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En la pàgina web de presentació de la CVMC apareix 

del Consell de la Ciutadania. Al costat d'ella la 
convocatòria del concurs per a seleccionar 4 dels 
membres del Consell de la Ciutadania. S'inicia així el 
procés de renovació d'aquest òrgan i per consegüent 

informe. No obstant això, encara ens queda una 
mica de temps i, com correspon, continuarem 
exercint la nostra funció. Així presentem aquest 
informe amb la mateixa formalitat i interés que 
l'hem fet en anteriors ocasions. Cal mencionar que, 
una vegada mes, el Consell de la Ciutadania s’ha 
trobat amb l’anomalia de no disposar d’un contracte 
programa a partir del qual exercir les funcions que li 
encomana l’article 7.a del nostre reglament. 

Es va anar Verónica Canto, companya entranyable 
elegida Presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la 
Llengua, i en representació d'aquesta institució vam 
donar la benvinguda a Carme Manuel.

Quant al contingut de les nostres reunions 
destaquem un tema de rellevància: acordar un 
reglament regulador del dret d'accés i la necessitat 
de fomentar l'ús del valencià en la publicitat.

En les reunions celebrades en aquest període s'ha 
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reglament regulador del dret d'accés i la necessitat 
de fomentar l'ús del valencià en la publicitat.

En les reunions celebrades en aquest període s'ha 
mantingut la modalitat mixta, presencial i 
telemàtica. Per a totes elles i en la mesura en què 
fora compatible amb la seua labor, hem comptat 
amb la cessió generosa del despatx de Mar Iglesias, 
presidenta del Consell Rector.

Podem destacar d'entre la quotidianitat de les 
reunions, la reunió haguda amb Raquel Ejerique, 
directora d'informatius d’À Punt, per a presentar-nos 
com Consell de la Ciutadania i posar-nos a la seua 
disposició per a qualsevol cosa que formara part de 
les nostres competències. En la mateixa línia ens 

Greuges. També vam poder celebrar la nostra reunió 
en les instal•lacions d’À Punt a Alacant.

Igualment i dins de les reunions que són habituals, 
ens reunim amb Alfred Costa, director d’À Punt.

El contingut d'aquestes reunions es relata de forma 
més àmplia en l'apartat corresponent d'aquesta 
memòria.

La importància del Dret d'accés i la necessitat 
d'aprovar un reglament que el regule ha sigut un 
objectiu important per a aquest Consell per a 
l'elaboració del qual es van nomenar a José Ignacio 
Pastor i a Pilar Devesa.

L'informe estadístic sobre les queixes, a més de la 
seua atractiva representació visual, ens parla de la 
seua evolució en cadascun dels apartats per 
número, sexe, edat.... Es l'altre contingut habitual 
dels nostres informes com una referència del que 
per a la ciutadania representa tindre un mitjà propi. 
Entenem que no és l'única referència, però la 
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persona que pren la decisió d'escriure sobre el que 
sent davant del nostre mitjà és sempre digna 
d'atenció i respecte a més de seguir el contingut de 
la programació. Aqueixa és la nostra aportació.

El Consell de la Ciutadania ha continuat l'estudi del 
dret constitucional d'accés dels grups socials als 
canals de la CVMC. Entre altres coses s'ha creat una 
Comissió mixta de la qual formem part Jose Ignacio 
Pastor i jo com es posa de manifest en aquesta part 
de l'informe en la qual també s'enumeren les 
diferents activitats que s'han realitzat. Entre elles cal 
destacar la Presentació al Consell Rector del “full de 
ruta” elaborat i exposat per l'autor d'aquesta part de 
l'informe el mes d'octubre al costat d'una proposta 
de reglament per a sol•licitar el dret d’accés dels 
grups socials als canals de la CVMC. També en 

que considerem forma part de les competències 
d'aquest Consell. És una de les parts, com es pot 
comprovar per la seua extensió, que ha tingut més 
importància en aquest període i que constitueix un 
valuós instrument en aquesta matèria.

L'audiència, com és lògic, és una altra part habitual 
dels nostres informes, ja que l'objectiu fonamental 
d'un mitjà de comunicació és despertar l'interés de 
la ciutadania. També en aquest cas es presenten 

concreta intermensual en les quals apareix l'any 
2022 com el de major estabilitat en la quota de 
pantalla convencional amb un pic a l'alça en falles 

programació habitual. 

Per contra, la guerra d'Ucraïna no ha despertada un 

tindre un corresponsal propi. 

En tot cas se subratlla que en la valoració del procés 
de consolidació de la televisió pública valenciana 
s'han de tindre en compte altres factors com el 
consum híbrid dels altres usos del televisor com a 
internet, YouTube o TV a la carta que tenen el seu 
espai en aquest informe: sexe, edat, territori, nivell 
socioeconòmic, el factor lingüístic i .la grandària de 
l'hàbitat.

En una societat cada dia més plural no sols pels 

vegada més àmplia i en la qual aqueixa pluralitat no 
va acompanyada de la eliminació dels estereotips, 
quin paper juguen els mitjans de comunicació 
social per a minimitzar els efectes negatius? Aquest 
és l'anàlisi que es realitza en la penúltima part de 
l'informe que considera que els actors dels mitjans 
han de desempolsar codis ètics i deontològics per a 
afrontar no sols una aplicació efectiva sinó una 
actualització dels mateixos si volem progressar 
alhora que ho fan les nostres societats. I en aquest 
aspecte els mitjans poden jutjar un important paper 
des de l'ètica i l'honestedat professional. Importa 
donar veu als col•lectius que són subjectes dels 
delictes d'odi. La referència al contingut del 
document Espai lliure de discriminació i aporofòbia, 
elaborat pels participants del Grup La Veu de l’EAPN 
CV-Xarxa per a la inclusió i les consideracions dels 
professionals de la comunicació que treballen des 
d'aqueixa perspectiva es completa amb l'anàlisi i les 
aportacions que es realitzen des del Consell de la  
Ciutadania.

Finalitza aquest informe amb una proposta d'un nou 
protocol per a facilitar material de l'arxiu 
documental que pretén donar resposta a les 
sol•licituds que es puguen presentar en un futur 
sobre l'accés a aquesta documentació. Una 
aportació nova i que pot crear també una “empatia” 
entre els usuaris que sol•liciten aqueixa informació i 
les persones que la faciliten a més de multiplicar el 
valor de la documentació.

En tot aquest informe hi ha una part oculta, però 
molt visible que és la important labor del secretari 
del Consell de la Ciutadania, Rafael Aguilar, que ens 
fa fàcil i amable el nostre treball. També li agraïm a 
Alejandra Gimeno el seu treball constant en la 
tramitació de les queixes i suggeriments, així com a 
Eva Adrián per la seua col•laboració en la 
maquetació i en la presentació d'aquest informe.
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El Consell de la Ciutadania (creat per la Llei 6/2016, de 15 
de juliol, de la Generalitat, del servei públic de 
radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic) és l’òrgan 
assessor en matèria de programació i continguts de la 
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. D’una 
banda, assessora el Consell Rector i la Direcció General 

comunicació dels diferents mitjans i serveis de la CVMC; i 
de l’altra exerceix la defensa de l’audiència, rebent i 
instruint, mitjançant els mitjans habilitats a aquest 
efecte, les queixes i els suggeriments de la ciutadania, 
contribuint a capacitar l’audiència per a un exercici crític, 
actiu i exigent en la seua demanda per un procés 
comunicatiu democràtic i de qualitat.

Entre les principals accions que el Consell de la 
Ciutadania ha dut a terme durant el segon semestre de 
l’any 2022 cal senyalar les reunions ordinàries en les 
quals en aquest semestre han tingut especial rellevància 
dos temes: acordar un Reglament Regulador del Dret 
d’Accés i la necessitat de fomentar
publicitat. Cal destacar també la participació del Director 
d’A Punt i la de la Directora d’informatius en dos de les 
reunions demanades pel Consell.

