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un concurs restringit
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expectatives frustrades. Mentrestant la televisió de proximitat
d’aquest país ha treballat incansablement per vestir una oferta
televisiva cada cop més propera a la gent, a les seves inquietuds i
als seus interessos i amb un grau de qualitat a l’alça. No és gratuït
afirmar que una de les eines d’integració i cohesió social ha estat i
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Els articles d’opinió expresen únicament l’opinió
dels seus autors. ANTENA LOCAL no es fa
responsable del seu contingut.

Els pròxims mesos seran decisius per a aquest sector. Els
concursos de la Televisió digital terrestre (TDT) local provocaran un
gran terrabastall entre tots els operadors. Depenent de com el
govern de la Generalitat plantegi les bases del concurs d’accés a la
TDT, i de com el Consell de l’Audiovisual de Catalunya les accepti,
una bona part de la televisió local d’aquest país pot desaparèixer.
Els beneficiats de tot plegat serien els grans grups multimèdia
espanyols que tenen com a objectiu desembarcar a Catalunya, un
territori que ells consideren especialment atractiu pel potencial
econòmic, publicitari i per la influència política. Si es materialitzen
aquests mals auguris, voldria dir que aquest país ja no tindria
televisió local? Evidentment sempre hi haurà televisió local, l’únic
problema –i no és petit—és que no serà d’aquest país.

Per evitar aquesta desnacionalització, la pèrdua de referents de
proximitat i d’aquest arrelament que la televisió ha tingut fins ara,
les associacions del sector (el Consorci Local i Comarcal de
Comunicació, la Federació de Televisions Privades, el Fòrum
Audiovisual Català i la Federació de Televisions Municipals, entre
d’altres) estan explorant totes les fórmules possibles. Una primera
via passa per una modificació legislativa que permetés el traspàs
automàtic de les televisions amb autorització administrativa de
l’analògic al digital. Si les televisions estatals (Tele5, Antena 3 o
Canal+) tenen garantit l’automatisme, per què les locals no? Hi ha
una segona via que és el concurs restringit. És a dir, un concurs on
solament es poden presentar els que disposen d’una autorització
administrativa. Aquesta última fórmula no soluciona tots els
problemes però els alleugereix molt.

Les dues propostes plantejades són legals i legítimes. Només
requereixen voluntat política dels nostres governants: la Generalitat
i el govern central que, en aquests moments, no poden excusar-se
en desavinences de fons quan estan governades sota el mateix
signe polític.

OPI N IÓ
CONTACTES D’INTERÈS

• Consorci Local i Comarcal de
Comunicació
Tel. 93 488 10 08
Tel. 93 487 49 45
www.clcc-comunicacio.org
clcc@clcc-comunicacio.org
• Federació de Televisions
Locals de Catalunya
info@cat-tv.org
• Federació de Televisions
Municipals de Catalunya
tvm@antenalocal.net
• Federació de Ràdios Locals
de Catalunya

www.fedcatradio.org
info@fedcatradio.org
• Fòrum Audiovisual Català
Tel. 93 331 56 41

• Comunicàlia SA
Tel. 93 488 10 08
Tel. 93 487 49 45
clcc@clcc-comunicacio.org

• Direcció General de Mitjans i
Serveis de Difusió Audiovisuals
Tel. 93 567 63 50

www.gencat.net/dgma
dgma.presidencia@gencat.net

• Secretaria de Telecomunicacions i
Societat de la informació
Tel. 93 363 83 60
www10.gencat.net/dursi/ca/si/
institucional/presentacio.htm
comunicacio.stsi.dursi@gencat.net

• Consell de l’Audiovisual de
Catalunya
Tel. 93 363 25 25
www.audiovisualcat.net
audiovisual@gencat.net

• Tradia
Tel. 93 567 89 10
www.tradia.com
tradia@tradia.com

• Retevision

CAC, control
versus papera
Estem en un moment en què els continguts dels mitjans de
comunicació estan en ple debat, no solament als propis mitjans,
sinó també en l’àmbit polític més estricte i en les tertúlies
ciutadanes.
El Consell de l’Audiovisual de Catalunya, dins de les seves
competències, intenta posar ordre en aquest “patracol” d’interessos
entre audiències i continguts, entre què és el que vol i el que no vol
l’espectador o l’oient; el temps ens dirà si el CAC se’n surt o no.
En un àmbit menys mediàtic es troben les emissores municipals,
pioneres en la utilització del català. Pioneres en el desplegament
radiofònic de la cultura del nostre país, pioneres en la difusió de la
música catalana.

“

Les municipals no estem en contra
de demostrar que utilitzem el català
de manera habitual; tot i que ens
agradaria que no hi haguessin
greuges comparatius amb d’altres
emissores

”

Tel. 93 502 00 00
www.retevision.es

• Direcció General de Comunicació
del Govern de les Illes Balears
Tel. 971 17 65 07

http://dgcom.caib.es
premsa@reinforma.caib.es

• Secretaria Autonòmica de
Comunicació de la Generalitat
Valenciana
Tel. 96 386 62 27

• Consell Andorrà de l’Audiovisual
Tel. 34 376 875 700

http://www.caa.ad/

Doncs bé, tot i aquests mèrits adquirits, el Consell de l’Audiovisual
de Catalunya vol seguir vetllant perquè les municipals continuem
essent “el punt de referència del país”. Potser sona a sarcasme,
però en realitat ho és.

Les municipals no estem en contra d’un control d’espais culturals,
de la música en català, de gravar tota la programació durant mesos,
de fer arribar al Consell de l’Audiovisual cada mes el llistat de
música del país, de demostrar que utilitzem el català de manera
habitual etc., tot i que ens agradaria que no hi haguessin greuges
OPI N IÓ

l de qualitat
rassa
És cert que una regularització de certs
formalismes t’ajuda també a millorar en les teves
tasques, cosa que desafortunadament ens fa
falta a moltes ràdios municipals i que invita a la
reflexió a molts polítics amb emissores
municipals a la seva localitat.

“

La nostra història avala el
compromís de proximitat
radiofònica amb Catalunya
però certes actituds a
vegades ho posen en dubte,
i això fa mal

”

“

Crec que s’ha d’ajudar el Consell de l’Audiovisual
a complir la seva missió, és fins i tot necessari.
Només li demanem que faciliti les coses, que no
es converteixi en un aparell que omple de
burocràcia i de paperassa les ja reduïdes
capacitats de gestió de les nostres emissores
municipals.

S’ha d’ajudar el CAC a
complir la seva missió.
Només li demanem que
faciliti les coses

La nostra història avala el compromís de
proximitat radiofònica amb Catalunya però certes
actituds a vegades ho posen en dubte, i això
fa mal

”

comparatius amb d’altres emissores. Ho fan o
ho faran totes? Les que emeten gran part de la
programació des de Madrid, també?

OPI N IÓ

•

Manel Ramon i Ferré
President de la Federació de
Ràdios Locals de Catalunya
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La TV local reclama un
concurs de la TDT restringit
El sector presenta un informe jurídic que avala
que una part dels programes digitals es reservin
per a un procés concessional limitat a aquelles
cadenes de proximitat reconegudes legalment
pel decret Loppacher
SÒNIA MAZA

Disposar d’una autorització administrativa per emetre no suposa a hores d’ara cap garantia per constar en el
cada vegada més proper mapa digital. A diferència de les televisions d’àmbit nacional o estatal, les cadenes
locals que emeten en l’actualitat són les úniques que han d’afrontar un procés concessional per continuar
emetent quan la tecnologia digital terrestre s’imposi. Atesa la indefinició jurídica que durant anys ha viscut el
sector, és l’únic cas en què la Llei no accepta una substitució automàtica de llicències. Hi ha, però, una
possibilitat -recolzada per un informe jurídic- que es reconegui a aquelles emissores que disposen de
l’autorització administrativa concedida per la Generalitat i avalada pel CAC a través del conegut decret
Loppacher: la convocatòria d’un concurs restringit als operadors amb el citat títol habilitant. La Mesa de la TV
Local així ho ha sol·licitat a l’executiu català, que ho està estudiant. És, sens dubte, un raig d’esperança per a un
sector que continua vivint amb neguit i inquietud la imminent arribada de la Televisió digital terrestre (TDT).

