aquest siste-
ma a les televisions? 

El que permet és una actualització con-
tinuada de la informació. Les televisions ja
no han d’esperar a la 1 del migdia i a les 7
de la tarda per rebre uns vídeos concrets,
sinó que durant el dia poden anar rebent
les notícies a mesura que es van produint.
Hem fixat uns mínims amb aquestes dues
hores com a referència, però si d’una notí-
cia hi ha canvis i evoluciona al llarg del dia,
encara que hagin passat les 7 de la tarda,
com és lògic, l’ACN n’oferirà una nova ver-
sió actualitzada. 

Tot i tenir una vigència de 2
anys, durant la signatura de
l’acord va afirmar estar
convençut del seu futur. 

No en dubto. No volem que aquesta
sigui només una relació entre un proveïdor
de continguts i un client. Ens agradaria
aprofitar la força i la capil·laritat de COMU-
NICÀLIA i de les seves televisions al terri-
tori perquè el camí no sigui només de
l’ACN caps als abonats, sinó que també hi
hagi bidireccionalitat. Com diria aquell, a
mi m’agradaria que aquest acord que hem
signat amb COMUNICÀLIA sigui l’inici d’u-
na gran amistat �

El test de... Saül Gordillo
Quanta estona dedica al dia
a mirar la TV?
La tinc constantment posada al despatx,
però a mirar-la realment uns 30 minuts.

I a escoltar la ràdio?
Unes dues hores al dia, quan em despla-
ço en cotxe.

I a navegar per Internet?
No entendria la meva vida sense navegar
per Internet, és a dir, estic permanent-
ment navegant ja sigui a la feina, per
raons òbvies, com quan arribo a casa, on
em connecto per escriure al meu bloc.

Quants correus electrònics rep al dia?
Entre 100 i 150

Un programa de ràdio / TV preferit?
De la televisió, m’agrada Polònia, l’APM,
sèries com CSI o House, i espais com
l’Àgora i 59 segons. Pel que fa a la ràdio,
escolto Els matins de Catalunya Ràdio,
els butlletins de Catalunya Informació i
La nit a RAC1.

Un web?
És difícil triar... Però per exemple Face-
book, que em permet relacionar-me amb
molta gent.

Té reproductor d’mp3/4? Si és així
quin tipus de música hi porta?
Sí, tinc un Ipod i ara mateix estic engan-
xat a Manel, Antònia Font, Joan Miquel
Oliver i U2.

Últim llibre que s’ha llegit?
Uh, Gabiru, d’en Julià Guillamon, i ara
mateix tinc a la tauleta de nit Periodisme?
Permetin! de Quim Torra, que repassa la
vida i els articles d’Eugeni Xammar.

Un viatge per recomanar?
Qualsevol viatge és recomanable... Però
per exemple, a l’Índia, que és l’últim que
he fet.

Alguna afició especial?
Els blocs.

Un indret per perdre’s?
El delta de l’Ebre.

Tenim una agenda
desacomplexadament
pròpia, el nostre marc
referencial no és l’estatal
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24 actualitat

Trenta-sis estudiants de quart d’ESO de
diversos centres educatius de Girona

participen en el programa televisiu de Te-
levisió de Girona, La ciutat dels llibres.
Versió 2.0 adolescents. L’espai, mensual i
de 25 minuts de durada, té l’objectiu de
promoure l’hàbit de la lectura entre els jo-
ves, conèixer els seus gustos literaris i es-
timular la literatura en llengua catalana. 

El programa inclou dues seccions. A
la primera, sis estudiants presenten els
llibres que han llegit, en fan una valoració
i en recomanen la seva lectura. Tot se-

guit, en una segona part, s’estableix un
debat col·loqui, conduït pel periodista Xa-
vier Carmaniu entorn a les lectures reco-
manades. 

La ciutat dels llibres. Versió 2.0 adoles-
cents és possible gràcies a la coordinació
del Servei Educatiu del Gironès del Depar-
tament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, Televisió de Girona i el Servei
de Biblioteques Municipals. La iniciativa
s’emmarca en el Pla d’entorn educació i
convivència dels barris de Sant Narcís i
Santa Eugènia �

Televisió de Girona promou la lectura
entre els adolescents

La ciutat dels llibres. Versió 2.0
adolescents té l’objectiu de promoure
l’hàbit de la lectura entre els joves,
conèixer els seus gustos literaris i
estimular la literatura en llengua catalana.