1. Reunions Ordinàries

En el període sobre el qual s'informa el Consell de la 
Ciutadania ha celebrat un total de 6 reunions els dies 18 
de juliol, 12 i 19 de setembre, 17 d’octubre, 16 de novembre 
i 15 de desembre. Les reunions han mantingut la modalitat 
mixta, pel que fa a l'assistència a les mateixes es refereix, 
ja que s'ha donat la possibilitat d'assistir de 
manera5telemàtica, el que han dut a terme alguns 
membres d'aquest Consell. Per a estes reunions s'ha 
continuat utilitzant el despatx de la presidència del 
Consell Rector.

que ha aprovat el Consell de la Ciutadania (CdC) durant 
aquest període, a banda de la resposta a les queixes i 
suggeriments remesos per la ciutadania al llarg d’aquest 
període temporal, són els següents:

Reunió celebrada el 18 de juliol

En la mateixa els principals punts tractats van ser:

• La benvinguda a Carme Manuel, nou membre en el 
Consell en substitució de Verónica Cantó, a proposta de 
l'AVL; 
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l'any i 

• La reunió amb 
d'À Punt

o Presentar-nos com a Consell de la Ciutadania, i 
explicar qui som, què fem i lliurar un dossier amb els 
últims informes

o Posar-nos a la disposició d'Informatius per a 

suggeriments que plantegem en els nostres informes, i a 
les pròpies àrees temàtiques que hi ha presents dins del 
Consell 

o Conéixer la relació del Consell d'Informatius 
amb la resta d'institucions a dins de la casa.

o Conéixer el millor procediment per a donar 
coneixement d’informacions relatives al nostre Consell 
que ens interessen traslladar

Pel que fa a aquest punt, la directora d'Informatius va 
exposar entre els seus plantejaments el fet que les auto 
referències dins dels informatius d’À Punt es limiten al 
mínim possible, i que la informació institucional que es 
dona és aquella relativa a temes d’interés social i que la 
resta d'informacions institucionals es duen a terme en 
una altra programació fora dels informatius. 

En aquest sentit des del Consell de la Ciutadania es va 
plantejar la necessitat de traslladar millor les accions que 
des del mateix es duen a terme i que van més enllà de la 
resposta a les queixes i suggeriments plantejats per 
l'audiència.

que accedeix a À Punt per a informar-se, ja que aquest és 
el de persones de mitjana edat i d'entorns urbans 
principalment, més homes en els informatius de TV i més 
dones les que accedeixen als informatius via web.

Reunió celebrada el 12 de setembre

En aquesta reunió els principals temes tractats van ser la 

a mantindre una reunió del Consell amb la Delegació d'À 
Punt d'Alacant i després poder tindre una reunió amb el 
Síndic de Greuges en la qual parlar de tres punts:
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d'aqueixa perspectiva es completa amb l'anàlisi i les 
aportacions que es realitzen des del Consell de la  

Finalitza aquest informe amb una proposta d'un nou 
protocol per a facilitar material de l'arxiu 
documental que pretén donar resposta a les 
sol•licituds que es puguen presentar en un futur 
sobre l'accés a aquesta documentació. Una 
aportació nova i que pot crear també una “empatia” 
entre els usuaris que sol•liciten aqueixa informació i 
les persones que la faciliten a més de multiplicar el 

En tot aquest informe hi ha una part oculta, però 
molt visible que és la important labor del secretari 
del Consell de la Ciutadania, Rafael Aguilar, que ens 
fa fàcil i amable el nostre treball. També li agraïm a 
Alejandra Gimeno el seu treball constant en la 
tramitació de les queixes i suggeriments, així com a 
Eva Adrián per la seua col•laboració en la 
maquetació i en la presentació d'aquest informe.
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El Consell de la Ciutadania (creat per la Llei 6/2016, de 15 
de juliol, de la Generalitat, del servei públic de 
radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic) és l’òrgan 
assessor en matèria de programació i continguts de la 
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. D’una 
banda, assessora el Consell Rector i la Direcció General 

comunicació dels diferents mitjans i serveis de la CVMC; i 
de l’altra exerceix la defensa de l’audiència, rebent i 
instruint, mitjançant els mitjans habilitats a aquest 
efecte, les queixes i els suggeriments de la ciutadania, 
contribuint a capacitar l’audiència per a un exercici crític, 
actiu i exigent en la seua demanda per un procés 
comunicatiu democràtic i de qualitat.

Entre les principals accions que el Consell de la 
Ciutadania ha dut a terme durant el segon semestre de 
l’any 2022 cal senyalar les reunions ordinàries en les 
quals en aquest semestre han tingut especial rellevància 
dos temes: acordar un Reglament Regulador del Dret 
d’Accés i la necessitat de fomentar l’ús del valencià en la 
publicitat. Cal destacar també la participació del Director 
d’A Punt i la de la Directora d’informatius en dos de les 
reunions demanades pel Consell.

1. Reunions Ordinàries

En el període sobre el qual s'informa el Consell de la 
Ciutadania ha celebrat un total de 6 reunions els dies 18 
de juliol, 12 i 19 de setembre, 17 d’octubre, 16 de novembre 
i 15 de desembre. Les reunions han mantingut la modalitat 
mixta, pel que fa a l'assistència a les mateixes es refereix, 
ja que s'ha donat la possibilitat d'assistir de 
manera5telemàtica, el que han dut a terme alguns 
membres d'aquest Consell. Per a estes reunions s'ha 
continuat utilitzant el despatx de la presidència del 
Consell Rector.

que ha aprovat el Consell de la Ciutadania (CdC) durant 
aquest període, a banda de la resposta a les queixes i 
suggeriments remesos per la ciutadania al llarg d’aquest 
període temporal, són els següents:

Reunió celebrada el 18 de juliol

En la mateixa els principals punts tractats van ser:

• La benvinguda a Carme Manuel, nou membre en el 
Consell en substitució de Verónica Cantó, a proposta de 
l'AVL; 

l'any i 

• La reunió amb Raquel Ejerique, directora d'Informatius 
d'À Punt, que va tindre lloc a petició del Consell per a: 

 o Presentar-nos com a Consell de la Ciutadania, i 
explicar qui som, què fem i lliurar un dossier amb els 
últims informes

 o Posar-nos a la disposició d'Informatius per a 

suggeriments que plantegem en els nostres informes, i a 
les pròpies àrees temàtiques que hi ha presents dins del 
Consell 

 o Conéixer la relació del Consell d'Informatius 
amb la resta d'institucions a dins de la casa.

 o Conéixer el millor procediment per a donar 
coneixement d’informacions relatives al nostre Consell 
que ens interessen traslladar

Pel que fa a aquest punt, la directora d'Informatius va 
exposar entre els seus plantejaments el fet que les auto 
referències dins dels informatius d’À Punt es limiten al 
mínim possible, i que la informació institucional que es 
dona és aquella relativa a temes d’interés social i que la 
resta d'informacions institucionals es duen a terme en 
una altra programació fora dels informatius. 

En aquest sentit des del Consell de la Ciutadania es va 
plantejar la necessitat de traslladar millor les accions que 
des del mateix es duen a terme i que van més enllà de la 
resposta a les queixes i suggeriments plantejats per 
l'audiència.

que accedeix a À Punt per a informar-se, ja que aquest és 
el de persones de mitjana edat i d'entorns urbans 
principalment, més homes en els informatius de TV i més 
dones les que accedeixen als informatius via web.

Reunió celebrada el 12 de setembre

En aquesta reunió els principals temes tractats van ser la 

a mantindre una reunió del Consell amb la Delegació d'À 
Punt d'Alacant i després poder tindre una reunió amb el 
Síndic de Greuges en la qual parlar de tres punts:
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• La reunió amb Raquel Ejerique, directora d'Informatius 
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Pel que fa a aquest punt, la directora d'Informatius va 
exposar entre els seus plantejaments el fet que les auto 
referències dins dels informatius d’À Punt es limiten al 
mínim possible, i que la informació institucional que es 
dona és aquella relativa a temes d’interés social i que la 
resta d'informacions institucionals es duen a terme en 
una altra programació fora dels informatius. 

En aquest sentit des del Consell de la Ciutadania es va 
plantejar la necessitat de traslladar millor les accions que 
des del mateix es duen a terme i que van més enllà de la 
resposta a les queixes i suggeriments plantejats per 
l'audiència.

que accedeix a À Punt per a informar-se, ja que aquest és 
el de persones de mitjana edat i d'entorns urbans 
principalment, més homes en els informatius de TV i més 
dones les que accedeixen als informatius via web.

Reunió celebrada el 12 de setembre

En aquesta reunió els principals temes tractats van ser la 

a mantindre una reunió del Consell amb la Delegació d'À 
Punt d'Alacant i després poder tindre una reunió amb el 
Síndic de Greuges en la qual parlar de tres punts:

El Consell de la Ciutadania (creat per la Llei 6/2016, de 15 
de juliol, de la Generalitat, del servei públic de 
radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic) és l’òrgan 
assessor en matèria de programació i continguts de la 
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. D’una 
banda, assessora el Consell Rector i la Direcció General 

comunicació dels diferents mitjans i serveis de la CVMC; i 
de l’altra exerceix la defensa de l’audiència, rebent i 
instruint, mitjançant els mitjans habilitats a aquest 
efecte, les queixes i els suggeriments de la ciutadania, 
contribuint a capacitar l’audiència per a un exercici crític, 
actiu i exigent en la seua demanda per un procés 
comunicatiu democràtic i de qualitat.