Foto: Diego Muñoz

6

A FONS

A Catalunya operen actualment més de 100 televisions
locals, la majoria d’elles amb una llarga trajectòria de 10, 15,
20 o, fins i tot, 25 anys de servei al ciutadà. Es tracta d’un ric
i plural teixit comunicatiu que ara, enfront l’adveniment d’una
nova tecnologia, comença a témer pel seu futur. Mentre l’atenció informativa se centra en la polèmica generada per la
possibilitat que l’executiu central aprofiti l’aprovació de la Llei
de la TDT per concedir noves llicències analògiques de TV
privada estatal en obert, les cadenes de proximitat continuen
amb la seva lluita per sobreviure a la denominada apagada
analògica, fixada a Catalunya per al 2008.
Abans d’acabar el 2004, el govern de Rodríguez Zapatero
aprovava un Pla d’impuls de la TDT amb l’objectiu d’accelerar
la implantació d’aquesta tecnologia. El 4 de febrer esdevenia
Projecte de llei, amb la introducció de canvis significatius a la
normativa que afecta la TV local. El Projecte de llei de mesures urgents per a l’impuls de la TDT, de liberalització de la televisió per cable i de foment del pluralisme, endarrereix el termini perquè les autonomies fallin els concursos d’adjudicació
de llicències del 4 d’agost al 31 de desembre d’enguany i
escurça de vuit a quatre mesos el temps de què disposen les
cadenes que quedin fora del concurs per deixar d’emetre. A
més, allarga el termini de la concessió de cinc a deu anys per
equiparar-les a aquelles entitats que operen a d’altres àmbits
de cobertura. El text també amplia d’una a dues el nombre
màxim de televisions de gestió pública dins de cada múltiplex
permetent als ajuntaments gestionar, de forma excepcional
si es tracta de municipis molt grans, dos dels quatre programes que configuren els canals digitals. Tot i que l’executiu va sol·licitar al Congrés el tràmit d’urgència del Projecte
de llei, finalment seguirà la via ordinària. El vot en contra de
Convergència i Unió a la Mesa de la Cambra va ser decisiu
per aturar un procés que el sector considera poc dialogat i
consensuat.

TREBALL INTENS DE LA MESA
Diàleg i consens són precisament el que reclama la Mesa de
la TV Local, que representa tot el sector a Catalunya. Al final
d’any es va superar un moment de màxima tensió arran de les
informacions que apuntaven cap a una actitud molt restrictiva
del Govern català a l’hora d’atorgar les llicències a la TV
local. El 22 de desembre, la Mesa decideix mobilitzar tots
els seus actius per denunciar els risc de desaparició de la
televisió de proximitat. Dues reunions d’urgència del
secretari de Comunicació, Enric Marín, amb el coordinador
de la Mesa, Miquel Bonastre, i el subcoordinador, Josep
M. Torrent (27 de desembre), i de Marín amb tota la Mesa
(29 de desembre) van servir perquè la Generalitat donés
garanties que el procés no seria restrictiu.
La declaració d’intencions de Marín va suposar la desconvocatòria temporal de la mobilització. Des de llavors les negociacions amb l’executiu català s’han intensificat. El director
general de Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals, Santiago
Ramentol, assegura en una entrevista publicada en aquesta
mateix número (vegeu pàgs. 10 i 11) que la Generalitat
seguirà negociant amb el Ministeri de forma ininterrompuda per assolir que tots els projectes de televisió digital
local catalana potencialment viables tinguin cabuda i que
s’oposarà a la penetració de TV que pretenen implantar un
nou model de cadena estatal.
Però sovint les bones intencions no són suficients. A
més, els concursos de llicències que ja s’han endegat
a les Illes Balears (resolt amb polèmica i recentment
impugnat per Localia Mallorca i el Partit Socialista) i a

Foto: Diego Muñoz

Madrid (pendent de resolució en el moment de tancar
aquesta edició i on tots els grans grups estatals amb
cadenes locals opten a llicències) no dibuixa un panorama
gaire favorable per a les televisions de proximitat. Les condicions d’ambdós concursos (vegeu quadre pàg. 8) són
de difícil compliment per a moltes emissores. És per això
que la Mesa reclama al Govern més garanties.
Des que va iniciar-se el procés de migració cap al digital
amb l’aprovació per part del govern popular del Pla de la
TDT ara fa un any, el sector ha reivindicat el dret que es
reconegui aquelles emissores autoritzades administrativament pel Govern de la Generalitat. El Decret 15/2003,
més conegut com a decret Loppacher, va posar en marxa
un procés de certificació de les televisions locals amb l’objectiu d’ordenar el mapa d’un sector immers en un caos
jurídic. Més d’un centenar de televisions públiques i privades van superar el procés acreditant el compliment d’una
sèrie de requisits entre els quals constava el foment de la
cultura i els interessos locals o la utilització del català en
un 50% de la programació. A més, el Consell de
l’Audiovisual de Catalunya (CAC) hi va participar garantintne la transparència. La Mesa de la TV Local de Catalunya
ha sol·licitat repetidament a l’executiu que això sigui tingut
en compte a l’hora de concedir les llicències. Ara ha fet un
pas més: demanar que el Govern reservi una part dels programes a concurs per obrir un procés concessional restringit a les televisions amb autorització administrativa. Un
informe jurídic, elaborat pel prestigiós bufet d’advocats
Cullell i Associats, avala aquesta possibilitat.

CONCURS RESTRINGIT
El Decret 15/2003 estableix en la seva disposició addicional tercera que “(...) en els concursos per a l’atorgament de les concessions de televisió digital terrestre d’àmbit local, es valorarà, si s’escau, la titularitat de l’autorització administrativa general (...)”. Segons l’informe esmentat,

A FONS
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COMPARACIÓ CONDICIONS CONCURSOS TDT BALEARS-MADRID*
Concepte

Balears

Madrid

Termini de presentació

16 dies naturals

53 dies naturals

Termini de concessió

5 anys

5 anys

Fiances provisionals

de 2.000 a 43.000 €

de 75.000 a 500.000 €

Fiances definitives

de 4.000 a 86.000 €
Un any a comptar des del'adjudicació

de 150.000 a 600.000 €
8 mesos a comptar des de l'adjudicació

Obligacions dels
concessionaris
(serveis addicionals)

Crear una societat mercantil a parts iguals
entre els 4 concessionaris per explotar el
canal de dades (abans de formalitzar el
contracte). Aquesta empresa el pot explotar directament o cedir-lo a un tercer, amb
la prèvia autorització del Govern Balear

Explotar els serveis addicionals que proporcionalment li corresponguin en les
mateixes condicions que la resta dels
operadors amb els que comparteix el
canal

Obligacions dels
concessionaris
(arxiu de la programació)

Arxivar la programació durant 6 mesos

Arxivar la programació durant 3 mesos

Obligacions dels
concessionaris
(emissió en obert)

Emetre en obert 4 hores diàries
i 32 setmanals

Emetre en obert sempre

Presentació d'ofertes

Documentació general
i Proposició tècnica

Documentació administrativa, Oferta
tècnica i Objectius

Puntuació Concurs

Total: 450 punts
Requisit: Passar dels 80 punts en els
tres apartats

Total: 100 punts (5 punts addicionals per
les entitats sense ànim de lucre)
Si cap empresa arriba als 50 punts,
poden declarar-se deserts

Inici del servei

* Font: Mesa de la TV Local de Catalunya

no és doncs equiparable “la situació de partida d’aquells
que, encara que de forma provisional, han legalitzat la seva
situació assumint el compromís de respectar els principis
que han d’inspirar l’activitat televisiva local, així com les
obligacions per al seu desenvolupament d’acord amb l’interès públic, a la d’aquells que s’incorporin ex novo a l’exercici de l’esmentada activitat sense l’experiència ni,
sobretot, les càrregues que comporta el seu anterior exercici”. Tanmateix, afirma que valorar de manera positiva
aquells que hagin obtingut l’autorització administrativa no
contradiu ni distorsiona el procediment d’adjudicació concessional previst per la Llei 41/1995, ja que aquesta deixa
en mans de les comunitats autònomes la valoració de les
entitats que concorrin a concurs (article 13, 1 i 2). A més,
la Llei de contractes de les administracions públiques preveu el procediment restringit en la convocatòria de con-

8

cursos per a l’adjudicació de contractes de gestió de serveis públics al seu article 159.1.