L’última novetat a la graella de Canal
Català Televisió és l’espai Tu denun-

cies, un programa on els ciutadans i les
ciutadanes tenen l’oportunitat de denun-
ciar problemes que estiguin vivint o ex-
pressar les seves queixes. Tu denuncies
està dirigit i presentat pel periodista Mi-
quel Valls i té l’objectiu de ser un espai
de servei públic i l’altaveu de tothom que
sigui testimoni  d’alguna injustícia o que
la pateixi.

El programa compta amb entrevistes
als ciutadans, denunciants i denunciats, i

especialistes que els ajuden a buscar solu-
cions. A més, ofereix als espectadors la
possibilitat d’enviar les seves pròpies imat-
ges gravades o fotografies dels casos que
vulguin denunciar. En la seva realització, hi
participa tot un equip de reporters que, a
través de les televisions del grup, arriben a
qualsevol punt de Catalunya.

Miquel Valls s’ha acomiadat dels infor-
matius de Canal Català per posar-se al
capdavant d’aquest nou projecte. Tu de-
nuncies s’emet de dilluns a diumenge a
les 19.30h �Miquel Valls s’ha acomiadat dels

informatius de Canal Català per posar-se
al capdavant d’aquest nou projecte.

Canal Català estrena Tu denuncies

Fent l’andorrà és el nou programa que
ha estrenat Andorra Televisió. Amb un

format molt dinàmic, l’espai busca ando-
rrans que resideixin a diversos països del
món perquè expliquin la seva experièn-
cia, el motiu de la marxa, el que més els
agrada del seu país d’acollida i què és el
que més troben a faltar d’Andorra. Es
tracta d’un programa de viatges ja que
proposa la descoberta d’un nou país,
però sempre des del prisma de compara-
tiva amb Andorra. 

Ginebra, Madrid, Tolosa de Llengua-
doc o Londres són alguns indrets que re-

corre Fent l’andorrà. Es mostra la seva cul-
tura, la seva societat, les seves tradicions i
la seva economia, amb el guiatge de l’an-
dorrà que hi resideix. Alguns dels ando-
rrans que viuen fora del Principat, i que el
programa permetrà conèixer més a fons,
són científics que fan recerca, emprene-
dors, experts financers en mercats inter-
nacionals o experts de l’esquí que desen-
volupen altres tasques �

Ginebra, Madrid, Tolosa de Llenguadoc o
Londres són alguns indrets que recorre
Fent l’andorrà.

Andorra TV busca andorrans
que viuen a l’estranger
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Pou del Glaç, 6 B Roger de Llúria, 115, pral 1a
Tel. 972 27 55 55 Tel. 93 272 61 96
17800 Olot (Girona) 08037 Barcelona

http://waio.tv/tv/index.php
Tel. 93 208 06 66 c/e: eric@wai-e.com
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Els cinc municipis lleida-
tans, Albesa, Alguaire, Al-

menar, Corbins i Rosselló de
Segrià, han signat la declara-
ció d’intencions prèvia a la
constitució del consorci Emis-
sores Municipals Terres de Po-
nent que ha de gestionar
l’emissora Emun FM Ràdio. El
fet que cinc emissores munici-
pals emetin conjuntament i
s’hagin unit sota un mateix
nom i personalitat jurídica,
amb una única programació i
amb la titularitat formada pels
cinc ajuntaments, és una ini-
ciativa pionera en l’àmbit de la
radiodifusió. 

L’emissora Emun FM Rà-
dio ofereix una programació
pròpia, centrada en els infor-
matius, magazines i radiofór-
mula, als cinc municipis lleida-
tans. Un 25% de la
programació musical és en
llengua catalana i inclou for-
macions locals dels municipis
d’Emun i poblacions veïnes.
Els estudis de l’emissora s’ubi-
quen actualment a Rosselló de
Segrià. D’aquí a dos anys se si-
tuaran a un altre municipi ja
que són itinerants. L’objectiu
de l’emissora és promocionar
les activitats que es realitzen a
les cinc localitats �

Es constitueix oficialment Emun FM Ràdio

L’acte de constitució d’Emun FM Ràdio va tenir lloc a
l’Ajuntament de Rosselló.