Entre les principals accions que el Consell de la 
Ciutadania ha dut a terme durant el segon semestre de 
l’any 2022 cal senyalar les reunions ordinàries en les 
quals en aquest semestre han tingut especial rellevància 

Reglament Regulador del Dret 
 i la necessitat de fomentar l’ús del valencià en la 

. Cal destacar també la participació del Director 
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• La reunió amb Raquel Ejerique, directora d'Informatius 
d'À Punt, que va tindre lloc a petició del Consell per a: 

 o Presentar-nos com a Consell de la Ciutadania, i 
explicar qui som, què fem i lliurar un dossier amb els 
últims informes

 o Posar-nos a la disposició d'Informatius per a 

suggeriments que plantegem en els nostres informes, i a 
les pròpies àrees temàtiques que hi ha presents dins del 
Consell 

 o Conéixer la relació del Consell d'Informatius 
amb la resta d'institucions a dins de la casa.

 o Conéixer el millor procediment per a donar 
coneixement d’informacions relatives al nostre Consell 
que ens interessen traslladar

Pel que fa a aquest punt, la directora d'Informatius va 
exposar entre els seus plantejaments el fet que les auto 
referències dins dels informatius d’À Punt es limiten al 
mínim possible, i que la informació institucional que es 
dona és aquella relativa a temes d’interés social i que la 
resta d'informacions institucionals es duen a terme en 
una altra programació fora dels informatius. 

En aquest sentit des del Consell de la Ciutadania es va 
plantejar la necessitat de traslladar millor les accions que 
des del mateix es duen a terme i que van més enllà de la 
resposta a les queixes i suggeriments plantejats per 
l'audiència.

que accedeix a À Punt per a informar-se, ja que aquest és 
el de persones de mitjana edat i d'entorns urbans 
principalment, més homes en els informatius de TV i més 
dones les que accedeixen als informatius via web.

Reunió celebrada el 12 de setembre

En aquesta reunió els principals temes tractats van ser la 

a mantindre una reunió del Consell amb la Delegació d'À 
Punt d'Alacant i després poder tindre una reunió amb el 
Síndic de Greuges en la qual parlar de tres punts:

• Abordar les similituds que el Consell té amb aquesta 

• Donar a conéixer al síndic que és el Consell de la 
Ciutadania i traslladar-li com ha sigut la nostra 
trajectòria i recorregut

• Mostrar interés per les queixes rebudes en matèria de 
comunicació en general i sobre À Punt en particular 

A més d'això en aquesta reunió es van abordar qüestions 
relatives a: i) la nova Llei de Comunicació Audiovisual 
publicada el mes de juliol; ii) afavorir el dret d’accés dels 
grups socials a la CVMC i iii) la necessitat d'incentivar el 
que la publicitat en À Punt siga valencià d’acord amb la 
línia marcada per la normativa de la radiotelevisió 
pública valenciana i en el Codi de Conducta sobre 
l’activitat comercial i publicitària de la CCMC.

Reunió celebrada el 12 de setembre

Aquesta reunió va tindre lloc en la seu de la CVMC a 
Alacant en la qual el principal tema va ser l'articulació 
del dret d'accés dels grups socials a la CVMC de cara a 
consensuar una proposta de reglament i un full de ruta 
per a ser lliurats al Consell Rector el 3 d'Octubre.

Reunió celebrada el 17 d’octubre

En aquesta reunió els principals punts van a ser la reunió 
amb el Director d’À Punt
qüestions relatives a la programació i valorar com 
augmentar la publicitat en valencià a més dels avanços 
en el Dret d’accés.

Pel que fa a la programació:

Sobre els informatius el director ens recalcà que han 
estat el vaixell insígnia del període i que s’ha treballat per 
a l’estabilització de les “Notícies del Matí” des del estudi 
polivalent. Pel que fa a la ràdio ens traslladà que la 
retirada del magazín “A la Ventura” ha permés destinar 
recursos per a millorar la seua programació informativa.

Sobre la programació de televisió ens informà de la 
recuperació de “Terra Viva” i “Atrapa’m si pots”, de les 
millores fetes en “Bona Vesprada”, de les gales 
extraordinàries de “Duel de Veus” a més de la continuïtat i 

constata que se segueix apostant per la producció 
valenciana, pel retorn econòmic que això suposa per a la 
nostra societat. I entre els projectes de futur destaca el fet 
que en 2023 es vol fer retransmissions d’esdeveniments 
mitjançant la col•laboració de televisions locals. 

l'any i 

• La reunió amb Raquel Ejerique, directora d'Informatius 
d'À Punt, que va tindre lloc a petició del Consell per a: 
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coneixement d’informacions relatives al nostre Consell 
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Reunió celebrada el 17 d’octubre

En aquesta reunió els principals punts van a ser la reunió 
amb el Director d’À Punt, Alfred Costa, per a tractar 
qüestions relatives a la programació i valorar com 
augmentar la publicitat en valencià a més dels avanços 
en el Dret d’accés.

Pel que fa a la programació:

Sobre els informatius el director ens recalcà que han 
estat el vaixell insígnia del període i que s’ha treballat per 
a l’estabilització de les “Notícies del Matí” des del estudi 
polivalent. Pel que fa a la ràdio ens traslladà que la 
retirada del magazín “A la Ventura” ha permés destinar 
recursos per a millorar la seua programació informativa.

Sobre la programació de televisió ens informà de la 
recuperació de “Terra Viva” i “Atrapa’m si pots”, de les 
millores fetes en “Bona Vesprada”, de les gales 
extraordinàries de “Duel de Veus” a més de la continuïtat i 

constata que se segueix apostant per la producció 
valenciana, pel retorn econòmic que això suposa per a la 
nostra societat. I entre els projectes de futur destaca el fet 
que en 2023 es vol fer retransmissions d’esdeveniments 
mitjançant la col•laboració de televisions locals. 
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• Abordar les similituds que el Consell té amb aquesta 

• Donar a conéixer al síndic que és el Consell de la 
Ciutadania i traslladar-li com ha sigut la nostra 
trajectòria i recorregut

• Mostrar interés per les queixes rebudes en matèria de 
comunicació en general i sobre À Punt en particular 

A més d'això en aquesta reunió es van abordar qüestions 
relatives a: i) la nova Llei de Comunicació Audiovisual 
publicada el mes de juliol; ii) afavorir el dret d’accés dels 
grups socials a la CVMC i iii) la necessitat d'incentivar el 
que la publicitat en À Punt siga valencià d’acord amb la 
línia marcada per la normativa de la radiotelevisió 
pública valenciana i en el Codi de Conducta sobre 
l’activitat comercial i publicitària de la CCMC.

Reunió celebrada el 12 de setembre

Aquesta reunió va tindre lloc en la seu de la CVMC a 
Alacant en la qual el principal tema va ser l'articulació 
del dret d'accés dels grups socials a la CVMC de cara a 
consensuar una proposta de reglament i un full de ruta 
per a ser lliurats al Consell Rector el 3 d'Octubre.

Reunió celebrada el 17 d’octubre

En aquesta reunió els principals punts van a ser la reunió 
amb el Director d’À Punt, Alfred Costa, per a tractar 
qüestions relatives a la programació i valorar com 
augmentar la publicitat en valencià a més dels avanços 
en el Dret d’accés.

Pel que fa a la programació:

Sobre els informatius el director ens recalcà que han 
estat el vaixell insígnia del període i que s’ha treballat per 
a l’estabilització de les “Notícies del Matí” des del estudi 
polivalent. Pel que fa a la ràdio ens traslladà que la 
retirada del magazín “A la Ventura” ha permés destinar 
recursos per a millorar la seua programació informativa.

Sobre la programació de televisió ens informà de la 
recuperació de “Terra Viva” i “Atrapa’m si pots”, de les
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constata que se segueix apostant per la producció 
valenciana, pel retorn econòmic que això suposa per a la 
nostra societat. I entre els projectes de futur destaca el fet 
que en 2023 es vol fer retransmissions d’esdeveniments 
mitjançant la col•laboració de televisions locals. 