G REUGE

COMPARATIU

Per a la Mesa el procediment restringit al qual només haurien d’accedir els titulars de l’autorització administrativa és
la solució més apropiada per resoldre el greuge comparatiu que suposa que els operadors nacionals i estatals existents no hagin de superar cap concurs per fer el pas cap a
la TDT, mentre que les cadenes locals sí. Per això ja ha fet
arribar la seva petició -amb l’informe jurídic que la justificatant a l’executiu català com al CAC. Els responsables de
l’organisme regulador han declinat, de moment, prendre
cap mena de posició al respecte. La Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals ha tramès l’informe als seus serveis jurídics per estudiar-ne la viabilitat

A FONS
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EL FUTUR DIGITAL A DEBAT
El futur digital de la ràdio i la televisió va centrar la Sisena
Jornada Parlamentària sobre Mitjans Audiovisuals, organitzada pel Parlament, la CCRTV i el CAC. L’acte, que va reunir a experts en el camp de la comunicació de Catalunya,
França, Anglaterra i Alemanya, va servir per analitzar els
aspectes tecnològics de la digitalització, les seves repercussions socials, culturals i econòmiques, i l’oferta de continguts per mitjà dels nous operadors digitals. Les inquietuds de la televisió local també van poder ser escoltades
durant la jornada. La ponència del subcoordinador de la
Mesa de TV Local de Catalunya i director general del
CLCC, Josep M. Torrent, va posar de manifest el neguit amb
què les cadenes de proximitat estan vivint la migració
tecnològica. Segons Torrent, que va destacar la inequívoca
vocació de servei ciutadà del sector, la TV local de
Catalunya tem que la TDT signifiqui la seva desaparició i veu
amb preocupació que els anys de trajectòria i de treball
incansable no s’acabin reconeixent en els concursos de
llicències. El subcoordinador de la Mesa va reclamar que
s’aclareixin les incògnites que fan del digital un futur incert:
esbrinar el cost que tindrà el servei, què passarà amb més
de la meitat de municipis catalans que actualment queden
fora de la planificació i qui vestirà el territori d’una xarxa de
repetidors que facin possible la recepció. Torrent va assegurar que la TV local, amb una dilatada trajectòria i capacitat de transformació, vol participar activament del futur
digital, i va manifestar la necessitat de ser “molt curosos”

a l’hora de legislar i d’actuar en aquest camp per evitar que
l’entrada de les cadenes de televisió local dels grans grups
de comunicació estatal posi en perill la rica i plural oferta del
país, molt arrelada al territori. “Aquest país continuarà tenint
televisió local. El que no està tan clar és que la televisió local
que acabi existint sigui d’aquest país”, va sentenciar. El
coordinador de la Mesa i director general de la Xarxa de
Televisions Locals (XTVL), Miquel Bonastre, també va
participar a la jornada. Bonastre va explicar que amb la TDT
està canviant la noció sobre el terme local: “No és tant allò
que tenim a prop, com allò que sentim a prop”, va afirmar.

A FONS

9

Santiago Ramentol, director general de Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals

“Ens oposarem a la penetració
de TV que pretenen implantar
un nou model de cadena estatal”
S. M.

E L PROJECTE DE LLEI D'IMPULS DE LA TDT, APROVAT
PEL CONSELL DE M INISTRES AQUEST MES DE FEBRER,
FINALMENT NO ES TRAMETRÀ PER LA VIA D'URGÈNCIA .
COM AFECTARÀ AIXÒ LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS
DE LLICÈNCIES DE TDT LOCAL PER PART DE LA
G ENERALITAT?
Ens preocupen molt els obstacles que van sorgint en
un tema ja de per si molt complex i difícil de gestionar.
És evident que, com a conseqüència d'aquest canvi,
poden produir-se ajustaments respecte del calendari
amb què estem treballant. Ara bé, la voluntat de la
Direcció General de Mitjans i
Serveis de Difusió Audiovisuals, és
que el concurs de la TDT local
s'hagi resolt, com a molt tard, el
mes de desembre d'enguany.
Només preveuríem retards en la
resolució del concurs si les actuacions del govern central fessin
impossible el compliment del
calendari que tenim establert, o bé
si, de forma clara, endarrerir-la fos
positiu per al conjunt de les televisions locals del país, que són, en
definitiva, a qui hem de prioritzar
en tot moment.

A

BANDA DE RESERVAR PROGRAMES PER A LES
TELEVISIONS MUNICIPALS , ES TÉ PREVIST RESERVAR NE ALGUNS PER A D'ALTRES CONVOCATÒRIES?

Coneixent com coneixem el model català de comunicació, la intenció de la Direcció General és treure a concurs tots els programes disponibles, amb una reserva
prèvia, evidentment, dels programes de gestió directa
dels ajuntaments. Pensem que és la forma més transparent i més vàlida per als operadors locals d'afrontar
la transició digital i de preservar la igualtat real d'oportunitats.

“

La nostra voluntat
és que el concurs de
la Televisió digital
terrestre s'hagi resolt el
mes de desembre

EN

EL CAS QUE ES MANTINGUIN
ELS TERMINIS DE CONVOCATÒRIA
ACTUALS , COM ES RESOLDRÀ EL
FET QUE ELS OPERADORS LOCALS
PÚBLICS TINGUIN MÉS PRESÈNCIA I
QUE EL TERMINI DE LA CONCESSIÓ
SIGUI PER A 10 ANYS ?

“
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Rotundament, no. I em sembla que
totes les persones coneixedores
de les nostres gestions al llarg
dels darrers mesos en tenen
constància. Creiem que el model
català de televisió de proximitat no
solament no pot desaparèixer, sinó
que n'ha de resultar enfortit. Hem
negociat i seguim negociant amb
el Ministeri de forma ininterrompuda, i seguirem fent-ho fins a assolir que, fins on sigui tècnicament
possible, tots els projectes de
televisió digital local catalana
potencialment viables tinguin
cabuda en el nostre paisatge
audiovisual. Volem que totes les
capitals comarcals, que totes les
poblacions de més de 1.000 habitants i que la vintena de poblacions que disposen de televisió
municipal i han quedat fora de la
planificació siguin presents en el Pla. I vull dir, també,
que ens oposarem a la penetració de televisions de
dubtosa vocació de servei de proximitat si el que pretenen és utilitzar el trànsit cap a l'entorn digital per a
implantar un nou model de cadena estatal.

”

El model català de
televisió de proximitat
ha de resultar enfortit

De moment esperarem que s'aprovi la Llei d'impuls, i procurarem que
la convocatòria del concurs inclogui les mesures que s'hi preveuen.
Si la tramitació de la Llei es compliqués molt, d'una banda reservaríem els programes destinats a les televisions locals
públiques i, de l'altra, atorgaríem concessions per a 5
anys, però sempre preveient una ampliació automàtica
fins als 10 anys, a partir del moment de l'entrada en
vigor de la llei esmentada.

S IGUI COM SIGUI, ESTÀ DISPOSAT
EL GOVERN DE LA G ENERALITAT A
AVALAR UN MAPA DE LA TDT QUE
POSI EN PERILL EL RIC I PLURAL
TEIXIT DE TV LOCALS EXISTENTS A
CATALUNYA ?

A FONS

”

Santiago Ramentol al seu despatx.