Amb l’objectiu de donar a
conèixer la realitat so-

cial a la qual s’enfronten les
dones internes del Centre
Penitenciari de Picassent,
l’emissora municipal, Ràdio
l’Om, ha enregistrat un pro-
grama especial amb motiu
del Dia de la Dona. Amb el
nom de Pica-dos, l’espai ha
donat veu a les recluses, que
han fet de periodistes, entre-
vistades i han posat la música
en directe. D’aquesta mane-
ra, els oients han pogut escol-
tar testimonis durs i aclari-
dors d’una sèrie de dones
que han reflexionat amb veu
alta sobre les seves vides, la

situació al centre o com en-
caren el futur.  

Al mateix temps, les prota-
gonistes han tingut l’oportunitat
d’entrevistar el director del cen-
tre penitenciari, Ramon Càno-
vas, que ha explicat com és la
gestió de la presó, que té més
de 2.000 internes. Per altra
banda, el programa també ha
debatut la situació del centre i el
tracte que reben les recluses.

El programa de ràdio, una
iniciativa del Centre de For-
macions d’Adults de la Presó
de Picassent, s’ha pogut es-
coltar per les emissores inte-
grades a la Xarxa d’Emissores
Municipals Valencianes �

Amb el nom de Pica-dos, l’espai ha donat veu a les recluses,
que han fet de periodistes, entrevistades i han posat la música
en directe.

Ràdio l’Om entra a la presó de Picassent

La Plana Ràdio, l’emissora municipal de
Santa Bàrbara (Montsià), ha inclòs a la

seva graella de programació un nou espai
sobre educació mediambiental. Es tracta
d’un espai que vol insistir en la importàn-
cia de fer un ús correcte del nou sistema
de recollida selectiva de deixalles que s’ha
implementat al municipi.

Dues educadores ambientals, que han
anat explicant casa per casa com s’ha de
realitzar el reciclatge, condueixen l’espai
informatiu a La Plana Ràdio. El programa

s’estructura en forma de concurs, amb
preguntes als oients sobre com i de quina
manera s’ha de fer el reciclatge, i a quin
contenidor s’ha de llençar cada matèria. El
programa s’emet els matins dels dilluns,
dimecres i divendres i cada setmana els
participants entren en un sorteig d’un pa-
quet de bosses contenidores. A banda del
programa de ràdio, les educadores am-
bientals visiten periòdicament les illes de
contenidors per avaluar si el reciclatge es
fa correctament �

Educació ambiental a La Plana Ràdio

La Teresa Guarsh i la Carmen Segura són
les dues educadores ambientals que
condueixen el programa.
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La Facultat de Comunicació Blanquerna
de la Universitat Ramon Llull de Barce-

lona va acollir la primera de les jornades
“Eines per a la ràdio local pública”, que
organitza la Federació de Ràdios Locals de
Catalunya (FRLC). Una trentena de repre-
sentants d’emissores locals catalanes van
participar al debat sobre com programar
una emissora local. “Va ser un èxit de par-
ticipació”, explica el president de la Fede-
ració, Manel Ramon, que afegeix: “Vàrem
constatar que aquest model de debat és
molt positiu perquè les emissores exposen
al mateix temps els seus problemes i les
solucions que van adoptant amb l’objectiu
de millorar la ràdio de proximitat”.

Una aposta cap a les noves
tecnologies

Després de l’intercanvi d’experiències
entre els diversos representants de la rà-
dio local catalana, la jornada va evidenciar
la necessitat de les emissores locals públi-
ques d’utilitzar el web 2.0 perquè siguin
més properes a l’audiència. A més, van
concloure que utilitzar les xarxes socials
(com el facebook o el twitter), el podcast o
l’streaming permet que les ràdios arribin
amb major facilitat als joves. 

En segon lloc, la jornada també va ser-
vir per insistir en la funció de servei públic
de les emissores municipals. Les persones
assistents van acordar que la ràdio ha
d’intentar que la societat civil sigui activa
en la vida del municipi, “d’aquesta mane-
ra -diu Ramon- la ràdio fa realment la seva
funció de servei públic”. 