Sobre els resultats d’audiència ens traslladà com a majors
hàndicaps d’audiència, la programació infantil, el cinema 
doblat al valencià i la franja de vesprada entre 17 i 20 hores. 
També va parlar de la necessitat de valorar l’audiència en el 
web, per a la qual cosa es farà un contracte amb Konodrac 
que permetrà conéixer la realitat de l’audiència a la qual 
altres sistemes com Kantar no arriben.

Sobre la publicitat ens trasllada bons resultats, amb 
augment d’ingressos i informa del bon grau de compliment 
de l’execució del pressupost i del compliment del període 
de pagament mitjançant el pla d’avals bancaris.
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• Abordar les similituds que el Consell té amb aquesta 

• Donar a conéixer al síndic que és el Consell de la 
Ciutadania i traslladar-li com ha sigut la nostra 
trajectòria i recorregut

• Mostrar interés per les queixes rebudes en matèria de 
comunicació en general i sobre À Punt en particular 

A més d'això en aquesta reunió es van abordar qüestions 
relatives a: i) la nova Llei de Comunicació Audiovisual 
publicada el mes de juliol; ii) afavorir el dret d’accés dels 
grups socials a la CVMC i iii) la necessitat d'incentivar el 
que la publicitat en À Punt siga valencià d’acord amb la 
línia marcada per la normativa de la radiotelevisió 
pública valenciana i en el Codi de Conducta sobre 
l’activitat comercial i publicitària de la CVMC.

Reunió celebrada el 12 de setembre

Aquesta reunió va tindre lloc en la seu de la CVMC a 
Alacant en la qual el principal tema va ser l'articulació 
del dret d'accés dels grups socials a la CVMC de cara a 
consensuar una proposta de reglament i un full de ruta 
per a ser lliurats al Consell Rector el 3 d'Octubre.

Reunió celebrada el 17 d’octubre

En aquesta reunió els principals punts van a ser la reunió 
amb el Director d’À Punt, Alfred Costa, per a tractar 
qüestions relatives a la programació i valorar com 
augmentar la publicitat en valencià a més dels avanços 
en el Dret d’accés.

Pel que fa a la programació:

Sobre els informatius el director ens recalcà que han 
estat el vaixell insígnia del període i que s’ha treballat per 
a l’estabilització de les “Notícies del Matí” des del estudi 
polivalent. Pel que fa a la ràdio ens traslladà que la 
retirada del magazín “A la Ventura” ha permés destinar 
recursos per a millorar la seua programació informativa.

Sobre la programació de televisió ens informà de la 
recuperació de “Terra Viva” i “Atrapa’m si pots”, de les 
millores fetes en “Bona Vesprada”, de les gales 
extraordinàries de “Duel de Veus” a més de la continuïtat i 

constata que se segueix apostant per la producció 
valenciana, pel retorn econòmic que això suposa per a la 
nostra societat. I entre els projectes de futur destaca el fet 
que en 2023 es vol fer retransmissions d’esdeveniments 
mitjançant la col•laboració de televisions locals. 

MEMÒRIA DE LES PRINCIPALS ACCIONS DEL CONSELL 
DE LA CIUTADANIA SEGON SEMESTRE 2022

Sobre els resultats d’audiència ens traslladà com a majors 
hàndicaps d’audiència, la programació infantil, el cinema 
doblat al valencià i la franja de vesprada entre 17 i 20 hores. 
També va parlar de la necessitat de valorar l’audiència en el 
web, per a la qual cosa es farà un contracte amb Konodrac 
que permetrà conéixer la realitat de l’audiència a la qual 
altres sistemes com Kantar no arriben.

Sobre la publicitat ens trasllada bons resultats, amb 
augment d’ingressos i informa del bon grau de compliment 
de l’execució del pressupost i del compliment del període 
de pagament mitjançant el pla d’avals bancaris.
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extraordinàries de “Duel de Veus” a més de la continuïtat i 

constata que se segueix apostant per la producció 
valenciana, pel retorn econòmic que això suposa per a la 
nostra societat. I entre els projectes de futur destaca el fet 
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També va parlar de la necessitat de valorar l’audiència en el 
web, per a la qual cosa es farà un contracte amb Konodrac 
que permetrà conéixer la realitat de l’audiència a la qual 
altres sistemes com Kantar no arriben.

Sobre la publicitat ens trasllada bons resultats, amb 
augment d’ingressos i informa del bon grau de compliment 
de l’execució del pressupost i del compliment del període 
de pagament mitjançant el pla d’avals bancaris.
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hàndicaps d’audiència, la programació infantil, el cinema 
doblat al valencià i la franja de vesprada entre 17 i 20 hores. 
També va parlar de la necessitat de valorar l’audiència en el 
web, per a la qual cosa es farà un contracte amb Konodrac 
que permetrà conéixer la realitat de l’audiència a la qual 
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augment d’ingressos i informa del bon grau de compliment 
de l’execució del pressupost i del compliment del període 
de pagament mitjançant el pla d’avals bancaris.

Per la nostra part li traslladem per una banda l’estat dels 
treballs sobre el dret d’accés i la necessitat que hi haurà 
de col•laboració per part de la Direcció, i per l’altra la 
nostra preocupació per la gran quantitat de publicitat que 
apareix en castellà, ja que queda patent la necessitat 
d’incentivar la versió en valencià més enllà dels 
descomptes econòmics i distingir als anunciants que ho 
fan en la nostra llengua. 

Reunió celebrada el 16 de novembre

En aquesta reunió es continua parlant de la necessitat de 
deixar aprovat el Reglament regulador del Dret d'Accés i 
la creació d’una Comissió Mixta per a treballar el tema 
(consell Rector Consell de la Ciutadania) a més de la 
necessitat d’organitzar una jornada de balanç que 
coincidisca amb el V aniversari de la creació del Consell 
de la Ciutadania en el 2023.

Reunió celebrada el 15 de desembre

En aquesta reunió anomenen els membres per a la 
comissió mixta per a la regulació del Dret d’Accés, Jose 
Ignacio Pastor i Pilar Devesa. La suplència queda en 
mans de la presidenta o del membre d’aquest òrgan en 
qui ella delegue. 

Pel que fa al tema de la publicitat en valencià, s’acorda 
enviar al Consell Rector un document sol•licitant la 
informació necessària per a plantejar accions d’incentiu 
a banda de les econòmiques, ja que vistos els resultats, 

2. Actes i reunions als quals han assistit els 
membres del Consell de la Ciutadania

- El 12 de setembre.
Greuges per abordar les similituds que el Consell es té 

entitats; donar a conéixer la nostra trajectòria i 
recorregut; mostrar interés per les queixes rebudes en 
matèria de comunicació i posar-nos a la seua disposició 
donat el cas.

- EL 4 d’octubre celebració del Dia Internacional del Dret 
a Saber sobre el Dret constitucional (article 20.3) dels 
Grups Socials a l'accés als mitjans de comunicació. 
Organitzat per ACICOM (Associació Ciutadania i 
Comunicació) va tindre lloc en el Col•legi Major Rector 
Peset de València; i el repte de convertir a la Comunitat 
Valenciana en referent de l’exercici del Dret d’Accés dels 
grups socials als mitjans de comunicació.
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Per la nostra part li traslladem per una banda l’estat dels 
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En aquesta reunió es continua parlant de la necessitat de 
deixar aprovat el Reglament regulador del Dret d'Accés i 
la creació d’una Comissió Mixta per a treballar el tema 
(Consell Rector-Consell de la Ciutadania) a més de la 
necessitat d’organitzar una jornada de balanç que 
coincidisca amb el V aniversari de la creació del Consell 
de la Ciutadania en el 2023.
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En aquesta reunió anomenen els membres per a la 
comissió mixta per a la regulació del Dret d’Accés, Jose 
Ignacio Pastor i Pilar Devesa. La suplència queda en mans 
de la presidenta o del membre d’aquest òrgan en qui ella 
delegue. 

Pel que fa al tema de la publicitat en valencià, s’acorda 
enviar al Consell Rector un document sol•licitant la 
informació necessària per a plantejar accions d’incentiu a 
banda de les econòmiques, ja que vistos els resultats, són 
insu�cients.