E L SECTOR TEM PRECISAMENT AIXÒ...
Des de la Direcció General volem transmetre confiança a
tots els operadors catalans, com és obligació del Govern,
i com ens hi vam comprometre mitjançant els Acords del
Tinell. Farem mans i mànigues per garantir la transparència
de tot el procés, per defensar el teixit comunicacional
català i per contribuir al desenvolupament de la indústria
audiovisual del país. El CAC, sens dubte, i amb molts més
mitjans dels que disposava en l'etapa anterior, en serà el
garant. Els operadors, perpart seva, s'hauran d'adaptar al

nou marc que planteja la televisió digital, ser capaços de
cercar aliances, de bastir projectes conjunts, de cooperar,
perquè, per molt que el Govern vulgui preservar -i fins i tot,
enfortir- el model català, la complexitat del procés digital
requereix projectes sòlids i viables. En aquest context, la
Generalitat defensarà amb contundència els projectes
comunicacionals catalans -i en català-, i serà inflexible en
la protecció i en l'estímul d'un model que sent com a propi
i que ha contribuït decisivament a la vertebració del país
des de l'adveniment de la democràcia

A FONS

•
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El CAC sancionarà els qui
infringeixin les quotes de català
i l'horari de protecció infantil
Un centenar de TV locals i més de 300
ràdios públiques i privades resten subjectes
des de començaments d'any a la normativa
R EDACCIÓ

Des de l'1 de gener d'enguany el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) té poder per sancionar les ràdios
i les televisions que no compleixin allò que estableixen les Instruccions generals sobre protecció de la infància i
l'adolescència, senyalització orientativa i dret a la informació, i sobre la presència de la llengua i la cultura
catalanes i de l'aranès als mitjans audiovisuals. En aquest últim cas, els operadors han de passar informes
trimestrals al CAC perquè pugui comprovar el compliment de la normativa que preveu multes que oscil·len entre
els 12 mil i els 90 mil euros o la suspensió d'un programa durant un període màxim d'un mes.

Foto: Diego Muñoz
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Un centenar de televisions locals i més de 300 ràdios
públiques i privades resten subjectes des de començaments d'any a la normativa del CAC relativa a la presència
als mitjans de la llengua i la cultura catalanes i a la protecció de la infància i l'adolescència en les emissions. Les instruccions, que també afecten els operadors gestionats per
la Generalitat, tenen entre els seus objectius fer complir la
Llei de 1998 de normalització i foment de l'ús del català en
els mitjans i la normativa audiovisual que té com un dels
principis de programació el respecte, l'atenció especial i la
protecció dels joves i els infants.
La Instrucció sobre la presència de la llengua i la cultura
catalanes i de l'aranès en els mitjans de comunicació audiovisuals va ser aprovada pel ple del Consell el 17 de novembre de 2004 i va entrar en vigor l'1 de gener d'enguany.
Entre els punts destacats (vegeu quadre) hi ha l'obligació
d'emetre un 25% de la música i un 50% de la programació
en català. Pel que fa a les televisions, les pel·lícules, les
sèries i els documentals que es doblin a una llengua diferent
a l'original s'han d'oferir simultàniament, com a mínim, en
català. Els operadors han de passar informes trimestrals que
el CAC ha de revisar per veure si compleixen el que marca

la instrucció. Les sancions, que fixa la Llei de 1996 sobre la
programació distribuïda per cable, van des de multes d'entre 12 mil i 90 mil euros a la suspensió d'un programa durant
un mes com a màxim.

PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
Pel que fa a la Instrucció general sobre protecció de la
infància i l'adolescència, senyalització orientativa i dret a la
informació de les persones usuàries dels serveis de televisió, també aprovada el 17 de novembre passat i vigent des
de l'1 de gener, la normativa estableix una simbologia per
advertir als televidents de la idoneïtat dels programes
segons l'edat (vegeu quadre). A més, el CAC fa unes recomanacions d'allò que es pot emetre en horari protegit (de
les 6 a les 22h) que coincideix amb el pacte d'autoregulació signat el 9 de desembre passat. També en aquest cas
el CAC té poder sancionador. En cas d'infracció, l'expedient s'inicia amb un període d'informació prèvia, no superior a vint dies hàbils, en el qual s'ha de donar audiència a
les parts interessades i ha de ser instruït per una persona
amb consideració d'autoritat pública

•

INSTRUCCIÓ SOBRE LA
PRESÈNCIA DE LA LLENGUA
I LA CULTURA CATALANES I DE
L'ARANÈS ALS MITJANS
AUDIOVISUALS

INSTRUCCIÓ SOBRE
PROTECCIÓ DE LA INFÀNCIA
I L'ADOLESCÈNCIA,
SENYALITZACIÓ ORIENTATIVA
I DRET A LA INFORMACIÓ

• Dedicar el 50% del temps de reserva destinat a la
difusió d'obres europees a l'emissió d'obres d'expressió
originària en qualsevol llengua oficial de Catalunya.
Com a mínim, el 50% d'aquestes obres han de ser en
català.

• Els operadors estan obligats a senyalitzar tota la programació, amb l'objectiu d'informar les persones adultes de la idoneïtat dels programes per al públic infantil i
adolescent. El codi de símbols és el següent:
- Sense símbol: per a tots.
- Rodona verda: recomanat per a la infància.
- Quadrat groc amb número: no recomanat per a
menors de l'edat indicada.
- Triangle amb fons vermell amb un 18: no recomanat
per a menors d'edat.
- Triangle amb fons vermell amb una X: programa X.

• Garantir que el 50% del temps d'emissió de programes de producció pròpia sigui en llengua catalana.
• Garantir que en la programació musical, la presència
de les cançons interpretades en llengua catalana o aranesa representi, com a mínim, un 25%.
• En el cas de la televisió, les pel·lícules, les sèries i els
documentals que es doblin a una llengua diferent a l'original s'han d'oferir simultàniament, com a mínim, en
català.
• Les ràdios i les televisions subjectes a aquesta normativa han de trametre al CAC els informes pertinents
amb una periodicitat trimestral i arxivar durant sis mesos
totes les emissions per possibilitar la comprovació del
grau de compliment.

Més informació:
ww.audiovisualcat.net/actuacions/acord118-2004.pdf.

• Els símbols s'han de mantenir durant 30 segons a l'inici del programa, i durant 10 segons després de cada
pausa publicitària, a excepció dels programes no recomanats per a menors i X, en els quals el símbol s'ha de
mantenir durant tota l'emissió.
• Els programes susceptibles de perjudicar seriosament
el desenvolupament físic, mental o moral d'infants i adolescents no es poden emetre entre les 6 i les 22h.
• Les persones usuàries dels serveis de TV han de disposar d'una informació de les ofertes de programació
correcta i amb antelació suficient.
Més informació:
www.audiovisualcat.net/actuacions/acord117-2004.pdf.
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Comunicàlia obre una línia de
col·laboració amb les ONG
R EDACCIÓ
Conscients de la necessitat de recolzar els projectes impulsats per les
ONG i segurs que amb aquest material s’enriqueixen els continguts que
sobre solidaritat realitzen les ràdios i
les televisions locals, Comunicàlia ha
decidit posar a disposició de les organitzacions no governamentals del país
els seus mitjans adherits. Ja sigui en
forma de programa, reportatge o campanya, les entitats tenen l’oportunitat
de sensibilitzar els ciutadans i informar-los sobre les activitats que realitzen a través de les prop de 70 cadenes i 90 emissores de proximitat
actualment associades al Consorci
Local i Comarcal de Comunicació
(CLCC). L’emissió d’una sèrie de sis
curtmetratges sobre la diversitat, els
drets humans i la pau produïts per la
UNESCO va obrir la porta a aquesta
iniciativa de col·laboració, a la qual ja
s’han sumat UNICEF, Amnistia
Internacional (AI) i Metges Sense
Fronteres (MSF).

seria molt difícil”, assegura Toni Luna,
delegat a Catalunya d’aquesta ONG.
Per a Luna, el fet que es tracti de mitjans locals és encara més efectiu:
“Vehicular els nostres missatges a través de les ràdios i de les televisions
locals pot ser més positiu que fer-ho a
través de mitjans de més gran abast ja
que són més propers a la ciutadania.
Per tant, aquesta col·laboració amb
Comunicàlia té molt valor per a nosaltres”. Per a Yolanda Romero, responsable de premsa i comunicació
d’UNICEF-Catalunya, la presència de
les ONG als mitjans de comunicació

és insuficient i es redueix a catàstrofes o emergències mediàtiques, per
això aquesta iniciativa de col·laboració es valora com a molt positiva:
“Comunicàlia ens posa a l’abast un
ampli ventall de ràdios i televisions
que sumades donen una audiència
potencial considerable, això és molt
positiu perquè ens permet arribar a
molta gent”, afirma. Quant a la resposta dels mitjans adherits al CLCC
també està sent excel·lent. I és que la
televisió i la ràdio locals saben que
donar veu a qui sovint no la té és més
que necessari

•

SUPORT IMPRESCINDIBLE
Fins ara la valoració que en fan des de
les ONG participants és altament
positiva. Per a Amnistia Internacional,
sense col·laboracions com aquesta la
seva tasca en defensa dels drets
humans seria molt més complicada.
“Des d’AI sempre treballem des de la
independència econòmica. No rebem
subvencions ni estem vinculats a cap
entitat política, econòmica o religiosa.
Això, que ens permet treballar amb
total llibertat, també fa que la nostra
capacitat econòmica sigui més reduïda que la d’altres ONG. Per això la
valoració que fem de la col·laboració
encetada amb Comunicàlia és molt
bona”, explica Jesús Garcia, responsable de premsa d’aquesta entitat a
Catalunya. A Metges Sense Fronteres
hi estan d’acord. “Nosaltres treballem
sobre el terreny, realitzant una atenció
directa a les víctimes. Però som conscients que amb això no arribem a tothom. S’ha de fer una tasca complementària que són les campanyes de
sensibilització i això sense el recolzament dels mitjans de comunicació
14

Imatges de dues de les campanyes distribuïdes entre els mitjans del CLCC.
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Imatge d’un dels moments de la retransmissió.