Per altra banda, la jornada va manifes-

tar, una vegada més, la necessitat de pro-
fessionalitzar les emissores locals. “El que
cal professionalitzar sobretot són els infor-
matius, ja que són la pedra angular de les
emissores i s’han de tractar amb respec-
te”, manifesta Ramon. Finalment, es va

insistir en la necessitat de fer més visible
la ràdio local:  “S’ha d’autopromocionar i
donar-se a conèixer mitjançant la publici-
tat de qualitat”, diu Ramon. La segona jor-
nada de la Federació per millorar la ràdio
de proximitat tindrà lloc al mes de juny �

La Facultat de
Comunicació
Blanquerna
va acollir la
jornada de
debat.

“Eines per a la ràdio local”
reuneix una trentena d’assistents

L’FRLC i Picap inicien una
etapa de col·laboració

El president de la Federació de Rà-
dios Locals de Catalunya, Manel Ra-
mon, i el director de la discogràfica Pi-
cap, Joan Carles Doval, han signat un
conveni amb l’objectiu d’iniciar una
etapa de col·laboració entre les dues
entitats. Amb aquest conveni, la Fede-
ració es compromet a produir progra-
mes de contingut musical que després
seran distribuïts entre totes les seves
emissores adherides. 

La primera col·laboració és la pro-
ducció d’una sèrie de 12 programes

de música en català. L’espai ofereix
èxits de tots els temps i també els te-
mes més recents editats per la disco-
gràfica. Els programes, d’aproximada-
ment uns 30 minuts de durada,
s’enregistren a Ràdio Castellar i es di-
fonen a totes les emissores federades
a través del web de la Federació
(www.radiolocal.cat).

L’empresa Picap promociona, pro-
dueix i edita música de tots els estils
musicals, principalment d’artistes ca-
talans i en llengua catalana �
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Joan Bril·li

Els experts diuen que el 2018 els e-Bo-
oks (e-llibres o llibres electrònics)  su-

peraran als de paper. Podran els amants
del llibres canviar el paper pels píxels?
Com sempre, les noves tecnologies són
imprevisibles, però és cert que el llibre di-
gital ha començat a atraure lectors. Serem
capaços de llegir un llibre en suport digital
amb la mateixa intensitat que en format
paper? Una investigació del Centre Nacio-
nal per a l’Educació i la Investigació de la
Lectura de Noruega manté que el format
digital i les pantalles de l’ordinador influei-
xen en la forma de llegir una obra, fins al
punt d’impedir la immersió que s’aconse-
gueix amb un llibre. Existeixen diferents
estudis que demostren que no es llegeix
de la mateixa manera en format digital que
en format paper. Un d’ells manifesta que
la separació del text del seu suport físic
comporta una lectura superficial. Un altre
arriba a la conclusió que els lectors com-
prenen més la informació i en menys
temps amb el paper que davant d’un su-
port electrònic. Sigui com sigui, el canvi
d’escenari pot ser brutal.  

Avantatges i inconvenients 
L’octubre passat, El Periódico publica-

va un comparativa dels dos suports. Tot té
els seus avantatges i els seus inconve-
nients, però val la pena extreure’n algunes
conclusions. Pel que fa al llibre electrònic,
s’hi pot accedir des de qualsevol lloc via
mòbil en el cas de Kindle -aparell prim i
blanc de la mida d’un llibre que comercia-
litza Amazon- ; té una gran capacitat

d’emmagatzematge; es poden transportar
fàcilment fins a 200 llibres amb un pes mí-
nim; permet alliberar les prestatgeries de
casa; es pot triar a gust de l’usuari la mida
de la tipografia (tinta electrònica) i no es
pot deixar a una altra persona. Quant al lli-
bre imprès, es pot portar a la platja i si es
deteriora no és una pèrdua
greu; fora de les llibreries no sol
ser un objectiu per als pispes;
permet usar tintes de colors en
la tipografia; s’hi poden afegir
notes i també subratllar-lo; i
comprar 12 o 15 llibres de pa-
per a l’any segueix essent més
barat que no pas comprar un
dispositiu. Fetes les compara-
cions i per començar a fer boca,
al mercat ja ha començat la gue-
rra de suports. Per 300 dòlars
Sony comercialitza l’e-Book
PRS-505 amb una capacitat de
6.800 pàgines; el Kindle 2 d’A-
mazon permet llegir i incorpora
so; l’iRex lliad és el lector digital
més gran, és tàctil i permet llegir
documents format A4; i el Papy-
re -la versió espanyola de l’e-
Book- es pot adquirir amb una
targeta de memòria d’1 Gb i por-
ta emmagatzemats 400 llibres. 