2. Actes i reunions als quals han assistit els membres
del Consell de la Ciutadania

- El 12 de setembre. Reunió en Alacant amb el Síndic de
Greuges per abordar les similituds que el Consell es té 
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donat el cas.
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Peset de València; i el repte de convertir a la Comunitat 
Valenciana en referent de l’exercici del Dret d’Accés dels 
grups socials als mitjans de comunicació.
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En l’acte estigueren per part del Consell de la Ciutadania: 
Jose Ignacio Pastor Pérez, membre del Consell de la 
Ciutadania de la CVMC i fundador i President d’honor 
d’ACICOM i Julia Sevilla Merino, Presidenta del Consell de 
la Ciutadania de la CVMC.

- El 26 d’octubre assistència per part de la presidenta a 
l’Acte Institucional d’Obertura del Curs Acadèmic 
2022-2023 i a l’estrena de l’espectacle Fuster. Diccionari 
per a cossos, de la companyia Hort-Art.

- El 16 de novembre. Reunió amb el Consell Rector de la 
CVMC assistint Julia Sevilla i Jose Ignacio Pastor, per a 
tractar el Dret d’Accés dels Grups Socials a la CVMC.

- El 29 de novembre. Jornada de RTVE sobre “Participa
ción Social en los medios de comunicación públicos” 
realitzada en Prado del Rey, Madrid amb la intervenció 
de Jose Ignacio Pastor , membre del Consell de Ciutada
nia de la CVMC https://youtu.be/-gGbJmZf1uY
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Jose Ignacio Pastor en la Jornada Dret a Saber Dret d'Accés

Julia Sevilla en la Jornada Dret a Saber Dret d'Accés

Jose Ignacio Pastor en la Jornada RTV
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En l’acte estigueren per part del Consell de la 
Ciutadania: Jose Ignacio Pastor Pérez, membre del 
Consell de la Ciutadania de la CVMC i fundador i 
President d’honor d’ACICOM i Julia Sevilla Merino, 
Presidenta del Consell de la Ciutadania de la CVMC.

- El 26 d’octubre assistència per part de la presidenta a 
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2022-2023 i a l’estrena de l’espectacle Fuster. Diccionari 
per a cossos, de la companyia Hort-Art.

- El 16 de novembre. Reunió amb el Consell Rector de 
la CVMC assistint Julia Sevilla i Jose Ignacio Pastor, per 
a tractar el Dret d’Accés dels Grups Socials a la CVMC.

- El 29 de novembre. Jornada de RTVE sobre 
“Participación Social en los medios de comunicación 
públicos” realitzada en Prado del Rey, Madrid amb la 
intervenció de Jose Ignacio Pastor , membre del Consell 
de Ciutadania de la CVMC 
https://youtu.be/-gGbJmZf1uY
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En l’acte estigueren per part del Consell de la Ciutadania: 

d’ACICOM i Julia Sevilla Merino, Presidenta del Consell de 

 i a l’estrena de l’espectacle Fuster. Diccionari 

Reunió amb el Consell Rector de la 

-

GESTIÓ DE QUEIXES I 
SUGGERIMENTS. 
INFORME ESTADÍSTIC 

Evolució en el temps

s'han rebut 146 queixes o suggeriments.

Respecte a l'informe corresponent al mateix període de 
l'any passat, cal destacar que hi ha hagut una disminució 

del 2021 a les 81 en aquest any. En canvi, pel que fa a les 
queixes se n’han rebut 65 en total, i es manté la mateixa 
tendència que l'exercici anterior, amb un lleuger 
increment de 5 en aquest exercici. Quant a l'evolució 
anual ha sigut constant, en el primer semestre es reberen 
entre queixes i suggeriments un total de 85, i en el segon 
semestre 61. Simplement assenyalar que durant el primer 
semestre van haver més suggeriments, i en canvi en el 
segon un major percentatge de queixes, encara que el 
còmput global es semblant. 

Per edat

En la majoria de les queixes i els suggeriments no s'indica 
l'edat de la persona que els fa. En els que sí s'indiquen, les 
franges que més queixes i suggeriments han presentat 
són les de 31 a 45, seguida de la de 46 a 65 anys. Aquest 
any no hi ha hagut cap queixa ni suggeriment de menys 
de 18 anys ni de més de 80 anys.

Per sexe

La majoria de les queixes i suggeriments rebuts provenen 
d'homes (55 suggeriments i 53 queixes) mentre que la 
resta són de dones (25 suggeriments i 10 queixes) i en 3 
casos (1 suggeriment i 2 queixes) no s'indica el sexe.

3

INFORME 2022-CONSELL DE LA CIUTADANIA
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Per localitat

En la major part de queixes i suggeriments no s'indica la 
procedència de les persones que els han fet. Dels que sí 
s'indiquen, la majoria provenen de la província d'Alacant, 
seguides de València.

Mitjans de recepció

El formulari situat en el web de la CVMC és una vegada 
més el sistema majoritàriament utilitzat per la ciutadania 
per a realitzar les seues queixes i suggeriments. En segon 
lloc, la ciutadania utilitza el correu que disposa el Consell 
de la Ciutadania per a fer-nos arribar aportacions i 
queixes, i en una proporció mínima s´utilitzen altres 
mitjans com altres correus de contacte del propi web de 
la CVMC, però que ràpidament ens els fan arribar al 
Consell de la Ciutadania.

Distribució per mesos

Distribució de queixes i suggeriments per mesos

Quant a la distribució per mesos, durant l'any 2002, llevat 
del mes de gener que ha tingut més suggeriments, la 
resta de l´any es manté una tendència similar.

Distribució de queixes per mesos i motiu

Motiu i temàtica de les queixes rebudes:

Les queixes englobades en l'apartat de programes o 
programació se centren en canvi d'horari del programes 
com ara Atrapa´m si pots, o sèries com l´Alqueria 
Blanca, i al principi d´any alguna relacionada amb 
retransmissió de la missa. 
Altres queixes són referents a l’emissió de determinades 
pel•lícules o programes de bous com l’entrada de Bous de 
Sogorb, o peticions de determinades pel•lícules com Mr 
Been, i també es demana més programació de dibuixos 
infantils en valencià pel matí.

També s´han rebut queixes relacionades amb els 
continguts o tractament d´algun reportatge. En els 
informatius, les queixes estan relacionades tant en la 
cobertura o no cobertura de determinades informacions, 
com per exemple, la de les eleccions andaluses, la festa 
de la Madalena, la falta d´informació del trànsit a Alacant 
perquè s’estima que es discrimina aquesta ciutat a favor 
de la ciutat de València. També demanen més presència 
d´informació sobre els esports de Castelló, i, pel que fa a 
la informació sobre l’oratge, es demana que es parle de 
les fases de la lluna com les coneixen els llauradors, o la 
cancel•lació del reportatge de la mocadorà.

Distribució de queixes i suggeriments per mesos

Quant a la distribució per mesos, durant l'any 2002, llevat 
del mes de gener que ha tingut més suggeriments, la 
resta de l´any es manté una tendència similar.
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retransmissió de la missa. 
Altres queixes són referents a l’emissió de determinades 
pel•lícules o programes de bous com l’entrada de Bous de 
Sogorb, o peticions de determinades pel•lícules com Mr 
Been, i també es demana més programació de dibuixos 
infantils en valencià pel matí.

També s´han rebut queixes relacionades amb els 
continguts o tractament d´algun reportatge. En els 
informatius, les queixes estan relacionades tant en la 
cobertura o no cobertura de determinades informacions, 
com per exemple, la de les eleccions andaluses, la festa 
de la Madalena, la falta d´informació del trànsit a Alacant 
perquè s’estima que es discrimina aquesta ciutat a favor 
de la ciutat de València. També demanen més presència 
d´informació sobre els esports de Castelló, i, pel que fa a 
la informació sobre l’oratge, es demana que es parle de 
les fases de la lluna com les coneixen els llauradors, o la 
cancel•lació del reportatge de la mocadorà.
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resta de l´any es manté una tendència similar.

Distribució de queixes per mesos i motiu

Motiu i temàtica de les queixes rebudes:

Les queixes englobades en l'apartat de programes o 
programació se centren en canvi d'horari del programes 
com ara Atrapa´m si pots, o sèries com l´Alqueria 
Blanca, i al principi d´any alguna relacionada amb 
retransmissió de la missa. 
Altres queixes són referents a l’emissió de determinades 
pel•lícules o programes de bous com l’entrada de Bous de 
Sogorb, o peticions de determinades pel•lícules com Mr 
Been, i també es demana més programació de dibuixos 
infantils en valencià pel matí.