El carnaval de Platja d’Aro, emès
en directe per 28 televisions
R EDACCIÓ
El carnaval de Platja d’Aro, un dels més multitudinaris de
Catalunya, s’ha pogut seguir un any més arreu del país.
Després de l’èxit de l’experiència de l’any passat, Comunicàlia
ha tornat a emetre en directe per a les televisions del Consorci
Local i Comarcal de Comunicació (CLCC) la gran rua d’enguany en què van participar més de 60 colles, 5.000 figurants
i fins a 100.000 espectadors. L’equip de programes de TV
Costa Brava es va encarregar de la retransmissió. Una unitat
mòbil amb 5 càmeres, dos presentadors i un equip de realitzadors van treballar intensament durant més de quatre hores

per oferir tots els detalls de l’espectacle. Les cadenes que van
emetre la gran rua del carnaval de Platja d’Aro són: TV
L’Escala, Pirineus TV, TV Piera, TV Masquefa, TLB (Bages),
ETV-Llobregat TV, TV Vandellòs, Paüls TV, Mira’m TV (Sant
Boi), El Vendrell TV, TV Mollet, Canal 4 Berguedà, TV
Comarcal del Berguedà, Olot TV, Maresme TV, Calella TV,
Visió 3 Terres de l’Ebre, TV Ulldecona, TV Centelles, TV
Osona, Vídeo Ascó TV, TV Ripollès, Lloret TV, TV Caldes, TV
Costa Brava, TV Comtal (Barcelona), Canal Nord (Figueres) i
TV La Palma de Cervelló

•

Solsonès TV entra al CLCC
R EDACCIÓ
El nou projecte de televisió local que s’està endegant a
Solsona ha decidit adherir-se al Consorci Local i
Comarcal de Comunicació (CLCC). Es tracta de la primera experiència d’aquest tipus que es posa en marxa a
la zona, ja que fins al moment només es realitzaven
retransmissions puntuals dels actes festius i culturals
més rellevants del municipi. De moment Solsonès TV
s’està equipant i està definint els seus objectius. “Ens
trobem en una fase molt inicial. Estem creant la seu de
l’emissora, que es troba al nucli històric de Solsona, i
adquirint els equipaments necessaris per començar a
emetre. Al principi ho farem per cable, ja que no volem
iniciar les emissions en analògic si després hem de fer el
pas cap a la TDT”, explica Josep Maria Borès, director de
16

la cadena. Quant a la programació, ja s’ha decidit l’elaboració d’un informatiu local. “Creiem que és el primer
que hem de fer. La gent hi està molt engrescada però el
problema és que és molt costós”. I és que tot i que la freqüència de Solsonès TV és de titularitat municipal la
gestió de la cadena la fa una empresa privada.
L’Ajuntament, però, ja ha anunciat que recolzarà el projecte. “Tenim prevista la concessió d’ajuts i subvencions
perquè la normalització del panorama mediàtic de
Solsona és una prioritat”, afirma Noemí Vilaseca, cap de
comunicació del consistori. Per a Vilaseca, Solsonès TV
ha de contribuir a la cohesió social de la comunitat i
esdevenir una plataforma que aplegui el teixit associatiu
cívic i cultural del municipi

ACTUALITAT
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Pedralbes Centre,
nova oferta de ficció
R EDACCIÓ
Pedralbes Centre ja es pot veure a la
televisió local. Comunicàlia emet per
a les cadenes adherides al Consorci
Local i Comarcal de Comunicació
(CLCC) aquesta sèrie d’èxit creada
pel prestigiós dramaturg Josep Maria
Benet i Jornet, autor d’altres títols tan
coneguts com Poble Nou, Nissaga
de Poder o Laberint d’Ombres.
Pedralbes Centre consta de 13 capítols de 40 minuts de durada i està
ambientada en les galeries comercials del mateix nom ubicades a l’avinguda Diagonal de Barcelona. Els
populars actors Jordi Bosch i Nina
són els protagonistes de la història:
en Pau Oliver, un vidu amb dos fills
adolescents a càrrec seu, és nomenat
director del Pedralbes Centre, cosa
que obliga la família a deixar Platja
D'Aro, on vivien, i traslladar-se a

Els populars actors Jordi Bosch i Nina
protagonitzen Pedralbes Centre.

Barcelona, on resideix la mare d'en
Pau. L’argument se centra principalment en la vida familiar del protagonista i en les diferents relacions i
situacions que afronten quotidianament els personatges relacionats
amb el centre comercial: l’ Enric, el
relacions públiques trepa; la Magda,
la secretaria fantasiosa; la Cloti, l'encarregada de la neteja xerraire; en

Toni, el cambrer intel·lectual; o el
Sebi, l’agent de seguretat fantasiós.
A més dels dependents dels diferents
comerços: la Teresa, desenganyada
del homes; la Glòria, esbojarrada; el
Víctor, un bon noi però un pèl snob; i
la Jessica, pretensiosa i amb caràcter.
Amb aquesta sèrie Comunicàlia
reforça la seva oferta de programació
de ficció de qualitat

•

CINEMA EN CATALÀ
Comèdia, drama, thriller, acció,... Tots
els gèneres tenen cabuda a la bossa
de tretze pel·lícules doblades al català
que Comunicàlia ha posat a disposició de les televisions del CLCC. Demi
Moore, Sean Penn, Cher, Tom
Berenger, Angelica Huston, Jacki
Chan o Martin Sheen són alguns dels
actors del panorama actual que protagonitzen alguns dels films, als quals
s’afegeixen mites del setè art com
Bette Davis, James Stewart, Roger
Moore o Farrah Fawcet. Si les parets
parlessin, Superpolicia en Dificultats,
El Protector o Els Bojos de
Cannonball, entre d’altres, formen
part d’aquesta oferta de ficció, que
incorpora produccions europees,
americanes, australianes i asiàtiques.
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La telerealitat
arriba a City TV
La perruqueria, un programa “proper i urbà”,
presentat per Yolanda Marcos
R EDACCIÓ
La televisió del Grup Godó ha obert una perruqueria
molt especial, i és que els seus estilistes i clients són
els protagonistes del primer espai de telerealitat que
s’estrena a la televisió local. El programa parteix de la
idea que les perruqueries són punts de trobada on la
gent hi va per ser escoltada mentre es relaxa i millora la
seva imatge. És per això que aquest reality pretén ser
un fidel reflex d’allò que passa a la societat, els temes
que interessen, les històries que commouen o sorprenen i el dia a dia de tot tipus de persones. “A través del
saló, on perruquers professionals posen la seva experiència i creativitat al servei dels clients, copsem el pols
de la ciutat, vivim allò que preocupa la gent, els temes
d’actualitat i ho fem gràcies a les converses que els
nostres clients mantenen amb els perruquers”, expliquen els responsables del nou programa de City TV. El
públic també hi té una participació destacada, ja que
pot decidir sobre els pentinats, l’estil i la creativitat.
Yolanda Marcos presenta La perruqueria, un espai que
s’autodefineix com a “proper i urbà”

•

Yolanda Marcos en una imatge promocional de l’espai

Olot TV i TV Osona estrenen
imatge i continguts
R EDACCIÓ
Amb el canvi d’any, Olot TV (OTV) i
TV Osona (TVO) han estrenat imatge i continguts. La televisió de la
Garrotxa ha renovat les seves capçaleres, les sintonies i ha incorporat un
nou lema: “La nostra”. A més, ha
potenciat la programació de producció pròpia amb nous espais. Una de
les novetats més destacades és la
sèrie Caminant per la Garrotxa, on
cada setmana l’historiador Ramon
Sala i Canadell mostra la riquesa
natural, paisatgística, monumental i
humana de la comarca. Esports.Gar
també s’incorpora a la graella, un
18

repàs als esports de competició en
què participen equips garrotxins.
Tanmateix, s’han reforçat els continguts musicals i els informatius, i s’ha
endegat un nou concurs, Juga amb
OTV, una sèrie de jocs sobre indrets
i personatges locals que s’emet
abans de cada bloc de programació.