D’exemples com aquests
n’hi ha molts més, però serà ca-
paç la tecnologia
de canviar la
manera de llegir?
Els editors
co inc ide i -
xen que el lli-
bre tradicional i

l’electrònic coexistiran durant molt temps.
Però realment  estem preparats per al
canvi? Arribarà el dia en què deixarem de
comprar llibres impresos per Sant Jordi?
Us imagineu el llibre més venut de la Dia-
da en format digital? �

Els llibres seran electrònics
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IÓ Nom i cognoms:

Adreça:

Població: Codi postal:

Empresa: NIF:

Telèfon: Correu electrònic:

SUBSCRIPCIÓ ANUAL: 15 Euros (IVA inclòs)
FORMA DE PAGAMENT
� Xec bancari nominatiu a COMUNICÀLIA, SA
� Rebut bancari

Número de compte: _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Data: Signatura

COMUNICÀLIA, SA.
Departament Comercial
C/ València, 231, 2n 2a
08007 Barcelona
Tel. 93 488 10 08
Fax 93 487 40 04
subscripcions@antenalocal.cat
www.antenalocal.cat 
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Activa Multimèdia presenta
al MAC dues noves solu-

cions per fer possible una TDT
de proximitat de qualitat a baix
cost. La primera, Canal Local,
és un sistema per gestionar i
emetre continguts de qualitat
amb una inversió mínima i de
forma automàtica. A més, per
als canals que vulguin fer pro-
ducció pròpia, Compact TV
ofereix una àmplia gamma de
possibilitats de producció i ar-
xiu digital.

Canal Local, basat en la
plataforma Automatic TV, ofe-
reix un model de TDT automà-
tica que es basa en tres eixos

de continguts: “Informació”,
que combina imatges, fotogra-
fies i text; “Finestres”, que ofe-
reix imatges des de càmeres fi-
xes ubicades en llocs
emblemàtics; i “Participació”,
que permet als espectadors
aportar missatges i imatges. El
sistema també permet l’ús de
continguts de COMUNICÀLIA,
la XTVL o la Corporació Catala-
na de Mitjans Audiovisuals.

Producció i arxiu amb
Compact TV 

D’altra banda, el sistema
de producció i arxiu digital de

continguts audiovisuals Com-
pact TV ofereix una àmplia
gamma de possibilitats de pro-
ducció professional com ara la
captura de continguts des de
cinta o enllaços, edició de ví-
deo, gestió d’assets, arxiu, etc. 

Compact TV fa molt més
fàcils les tasques quotidianes
en el camp de la producció,
gràcies a treballar sense cin-
tes de vídeo en un entorn web
senzill i intuïtiu. És una solu-
ció completa que permet re-
duir el temps de producció,
augmentar la qualitat dels
continguts produïts i optimit-
zar l’ús del arxiu �

Activa Multimèdia presenta al
MAC solucions per a una TV
local de qualitat i a baix cost

Canal Local ofereix una
alternativa de programació
automàtica que pot ajudar a
la viabilitat de l’encesa de la
TDT de proximitat.

infotec 29
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30 biblioteca

La professora i investigadora
dels gèneres radiofònics, Susana
Herrera Damas, fa una crida en
Cómo elaborar reportajes en ra-
dio perquè es recuperi el repor-
tatge a la ràdio. Segons l’autora,
a causa de la manca de temps i
de recursos, el reportatge no és
massa freqüent però té enormes
potencialitats per a la ràdio. En
aquest sentit, Herrera destaca la
capacitat d’aquest gènere per

oferir una major profunditat a
l’hora de relatar els fets i contex-
tualitzar-los. Per aquest motiu, el
llibre aborda el reportatge des
d’una perspectiva pràctica, ame-
na i didàctica, i proposa un se-
guit d’exemples reals que de-
mostren les possibilitats que
ofereix el gènere.