També s´han rebut queixes relacionades amb els 
continguts o tractament d´algun reportatge. En els 
informatius, les queixes estan relacionades tant en la 
cobertura o no cobertura de determinades informacions, 
com per exemple, la de les eleccions andaluses, la festa 
de la Madalena, la falta d´informació del trànsit a Alacant 
perquè s’estima que es discrimina aquesta ciutat a favor 
de la ciutat de València. També demanen més presència 
d´informació sobre els esports de Castelló, i, pel que fa a 
la informació sobre l’oratge, es demana que es parle de 
les fases de la lluna com les coneixen els llauradors, o la 
cancel•lació del reportatge de la mocadorà.

Bona part de les queixes de llengua estan relacionades 
amb la pronunciació de la llengua, que els reporters dels 
programes no parlen valencià, més promoció de la 
llengua valenciana i no catalana, que no es traduisca al 
valencià el nom dels pobles castellanoparlants, o que en 
la sèrie Desconocidas tot els personatges parlen castellà.
En doblatge, es recrimina l’emissió de produccions 
catalanes sense doblar-se al valencià ( el mateix ciutadà 
fa tres vegades la mateixa queixa), i es pregunta sobre les 
hores de doblatge i el cost destinat al doblatge durant els 
últims tres anys.

També versen les queixes sobre la defectuosa 
sintonització de la ràdio a Alacant, o la utilització del 
terme País Valencià.

Distribució de queixes i suggeriments per mesos

Quant a la distribució per mesos, durant l'any 2002, llevat 
del mes de gener que ha tingut més suggeriments, la 
resta de l´any es manté una tendència similar.
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programació se centren en canvi d'horari del programes 
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Altres queixes són referents a l’emissió de determinades 
pel•lícules o programes de bous com l’entrada de Bous de 
Sogorb, o peticions de determinades pel•lícules com Mr 
Been, i també es demana més programació de dibuixos 
infantils en valencià pel matí.

També s´han rebut queixes relacionades amb els 
continguts o tractament d´algun reportatge. En els 
informatius, les queixes estan relacionades tant en la 
cobertura o no cobertura de determinades informacions, 
com per exemple, la de les eleccions andaluses, la festa 
de la Madalena, la falta d´informació del trànsit a Alacant 
perquè s’estima que es discrimina aquesta ciutat a favor 
de la ciutat de València. També demanen més presència 
d´informació sobre els esports de Castelló, i, pel que fa a 
la informació sobre l’oratge, es demana que es parle de 
les fases de la lluna com les coneixen els llauradors, o la 
cancel•lació del reportatge de la mocadorà.

Bona part de les queixes de llengua estan relacionades 
amb la pronunciació de la llengua, que els reporters dels 
programes no parlen valencià, més promoció de la 
llengua valenciana i no catalana, que no es traduisca al 
valencià el nom dels pobles castellanoparlants, o que en 
la sèrie Desconocidas tot els personatges parlen castellà.
En doblatge, es recrimina l’emissió de produccions 
catalanes sense doblar-se al valencià ( el mateix ciutadà 
fa tres vegades la mateixa queixa), i es pregunta sobre les 
hores de doblatge i el cost destinat al doblatge durant els 
últims tres anys.

També versen les queixes sobre la defectuosa 
sintonització de la ràdio a Alacant, o la utilització del 
terme País Valencià.

Distribució de queixes i suggeriments per mesos

Quant a la distribució per mesos, durant l'any 2002, llevat 
del mes de gener que ha tingut més suggeriments, la 
resta de l´any es manté una tendència similar.

Distribució de queixes per mesos i motiu

Motiu i temàtica de les queixes rebudes:

Les queixes englobades en l'apartat de programes o 
programació se centren en canvi d'horari del programes 
com ara Atrapa´m si pots, o sèries com l´Alqueria 
Blanca, i al principi d´any alguna relacionada amb 

Altres queixes són referents a l’emissió de determinades 
pel•lícules o programes de bous com l’entrada de Bous de 
Sogorb, o peticions de determinades pel•lícules com Mr 
Been, i també es demana més programació de dibuixos 

També s´han rebut queixes relacionades amb els 
continguts o tractament d´algun reportatge. En els 
informatius, les queixes estan relacionades tant en la 
cobertura o no cobertura de determinades informacions, 
com per exemple, la de les eleccions andaluses, la festa 
de la Madalena, la falta d´informació del trànsit a Alacant 
perquè s’estima que es discrimina aquesta ciutat a favor 
de la ciutat de València. També demanen més presència 
d´informació sobre els esports de Castelló, i, pel que fa a 
la informació sobre l’oratge, es demana que es parle de 
les fases de la lluna com les coneixen els llauradors, o la 
cancel•lació del reportatge de la mocadorà.

Bona part de les queixes de llengua estan relacionades 
amb la pronunciació de la llengua, que els reporters dels 
programes no parlen valencià, més promoció de la 
llengua valenciana i no catalana, que no es traduisca al 
valencià el nom dels pobles castellanoparlants, o que en 
la sèrie Desconocidas tot els personatges parlen castellà.
En doblatge, es recrimina l’emissió de produccions 
catalanes sense doblar-se al valencià ( el mateix ciutadà 
fa tres vegades la mateixa queixa), i es pregunta sobre les 
hores de doblatge i el cost destinat al doblatge durant els 
últims tres anys.

També versen les queixes sobre la defectuosa 
sintonització de la ràdio a Alacant, o la utilització del 
terme País Valencià.

Distribució de suggeriments per mesos i motiu

Pel que fa als suggeriments per mesos i motius, és 
destacable el nombre de suggeriments rebuts durant el 
mes de gener en què pregunten per la data d´inici de la 
retransmissió de les misses, després d’anunciar que 
s’inclouria en la programació. 

Llevat de gener, en la resta de mesos es manté la 
tendència pel que fa al nombre de suggeriments rebuts 
en el Consell de la Ciutadania d´altres períodes.

Els suggeriments en l'apartat de programació se centren 
en la sol•licitud de l’emissió o reposició de sèries com ara 
“Conan, el xiquet del futur”, “Astèrix”, “ Ferdy, la formiga”, 
“Singles”, “Flor de pell”, més retransmissions esportives 
d´equips de la comunitat, programes de cultura 
valenciana, programes d´actualitat pel matí, cinema 
dissabte o pel•lícules de Hitchcock.

Les queixes i els suggeriments al voltant dels informatius 
estan relacionats amb la cobertura de determinades 
notícies o esdeveniments o propostes com que lleven la 
música de fons durant la informació de l´oratge, o 
propostes de graella en general. En doblatge i subtítols es 
demana subtitular els programes del web on siga 
possible i també sèries. I en doblatge més sèries en 
valencià com el cas de Desconocidas que es demana 
doblada al valencià, també més anuncis en valencià i 
accés al web de totes les sèries que puguen estar 
doblades.
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Distribució de suggeriments per mesos i motiu

Pel que fa als suggeriments per mesos i motius, és 
destacable el nombre de suggeriments rebuts durant el 
mes de gener en què pregunten per la data d´inici de la 
retransmissió de les misses, després d’anunciar que 
s’inclouria en la programació. 

Llevat de gener, en la resta de mesos es manté la 
tendència pel que fa al nombre de suggeriments rebuts 
en el Consell de la Ciutadania d´altres períodes.

Els suggeriments en l'apartat de programació se centren 
en la sol•licitud de l’emissió o reposició de sèries com ara 
“Conan, el xiquet del futur”, “Astèrix”, “ Ferdy, la formiga”, 
“Singles”, “Flor de pell”, més retransmissions esportives 
d´equips de la comunitat, programes de cultura 
valenciana, programes d´actualitat pel matí, cinema 
dissabte o pel•lícules de Hitchcock.

Les queixes i els suggeriments al voltant dels informatius 
estan relacionats amb la cobertura de determinades 
notícies o esdeveniments o propostes com que lleven la 
música de fons durant la informació de l´oratge, o 
propostes de graella en general. En doblatge i subtítols es 
demana subtitular els programes del web on siga 
possible i també sèries. I en doblatge més sèries en 
valencià com el cas de Desconocidas que es demana 
doblada al valencià, també més anuncis en valencià i 
accés al web de totes les sèries que puguen estar 
doblades.

Idioma utilitzat

El valencià continua sent l'idioma més utilitzat en les 
queixes i suggeriments rebuts pel Consell de la Ciutada
nia durant aquest semestre. 

3
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Situació de l'expedient

QUEIXES

De les 65 queixes rebudes, 42 ja n’han sigut tancades, 
mentre que 23 d'elles continuen pendents de resposta.

SUGGERIMENTS

Dels 81 suggeriments que s'han rebut, se n’han tancat 70 i 
en queden pendents de resposta 11. 