NOU LOGOTIP
TVO

I MAGAZÍN

A

TV Osona també ha canviat la seva
imatge corporativa. El nou logotip de
TVO dóna continuïtat a l’anterior pel
ACTUALITAT

que fa als colors, però és més
modern. Quant a la programació, la
televisió osonenca ha estrenat un
nou magazín, Calaix de sastre.
L’espai incorpora seccions per a tos
els públics, concursos infantils, continguts sobre cuina, salut, cinema i
llibres, un repàs humorístic a les
revistes del cor i videoclips musicals
de grups locals, entre d’altres. “És
tracta d’una aposta important que
respon a l’objectiu de TVO de potenciar la programació en directe”, explica Sebastià Raurell, director de la
cadena

•

Eduard Berraondo és el nou
director de Canal 50 Barcelona
ESTER ROVIRA
El
periodista
Eduard
Berraondo ha estat nomenat
director de la televisió local
privada Canal 50 Barcelona.
Berraondo, de 48 anys,
col·labora en aquest canal
des de fa tres anys amb la
direcció i la conducció del
programa d’entrevistes i
debat Debat.cat, que continuarà en antena els divendres a les 22 hores fins al
final de la temporada. Des
del nou càrrec, el periodista
espera poder col·laborar activament per consolidar l’oferta
de programació que la cadena fa per a tot el Barcelonès.
El nou director de Canal 50,
que actualment col·labora a

Onda Cero i és el president
del Col·legi de l’Audiovisual
de Catalunya, té, entre els
seus primers objectius, la
posada en marxa d’un informatiu diari i l’establiment
d’una franja de programació
temàtica.
Canal 50 Barcelona emet
des dels seus cèntrics estudis de l’avinguda Diagonal i
compta amb una programació de producció pròpia de 4
hores diàries, té més de 20
professionals en plantilla i
diferents col·laboradors, entre
els quals destaquen els presentadors Julià Peiró i Odette
Pinto

•
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Comença a emetre Ona Codinenca
ESTER ROVIRA
Un programa especial de presentació de la graella de
programació va donar el tret de sortida a les emissions
de la ràdio municipal de Sant Feliu de Codines. Segons
els seus responsables, Ona Codinenca (Vallès Oriental,

107.2 FM) neix amb la il·lusió de ser un mitjà de comunicació local plural que dóna veu a tots els santfeliuencs. “La posada en marxa d’Ona Codinenca representa un repte molt important i un gran salt endavant
per al municipi, no només perquè neix un nou mitjà de
comunicació, sinó pel potencial que té la ràdio com a
element de cohesió social, per donar a conèixer el poble
arreu i fer-ne partícips les entitats i la gent”, assegura
Roc Fernández, regidor de comunicació del consistori.
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El 9 de gener es van inaugurar les emissions amb un programa especial
de presentació.

HORES DE PROGRAMACIÓ

La graella inicial de l’emissora inclou un programa d’esports locals, un d’entrevistes, un programa de cinema,
una tertúlia esportiva, un magazín local, programes
musicals, informació municipal i l’emissió íntegra dels
plens de l’Ajuntament, entre d’altres. “Es tracta d’una
programació modesta, de 24 hores ininterrompudes
amb fil musical, però que vol ser de qualitat i que permeti el creixement progressiu de l’emissora”, afirma
Fernández

•

Ràdio Sabadell reforça els seus
programes d’èxit amb noves seccions
R EDACCIÓ
Tres dels espais més consolidats a la graella de Ràdio
Sabadell (Vallès Occidental, 94.6 FM) han estat reforçats
amb la incorporació de noves seccions. Així, el magazín
matinal A bona hora ha afegit als seus continguts habituals
una nova edició de “Quin conte ens contes”, una iniciativa
adreçada als alumnes de 8 a 10 anys dels centres educatius de Sabadell que té com a principals objectius fomentar l’hàbit d’escoltar la ràdio i l’hàbit de la lectura a partir
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d’un seguit de narracions. El magazín de tarda No et tallis
ha incorporat un nou espai que, sota el nom d’ “Aprèn a
viure”, planteja tècniques de creixement personal, tècniques naturals de tractament de l’equilibri emocional o
noves ciències de la salut humana. Per últim, el programa
d’economia Fent números compta amb una secció quinzenal que aborda temes relacionats amb la formació continuada i la millora dels coneixements dels treballadors

ACTUALITAT

•

Ràdio Trinitat Vella s’associa a
la Federació
R EDACCIÓ
L’emissora del barri barceloní de Trinitat Vella s’ha sumat a
les 89 ràdios d’arreu dels Països Catalans que ja formen
part de la Federació de Ràdios Locals (FRLC). Ràdio
Trinitat Vella (Barcelonès, 91.6 FM) té una llarga trajectòria
a les ones. El 1983 començava les emissions després que

un grup de joves presentés la iniciativa a la Fundació
Trinijove, entitat cultural de la zona. Des de llavors la ràdio
ha viscut diferents etapes. El 1995 es va encetar el projecte més consolidat amb una programació de 24 hores,
que es manté actualment.

MÚSICA I INFORMACIÓ

Ràdio Trinitat Vella també emet per Internet des de la seva pàgina web (www.rtv-fm.com/).

La graella de Ràdio Trinitat Vella gira al voltant de dos eixos
bàsics: la música i la informació local. L’emissora compta
amb una gran varietat d’espais musicals de tots els estils
que es completen amb magazins, entrevistes i continguts
esportius. “Ara que ens hem adherit a la Federació volem
potenciar la programació de matí amb els seus espais de
suport i enriquir els continguts informatius amb la posada
en marxa d’un butlletí diari propi”, explica Jordi Garcia,
director de la ràdio. Actualment, uns 30 joves s’encarreguen de tirar endavant l’emissora, tots de manera voluntària. “Fem tot el que podem, però no ens sentim prou recolzats. No entenem que l’Ajuntament de Barcelona només
reconegui una freqüència municipal sense tenir en compte
que les emissores de districte portem molts anys fent una
tasca important de servei públic”, sentencia

ACTUALITAT

•
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La veu de Josep M. Solé i Sabaté
ja s’escolta a 14 emissores locals
R EDACCIÓ
Catorze emissores locals d’arreu de
Catalunya ja han incorporat a les
seves graelles l’espai d’entrevistes
que presenta l’historiador i periodista
Josep M. Solé i Sabaté. El programa,
que és una adaptació radiofònica del
que Comunicàlia emet per a les televisions del Consorci Local i Comarcal
de Comunicació (CLCC), es pot
escoltar a Ràdio Vilafant (Alt
Empordà, 107.3 FM), Amposta Ràdio
(Montsià, 87.8 FM), Sants 3 Ràdio
(Barcelonès, 103.2 FM), Ràdio
Cambrils (Baix Camp, 90.0 FM), La
Plana Ràdio (Montsià, 100.6 FM),
Vilassar Ràdio (Maresme, 98.1 FM),
Ràdio Pineda (Maresme, 94.6 FM),

Ràdio Olèrdola (Alt Penedès, 107.0
FM), Ràdio Premià de Mar (Maresme,
95.2), Ràdio Voltregà (Osona, 107.8
FM), Ràdio L’Escala (Alt Empordà,
107.6 FM), Ràdio Artesa de Segre
(Noguera, 90.2 FM), Ràdio Sant Pere
i Sant Pau (Tarragonès, 101.0 FM) i
Ràdio Arenys (Maresme, 91.2 FM). A
aquestes, s’hi poden afegir d’altres
emissores adherides a la Federació
de Ràdios Locals de Catalunya
(FRLC), ja que el programa forma part
del catàleg de continguts de suport
que l’entitat posa a disposició dels
seus associats a través del seu web
(www.fedcatradio.org). La versió televisiva de L’entrevista amb Josep M.