Cómo elaborar reportajes
en radio s’estructura en set ca-
pítols, entre els quals n’hi ha

un de dedicat als diferents ti-
pus de reportatges radiofònics,
a les fases per a la seva elabo-
ració o al seu estil. Finalment,
destaca la part dedicada al re-
portatge radiofònic contempo-
rani, que se centra en el lloc
que ocupa dins la graella de
programació, els perills on es
pot caure a l’hora d’elaborar-los
i les qualitats que ha de tenir
un bon reportatge �

El professor de la Facultat
de Comunicació de la Universi-
tat de Deusto, Miguel Urretaviz-
caya, dibuixa una  radiografia de
la televisió digital en l’actualitat a
La nueva televisión digital en el
universo multimedia. L’autor ex-
plica com la TDT s’ha convertit
en un entramat audiovisual om-
nipresent, farcit de canals ac-
cessibles des de qualsevol in-
dret i amb una programació feta

cada vegada més a la mida de
l’espectador. Al mateix temps,
augura que la nova televisió di-
gital s’enfronta a un futur ple
d’incerteses, però també ple de
grans possibilitats.

El llibre s’estructura en qua-
tre parts. La primera se centra
en la revolució que ha suposat
la digitalització de la televisió, i
dedica un dels capítols a les pla-
taformes digitals a l’Estat espan-

yol. A la segona part, l’autor des-
glossa les experiències del Reg-
ne Unit, França, Itàlia i Aleman-
ya en el seu procés de digi-
talització. La nova televisió digi-
tal a Espanya ocupa tot un ter-
cer capítol del volum i inclou
una part dedicada a l’apagada
analògica. Finalment, el llibre se
centra en la interactivitat i la
convergència de la televisió amb
Internet �

Per Anna Alemany

Amb el suport de la  llibreria MEDIOS C. Valldonzella, 7 - 08001 Barcelona - 93 412 33 88

Cómo elaborar reportajes en radio
Susana Herrera Damas, La Crujía Ediciones, Buenos Aires, 2008, 268 pàg., 24e

La nueva televisión digital en el universo multimedia
Miguel Urretavizcaya Hidalgo, Deusto Publicaciones, San Sebastián, 2008, 270 pàg., 20e

contactes d’interèsFederació de Ràdios Locals de
Catalunya
Tel. 93 488 10 08
Fax 93 487 40 04
www.radiolocal.cat
info@radiolocal.cat

Associació Catalana de
Concessionaris Privats
de TDT Local
actdtlocal@gmail.com

Televisions Digitals de
Proximitat
Tel. 902 88 57 37
etv@llobregat.tv

Xarxa Audiovisual Local
Tel. 93 507 02 50
Fax 93 411 89 22  

www.xal.cat
xtvl@xtvl.tv

COM Ràdio
Tel. 93 508 06 00
Fax 93 501 01 11 / 12  
www.comradio.com
comradio@comradio.com

Direcció General 
de Comunicació i Serveis 
de Difusió Audiovisuals
Tel. 93 567 63 50  
www.gencat.net/dgma 
mitjanscom@gencat.net

Secretaria de
Telecomunicacions i Societat
de la informació
Tel. 93 363 83 60  

www.gencat.net/governacio-
ap/stsi/
stsi.governacio-ap@gencat.cat

Consell de I’Audiovisual 
de Catalunya
Tel. 93 365 25 25 
www.cac.cat
audiovisual@gencat.cat

Ministeri d'Indústria,
Turisme i Comerç
Tel. 902 446 006
www.mityc.es
info@mityc.es

Abertis Telecom 
Tel. 93 567 89 10  
www.abertistelecom.com
abertistlc@abertistelecom.com

Direcció General de Tecnologia
i Comunicacions del Govern de
les Illes Balears 
Tel. 971 78 41 78
http://dgtic.caib.es/index.ca.htm
sac@dgtic.caib.es

Direcció General de Promoció
Institucional - Servei de
Comunicació de la Generalitat
Valenciana
Tel. 96 386 37 77

Consell Andorrà 
de I’Audiovisual 
Tel. 34 376 824 489  
www.caa.ad/
caa@andorra.ad
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