El valencià continua sent l'idioma més utilitzat en les 
queixes i suggeriments rebuts pel Consell de la Ciutada-
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ANÀLISI DE LES AUDIÈNCIES

Aquest any 2022, les audiències televisives d'À Punt no aconsegueixen consolidar el creixement que els era propi des 
de l'inici d'emissions en 2018. Encara que ens mantenim en el lloc 13, a meitat de la taula de resultats de les cadenes 
públiques autònomes, amb un indicador superior al 3%, cal assenyalar que la segona meitat d'aquesta taula, que es 
reprodueix a continuació, principalment es conforma per les cadenes addicionals a les principals de les empreses 
televisives regionals. 

Font: Barlovento Comunicació 2018, 2019, 2020, 2021 & 2022

4
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Font: elaboració pròpia amb dades de Kantar Media
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ANÀLISI DE LES AUDIÈNCIES

INFORME 2022-CONSELL DE LA CIUTADANIA

En termes d'evolució concreta intermensual, aquest 2022 pot considerar-se com l'any de major estabilitat en la quota 
de pantalla convencional, encara que amb dues particularitats. D'una banda, al mateix temps que s'ha aconseguit el 
major pic en el mes de Falles, ha sigut més notable que el públic atret per les retransmissions festeres no haja continuat 
sent espectador habitual. D'altra banda, és el primer exercici en el que es tanca amb un lleuger descens, i no a l'alça, 

Pel que fa a l'extraordinari impacte en l'actualitat informativa que ha suposat la invasió russa d'Ucraïna, no s'observa 
impacte traduït en audiència, malgrat haver oferit cobertura mitjançant un corresponsal propi durant les setmanes 

Com desglossem més endavant, el descens interanual de tres dècimes de mitjana en la quota de pantalla –malgrat 
haver crescut en aquesta mateixa mesura a la província d'Alacant– és un efecte que pot atribuir-se a la baixada 
d'audiència, principalment, en la franja d'edat 22-44 anys en les grans ciutats de la província de València.

Al mateix temps volem subratllar, com fem cada any, que la valoració del procés de consolidació de la televisió pública 
valenciana va més enllà del consum “lineal” de TV; és a dir, el que es produeix a la mateixa hora en què s'emet el 
contingut. En aquest sentit, no podem deixar de considerar una imperant realitat de consum “híbrid”, que abasta els 
“altres usos del televisor”, internet, YouTube i TV a la carta.

A continuació atenem al compliment del Contracte-Programa en aspectes com ara la diversitat i el pluralisme o els 
valors cívics, així com la varietat genèrica i de programes. En esta secció ens limitem a observar l'evolució dels públics 
de la nostra plataforma, segons els mesuren indicadors convencionals de consum televisiu als quals abans hem 
anomenat “lineal”:

1) Biaix de sexe: enguany, com en qualsevol moment anterior d'À Punt, la televisió ha estat sintonitzada més per homes
que per dones, quan són elles les que per norma general solen liderar el consum televisiu. Si bé, enguany la diferència
es redueix a poc més d'un punt entre tots dos sexes, enfront del 1,7% de marge l'any anterior. Al mateix temps, els alts
i baixos de consum són aparentment simètrics.



16

Font: elaboració pròpia amb dades de Kantar Media

Font: elaboració pròpia amb dades de Kantar Media

4

ANÀLISI DE LES AUDIÈNCIES

INFORME 2022-CONSELL DE LA CIUTADANIA

2) Biaix d'edat: Aquest és un altre dels trets que romanen estables en l'audiència de nostra plataforma autonòmica: el
grup líder són els espectadors entre 25 i 44 anys, encara que la novetat d’enguany és que hi ha hagut desconnexió amb
part d'ells (4,4% del share en 2022 front al 5,7% tant en 2021 com en 2020). Continua havent-hi cert buit en las cohorts
de menor edat, la de 4 a 12 anys i, sobretot, la de 13 a 24, extrem que ens aventurem a explicar amb les diferents i ja
assenyalades formes de consum de productes televisius a l'abast hui dia, particularment associades amb les persones
més joves.

3) Biaix de territori: Malgrat el lideratge històric a la província de València, que sorprenentment mostra una tendència
a la baixa en la quota d'audiència, com d'altra banda --encara que menor mesura-- es comprova a la província de
Castelló, la notícia destacable és que À Punt suma espectadors a la província d'Alacant. De fet, Alacant és l'única de les
tres províncies en la qual les audiències creixen.
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4) Biaix socioeconòmic: a diferència de la tendència històrica en À Punt per la qual les seues audiències, a la vista
d'indicadors de nivell socioeconòmic, estaven formades principalment per persones de posició social alta o
mitjana-alta, aquest és el primer any en què el creixement es comprova exclusivament entre persones amb menor
benestar.

5) Biaix lingüístic: Per primera vegada des de que començarem a elaborar aquest tipus d’Informe, encara que només
respecte del segon semestre de 2022, comptem amb dades que incideixen en la quota d'audiència d'À Punt en la

podríem aventurar-nos a dir que perdem quota entre aquells que no parlen però entenen el valencià, la qual cosa en 
si resulta preocupant. 

6) La grandària de l'hàbitat manté una proporció semblant a la d'anys anteriors, amb una certa manca en municipis
de població mitjana.
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Durant l’any 2022 des del Consell de la Ciutadania hem continuat treballant sobre aquest dret constitucional i 
hem aconseguint avanços prou interessants.

Cal dir que el Consell Rector, atenent a les nostres propostes, ha acordat crear una Comissió Mixta Consell Rector-
Consell de la Ciutadania per desenvolupar les propostes aportades des del Consell de la Ciutadania. El Consell de 
la Ciutadania ha nomenat a dos persones com a membres de la citada comissió: Julia Sevilla i Jose Ignacio Pastor.
Detallem a continuació algunes de les mesures i accions desenvolupades sobre el tema.

Webinar realitzat en maig amb experts de tota Espanya, sobre el Dret d’Accés dels grups socials als mitjans de 
comunicació. https://acicom.org/el-derecho-de-acceso-a-los-medios-asignatura-pendiente-en-espana-
conversacion-telematica-miercoles-25-5-2022-17h-acicom-y-teledetodos/

Article del membre Jose Ignacio Pastor: El derecho de acceso a los medios de comunicación, asignatura 
pendiente en Informe sobre el Estado de la Cultura en España 2022, de la Fundación Alternativas https://bit.ly/
Dret-Accés-MCS-Asignatura-pendent

Jornada del Dia Internacional del Dret a Saber sobre El Dret d’Accés dels Grups Socials als Mitjans de 
Comunicació, organitzada per ACICOM i Càtedra PAGODA Universitat de València i Conselleria de Participació, 4 
d’octubre, amb la participació de la presidenta Julia Sevilla i de Jose Ignacio Pastor. https://acicom.org/dret-a-
saber-lacces-dels-grups-socials-als-mitjans-de-comunicacio-celebrem-el-dia-internacional-del-dret-a-
saber-2022-dimarts-4-doctubre-17-45h-cm-rector-peset/ 

Intervenció en la Jornada de RTVE Participación Social y Medios de Comunicación realitzada en Prado del Rey 
https://youtu.be/-gGbJmZf1uY

El dret constitucional d’accés dels grups socials als mitjans de comunicació. Desembre de 2022. Article Diari La Veu
https://www.diarilaveu.cat/opinio/11573/el-dret-constitucional-dacces-dels-grups-socials-als-mitjans-de-
comunicacio
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Aportacions realitzades al Projecte de Llei de participació Ciutadana i foment de 
l’associacionisme de la Comunitat Valenciana per introduir el Dret d’Accés dels Grups 
Socials als Mitjans de comunicació en el seu articulat

La proposta elaborada des del Consell de la Ciutadania i presentada en el mes d’octubre al Consell Rector de la 
CVMC és la següent:

Des del Consell de la Ciutadania de la CVMC ens preocupa l’oblit existent en els mitjans de comunicació espanyols 
de pràctiques adequades per a garantir l’accés dels grups socials als mitjans de comunicació.