La versió televisiva del programa porta dos anys en
antena i l’emeten 25 cadenes d’arreu de Catalunya.

Solé i Sabaté porta dos anys en antena i l’emeten 25 cadenes d’arreu de
Catalunya

•

Ràdio Vilassar de Dalt, també
a Internet
R EDACCIÓ
Després de la celebració del seu 15è aniversari, Ràdio
Vilassar de Dalt (Maresme, 97.4 FM) ha estrenat web
(http://radiovilassardedalt.com/). El portal, que imita
en el seu disseny una taula de so, ofereix una àmplia
informació sobre l’emissora. L’internauta pot conèixer a
través de la pàgina web l’organigrama de la ràdio,
la programació, les instal·lacions, el personal i la seva
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història, entre d’altres. Radiovilassardedalt.com també
funciona com a canal d’informació de proximitat amb
la incorporació de seccions d’actualitat local, notícies
comarcals, esportives i una agenda. Amb aquest
projecte l’emissora reforça la seva aposta per oferir
als ciutadans de Vilassar de Dalt un servei públic de
qualitat

ACTUALITAT

•

L’E NTR EVISTA

Jordi Tonietti, director i presentador d’Això és la pera

“La programació infantil no
es fa pensant en els nens”
SÒNIA MAZA

Jordi Tonietti (Barcelona, 1961) va fer la seva primera actuació dalt d’un escenari amb cinc anys,
acompanyant-se d’una cassola i un cullerot. Va ser llavors quan va descobrir la seva passió per la
música i, amb els seus germans, va formar un grup infantil de cançons populars catalanes. Ja
més gran, després de passar per diferents escoles i conservatoris, va decidir dedicar-se
professionalment a l’animació infantil. Amb sis treballs discogràfics al mercat i actuacions
programades arreu de Catalunya, des del setembre dirigeix i presenta Això és la pera, el
magazín infantil de Comunicàlia que emeten 35 televisions locals. Un espai “natural i proper” que
toca de peus a terra.

QUAN

I PER QUÈ VAS DECIDIR DEDICAR-TE A L’ANIMACIÓ
INFANTIL?

Uf! Ja fa una colla d’anys, exactament 22. I va ser una cosa
que em va venir pràcticament donada per les circumstàncies. Jo sempre m’havia volgut dedicar a la música i el fet
de moure’m dins del món de l’escoltisme -vaig formar part
d’una agrupació d’escoltes durant molts anys- em va fer
derivar la meva afició per cantar als nens. Em sentia molt
còmode i vaig notar que la meva relació amb els infants
funcionava, que tenia ganxo.

“

Volem entretenir i
formar sense deformar

E N QUÈ CONSISTEIX LA TEVA FEINA?

”

La feina d’animador és cada dia diferent, allà on vas actues
d’una manera o d’una altra segons el que et trobes. Tens
recursos, portes una pauta, però sempre ho acabes adaptant al públic. Aquesta és la clau: arribar a un lloc, copsar
què serà el que hi haurà i en conseqüència desenvolupar
l’actuació. Normalment són espectacles de música i ball i
també faig de rondallaire.

D ES QUE VAS COMENÇAR EN AQUEST MÓN, HAS
OBSERVAT CANVIS EN ELS GUSTOS DE LA MAINADA?
Et puc dir que, per exemple, un disc que vaig treure fa deu
anys és tan vigent ara com llavors. Els nens són iguals,
però les influències han canviat. Fa quinze o vint anys no hi
24
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havia la música que hi ha ara, ni la
informació que tenen actualment. Els
nanos d’ara es fan més grans més
aviat. Abans jo anava a actuar a les
escoles i els nens de 13-14 anys cantaven i ballaven, ara això és impensable.

LA

TELEVISIÓ ÉS UNA D’AQUESTES
INFLUÈNCIES?

Per suposat. Considero que la programació infantil actual es dissenya
pensant més en els resultats que no
pas en els nens. Jo em pregunto què
s’està fent, continguts per als nanos o
continguts perquè hi ha nanos? Jo
crec que la majoria de programació
es fa d’aquesta última manera.
S’estan fent coses perquè enganxen
els nens, però sense pensar si realment allò és adient o pot ser molt
millor.

DES

DEL SETEMBRE DIRIGEIXES I
PRESENTES AIXÒ ÉS LA PERA, EL
MAGAZÍN INFANTIL DE COMUNICÀLIA
35 TELEVISIONS
QUE
EMETEN
LOCALS D’ARREU DE C ATALUNYA.
QUÈ APORTA DE DIFERENT AQUEST
PROGRAMA?

És un espai natural i proper. No fem
servir ni efectes especials ni coses

rares, no volem que sigui un programa “maquineta”, sinó que toquem de
peus a terra. Per exemple, quan fem
manualitats intentem fer coses que

“

Això és la pera és
un espai natural i
proper, i funciona;
rebo missatges dels
nanos que em
proposen coses a
fer perquè s’hi
senten identificats

”

faria un nen en un moment determinat
amb un paper o amb una cadira...
Juguem amb la proximitat i la immediatesa de les coses, senzillament
E NTR EVISTA

perquè és el que fa el nen quan juga.
I de fet funciona; rebo missatges dels
nanos que em proposen coses a fer
perquè s’hi senten identificats.
Potenciem molt la participació dels
infants, tant a plató com des de casa.
Volem que no es quedin només en
mirar el programa, sinó que després
pensin: “Han fet això, jo també puc
fer-ho”.

QUINS SÓN ELS SEUS OBJECTIUS?
L’objectiu principal és entretenir i formar, però mai deformar. Intentem ser
realistes, tot i que ens inventem moltes coses se sap que ens les inventem. Quan expliquem un conte diem:
“Això és un conte, ara us ho heu de
creure, però és un conte”. Així aconseguim que entrin en el món de la fantasia, que gaudeixin imaginant, encara que al final són conscients que allò
no és veritat. No els enganyem. En
definitiva, tal com diu el títol del programa, intentem que sigui la pera.

HO ACONSEGUIU?
I tant. Jo que volto molt em trobo amb
gent que ens ho ve a dir, sobretot els
pares, que són els que s’atreveixen. El
programa és molt jove, però les vibracions són bones

•
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Els weblogs, un fenomen en
creixement
JOAN BRIL·LI
Els weblogs (o blogs), bitàcoles en català o bitácoras en castellà, és un fenomen en constant creixement a Internet sobretot en el darrer semestre. La paraula “blog” ha estat escollida
com la paraula de l’any 2004 pel diccionari Meriem-Webster
(un dels de referència en llengua anglesa) i, també, la més
consultada en la seva edició digital. Existeixen diferents definicions sobre què és un weblog, el mateix diccionari anglès
diu que és un diari personal en línia amb reflexions, comentaris i sovint vincles seleccionats per l’autor. Una enciclopèdia
en línia d’ús lliure a la xarxa defineix weblog com un lloc web
on es recopilen cronològicament missatges d’un o diversos
autors, sobre una temàtica en particular o a mode diari personal, sempre conservant l’autor la llibertat de deixar publicat
allò que cregui pertinent. Una tercera definició, i penso que la
més correcta, és que són pàgines web personals amb estructura de dietari, que serveixen per publicar a la xarxa, de manera immediata, temes, informació i documentació de tota mena,
que hi apareix ordenada cronològicament. Els blogs poden
ser personals, temàtics, col·lectius, d’una empresa o institució.
Els weblogs solen tenir un disseny molt senzill i donen prioritat als continguts. En la majoria dels casos, són actualitzats
freqüentment i contenen enllaços a d’altres pàgines. Un error

generalitzat consisteix a confondre un weblog amb un fòrum
de discussió i la diferència està en el fet que en un fòrum existeix un tema de debat i qualsevol pot entrar per expressar la
seva opinió de forma aleatòria, en canvi en un weblog és l’administrador qui decideix el tema sobre el qual parlar.
Aquest espai personal es el nou mitjà de comunicació a la
xarxa i s’està posant de moda arreu del món, es caracteritza
per una intensa hipertextualitat i està a l’abast de tothom, és
gratuït, senzill de crear, no fan falta eines de disseny ni de programació, mantenir-los actualitzats no requereix cap esforç,
permeten connectar una immensa xarxa d’internautes interessats pel mateix tema i es pot canviar el disseny molt fàcilment.
Per començar a familiaritzar-se amb els weblogs, el mes de
gener va entrar en funcionament el directori de Catapings
(catapings.com) amb l’objectiu de reunir en un mateix lloc, la
comunitat de webloggers que escriuen en català, i així donar
suport a aquest moviment a Internet que cada cop té més participants. Segons les dades de NITLEBlog Census, el català
ocupa la 12a posició en el rànquing d’idiomes dels weblogs
de tot el món. A l’apartat de notícies de www.softcatala.com
trobareu més informació sobre el naixement d’aquest directori de weblogs

I N FOTEC
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La còpia legal a la ràdio
R EDACCIÓ

La Instrucció General del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre la presència de la llengua i la cultura
catalanes i de l’aranès en els mitjans de comunicació audiovisuals especifica que “els mitjans de radiodifusió
televisiva i sonora han d’arxivar durant sis mesos totes les emissions i enregistrar les dades relatives a aquestes
emissions a l’efecte de possibilitar la comprovació del grau de compliment de les obligacions establertes(...)”.
Aquí repassem alguns dels sistemes que hi ha al mercat broadcast per realitzar les còpies legals a la ràdio.

GRAVACIÓ M PEG LAYER 2 I M PEG LAYER 3 DE LEXON
El Prologger de Lexon, SA és un sistema de gravació de so les 24 hores del
dia, com a sistema de continuïtat, seguiment de l’emissió o còpia legal. Consta
d’un programa de gravació en format comprimit MPEG Layer 2 i un reproductor per a consultes.
Aquest sistema es pot instal·lar en un sol ordinador per gravació i reproducció, tot i que la principal aplicació es troba a llocs de la xarxa amb un ordinador central o servidor, que emmagatzema els arxius d’àudio i poden ser reproduïts des de qualsevol terminal. De les característiques del Prollogger de
Lexon cal destacar la gravació de fins a 32 canals d’àudio mono en un sol ordinador, consulta de fitxers d’àudio gravats des de qualsevol lloc de la xarxa,
configuració independent de l’ample de banda, reproductor d’ús senzill que permet escollir intervals en dies i hores,
visualització constant de la capacitat de gravació i eliminació automàtica d’arxius antics. Lexon també disposa de la
versió en format comprimit MP3.

AIRTRACK

I

ARCLOG DE DALET

Airtrack és un gravador de continuïtat que està incorporat com a mòdul en
el Dalet 5.1e. Es pot activar sobre el propi estudi d’emissió que recull l’àudio de continuïtat. L’àudio es grava en espais de temps definibles per l’usuari que desprès pot ser rescatat pel propi sistema de Dalet o ser reproduït per Windows Media. Es pot definir el lloc on es grava, o bé a la màquina local o bé en un equip pertanyent a la xarxa, per desprès poder-lo transferir en una unitat d’emmagatzematge de llarga duració. Juntament amb
l’Airtrack existeix l’Arclog, eina que s’utilitza per gestionar l’àudio generat
per l’Airtrack. Més concretament, Arclog pot transferir una còpia dels
arxius del directori temporal -arxius que Airtrack genera- al directori permanent i eliminar els arxius del directori temporal i els arxius del directori
permanent en un interval de temps.

SISTEMA LOGGER DE DINESAT 7
Logger permet als usuaris de Dinesat 7 gravar les còpies legals en el sistema de
forma totalment automatitzada, fent possible l’accés al punt que es desitgi des de
qualsevol terminal de la xarxa sense parar la còpia. El sistema permet definir el
tamany en minuts dels arxius que es vulguin realitzar, la unitat de disc de la xarxa
on es gravaran i la compressió amb la que es vol gravar. Permet formats MPEG
Layer 3 amb els últims models de placa. Una cop gravat, si l’usuari decideix reproduir diversos arxius de forma consecutiva, no s’apreciaran els talls entre arxius. El
sistema pot gravar las 24 hores de programació o els intervals que es desitgi de
cada dia de la setmana. El sistema de còpia automàtica permet seleccionar el
temps que volem que la gravació quedi en el sistema, transcorregut el qual el sistema començarà a sobrescriure els arxius més antics. El sistema es complementa amb DineBackup, que permet passar a qualsevol format d’emmagatzematge
els arxius desitjats de forma automàtica. És possible gravar d’un a 16 senyals
simultanis en el mateix PC. Logger de Dinesat 7

•
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Marantz PMD670, gravadora
portàtil digital PCMCIA
R EDACCIÓ
El PMD670 de Marantz professional és la segona generació de gravadores portàtils d’estat sòlid, que grava
directament l’àudio d’arxius a formats d’emmegatzematge Compact Flash o Microdrive. Aquests es poden
inserir posteriorment a un ordinador per a la seva edició, distribució o arxiu. Partint de les versions anteriors, el PMD670 incorpora una gamma de
característiques addicionals com ara freqüències de mostratge seleccionables,
connexió USB i cobertes intercanviables a
través del panell de control principal i de la
cartutxera.
També disposa d’un nou motor
software capaç de gravar en el
format d’alta compressió MP3, en
MP2 i en PCM lineal sense comprimir. El
PMD670 de Marantz pot ser utilitzat en una àmplia
gamma d’aplicacions de gravació. A més de bit-rates
variables que controlen el tamany de l’arxiu i el temps

de gravació, disposa de freqüències de mostratge
seleccionables (de 16khz fins a 48khz) per a un control
precís de la gravació, tant en la gravació comprimida
com en la lineal.
El port USB permet una descàrrega
directa a gran velocitat des
d’un equip sense
esborrar
la
targeta
de
memòria. Les
cobertes bloquejables es
poden inserir
tant a la ranura de
la targeta, com a la
part superior del panell.
Això permet al tècnic configurar l’equip i evita que es puguin fer canvis accidentals
durant la seva utilització

I N FOTEC
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Aquesta obra presenta els aspectes
més rellevants del llenguatge de la
ràdio i de la televisió. Els tres eixos principals del llibre són la diversitat lingüística dels mitjans de comunicació audiovisuals, el seu model de llengua i el seu
paper innovador i difusor lingüístic.
L’autor, després de fer un repàs a la
història i a la panoràmica actual dels
mitjans orals, analitza la variació lingüística dels gèneres periodístics segons la
seva temàtica (informatius, magazins,
concursos, etc.). Dins d’aquest capítol
també hi ha un apartat dedicat a la
correcció i a l’adequació lingüística. Els
dos altres capítols del llibre analitzen,
des d’una perspectiva purament lingüística, el model i les innovacions lingüístiques que utilitzen i creen els mitjans audiovisuals

Durant el III Congrés de Comunicació
Local més d’un centenar de comunicadors van analitzar la realitat actual i les
perspectives de futur de la publicitat
en l’àmbit local. Aquest llibre recull les
reflexions exposades a les diferents
conferències i taules rodones.
Es van tractar temes generals tan
diversos com la publicitat i les noves
formes de comunicació local, les
estratègies creatives en la publicitat
audiovisual local o la relació de les
agències, els anunciants i els mitjans
locals. També hi van haver conferències sobre temes més específics com
la gestió publicitària de les televisions
locals, les organitzacions no governamentals i la publicitat local, el mercat
publicitari català o el paper de les
noves tecnologies

El primer fet que constata aquest llibre
és el dèficit de cultura periodística en
l’àmbit del món casteller. La falta de
documentació sobre els orígens d’aquest periodisme especialitzat i el fet
que és un tipus de feina que es realitza
lluny dels grans centres d’informació
fan que els professionals que s’hi dediquen s’hagin de guiar per la seva
intuïció.
Aquest llibre, pioner en el seu camp, fa
una història del periodisme casteller,
analitza la seva evolució -paral·lela a la
dels castells- i, a partir de l’experiència
de l’autor i de persones que es dediquen a informar sobre els castells,
dibuixa una situació que tendeix cap a
la normalització, pel que fa a l’estil i al
paper del periodista que cobreix la
informació

✎
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EL PERIODISME
CASTELLER:
UN CAS D’IDENTITAT
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