Es tracta d’un dret, plasmat en l’article 20.3 de la Constitució Espanyola: “La llei regularà l’organització i el control 
parlamentari dels mitjans de comunicació social dependents de l’Estat o de qualsevol ens públic i garantirà l’accés a 
aquests mitjans dels grups socials i polítics significatius, respectant el pluralisme de la societat i de les diverses llengües 
d’Espanya”(...)
El Consell de la Ciutadania ha vingut estudiant aquest tema, desenvolupant diverses iniciatives: creació d’un grup 
de treball, entrevistes amb Consell d’Informatius, Consells dels Audiovisuals de Catalunya i Andalusia (pendent 
de resposta del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana), participació en jornades i seminaris, reunió amb 
les responsables de la CRTVE del procediment del Dret d’Accés, redacció d’un apartat dedicat al dret d’accés en 
els informes anuals que realitzem, etc. 1 2

A més a més, algunes de les persones membres dels Consell de la Ciutadania som persones actives en la 
societat espanyola amb aquest tema. 3 4 5

El Consell de la Ciutadania, ha decidit proposar al Consell Rector de la CVMC el present document, tenint en compte 
que com a Òrgan assessor de la Corporació té entre les seues funcions les següents:6

a) Informar amb caràcter preceptiu i no vinculant el Consell Rector sobre les línies bàsiques de la programació 
i sobre els aspectes relatius a la programació inclosos en el contracte programa.

b) Exercir la defensa de l’audiència, rebent i instruint, mitjançant els mitjans habilitats a aquest efecte, les
queixes de la ciutadania, contribuint a capacitar l’audiència per a un exercici crític, actiu i exigent en la seua
demanda per un procés comunicatiu democràtic i de qualitat.

1 Informe anual Consell de la Ciutadania 2020. II.1.-El Dret d’accés de la ciutadania als mitjans de comunicació públics. 
Pàgines 53 a 67. https://www.cvmc.es/wp-content/uploads/Informe-CdC-2020_def.pdf 
2 Informe anual Consell de la Ciutadania 2021. Dret d’accés de la ciutadania als mitjans de comunicació públics. Pàgines 
20 a 22. https://www.cvmc.es/wp-content/uploads/Informe-anual_cc-2021.pdf 
3 Reig Cruanyes, J. (2020): Misas en À Punt (RTV pública de la Generalitat Valenciana), entre el servicio público y el Derec-
ho de Acceso. https://laicismo.org/misas-en-a-punt-rtv-publica-de-la-generalitat-valenciana-entre-el-servicio-publico-y-el-derecho-de-acceso/227239 
4 ACICOM (2022): El derecho de acceso a los medios. Asignatura pendiente en España. Conversación telemàtica. https://acicom.

org/el-derecho-de-acceso-a-los-medios-asignatura-pendiente-en-espana-conversacion-telematica-miercoles-25-5-2022-17h-acicom-y-teledetodos/

5 Dret a saber: L’accés dels grups socials als mitjans de comunicació . Celebrem el Dia Internacional del Dret a Saber 
2022. Dimarts, 4 d’octubre CM Rector Peset. https://acicom.org/dret-a-saber-lacces-dels-grups-socials-als-mitjans-de-comunicacio-celebrem-el-dia-internacional-del-

dret-a-saber-2022-dimarts-4-doctubre-17-45h-cm-rector-peset/

6 Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit Autonòmic, de Titula-
ritat de la Generalitat http://www.dogv.gva.es/va/disposicio-consolidada?signatura=005370/2016&idioma=va&L=0&url_lista=

19



5

EL DRET D’ACCÉS DELS GRUPS SOCIALS 
ALS CANALS DE LA CVMC

INFORME 2022-CONSELL DE LA CIUTADANIA 20

d) Elaborar els informes o dictàmens que li encarregue el Consell Rector i, especialment, sobre el
desenvolupament del contracte programa en els aspectes relatius a la programació, com la qualitat,
l’impacte social i cultural i les dades d’audiència i del compliment de les quotes d’accessibilitat.

e) Recollir les demandes, els suggeriments i els comentaris dels usuaris i fer-los arribar al Consell Rector.

f) Proposar al Consell Rector totes les mesures o iniciatives que contribuïsquen a millorar la qualitat de la
programació.

Assumim la nostra responsabilitat presentant el present document per tal que puga servir al Consell Rector per adoptar 
les mesures oportunes per garantir l’exercici del Dret d’Accés dels Grups Socials als diferents canals de la CVMC i d’acord 
amb les modalitats expressades en la nostra regulació.

La CVMC necessita concretar les mesures per fer efectiu el dret d’accés. A la vegada constatem que queden poc mesos 
per al final del nostre mandat, CdC, i requereix d’actuacions diligents per a la posada en marxa d’uns procediments que 
garanteixen als grups socials exercir aquest dret.

La nostra visió és aconseguir que la CVMC puga aplegar a ser un referent i model d’èxit, entre els mitjans públics 
espanyols en la garantia d’aquest dret constitucional. 

La situació analitzada en tot l’Estat ens demostra que és encara, després de 43 anys de l’aprovació de la Constitució, una 
assignatura pendent 7

Cal actuar sobre les tres modalitats contemplades en la regulació de la CVMC per garantir l’acompliment d’aquest 
dret: Global, Directa i Mitjançant Convenis.

El marc del Dret d’Accés dels Grups Socials als mitjans de comunicació

Com ja hem dit, es tracta d’un dret constitucional, article 20.3 de la Constitució Espanyola.

Des del punt de vista d’aquesta proposta del Consell de la Ciutadania anem a centrar-nos especialment en el dret d’accés 
referit als grups socials, tenint en compte que altres grups, com els polítics, ja tenen una sèrie de garanties i regulacions.

L’article 31, de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit Autonòmic, de Titularitat de 
la Generalitat estableix que: 

1. La Corporació assegurarà en la programació l’expressió de la pluralitat social, ideològica, política i cultural de la societat
valenciana.

2. El dret d’accés dels grups socials i polítics amb menys visibilitat social als continguts, i especialment als continguts
informatius de les emissions de la Corporació, s’aplicarà:

6 Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit Autonòmic, de Titula-
ritat de la Generalitat http://www.dogv.gva.es/va/disposicio-consolidada?signatura=005370/2016&idioma=va&L=0&url_lista=

7 Pastor Pérez, J.I. (2022): Asignatura pendiente: El derecho de acceso a los medios de comunicación en España. En 
Informe sobre el estado de la cultura en España 2022. El sector audiovisual, hacia un crecimiento sostenible y diverso. 
Páginas 129 a 142. Fundación Alternativas. Madrid. https://bit.ly/Dret-Accés-MCS-Asignatura-pendent
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a) De manera global, mitjançant la participació dels grups socials i polítics significatius, com a fonts i portadors
d’informació i opinió en el conjunt de la programació de la Corporació.

b) De manera directa, mitjançant espais específics en la ràdio i la televisió amb formats diversos, temps i horaris,
fixats pel Consell Rector, oït el Consell de la Ciutadania, i mitjançant la cessió d’espais no guionats en programes
informatius, tot això d’acord amb el que estableix la legislació general audiovisual.

c) Mitjançant convenis de col·laboració amb productors de béns culturals i audiovisuals amb residència o
domicili social a la Comunitat Valenciana, per a:

– La gravació i difusió de continguts audiovisuals no remunerats, amb l’objecte de donar a conèixer les seues
produccions o creacions a través dels distints suports de la Corporació.

– La difusió d’espais publicitaris pel sistema de publicitat a risc, entenent per això aquella la remuneració 
de la qual queda vinculada als ingressos de l’explotació cultural o audiovisual que es tracte.

A aquests efectes s’establirà en el reglament orgànic un procediment que garantesca els principis de publicitat, 
concurrència i igualtat en l’accés als convenis esmentats. 

3. La Corporació garantirà la disponibilitat dels mitjans tècnics i humans necessaris per a la realització dels espais per
a l’exercici del dret d’accés.

4. El Consell Rector de la Corporació, als efectes de possibilitar i garantir el desenvolupament d’aquest article, amb
la consulta prèvia al Consell de la Ciutadania, aprovarà un reglament en què s’establesquen les pautes generals i el
procediment que garantesca els principis de publicitat, concurrència i igualtat en l’exercici del dret d’accés.

El Consell de la Ciutadania, una vegada creat un grup de treball, analitzada diversa documentació, realitzades entrevistes 
amb persones expertes, elaborat diversos documents, etc. realitzem la següent proposta.
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Adoptem una visió ecosistèmica del servei públic de comunicació. Es a dir, plantegem inicialment les mesures i 
recomanacions per a la CVMC; però a la vegada caldrà dissenyar, desenvolupar i aplicar accions i iniciatives que impliquen 
la resta d’agents de l’ecosistema: Professionals, Grups Socials i Administracions Públiques, pretenem aconseguir que 
aquest projecte implique a la societat valenciana des d’una òptica clara de governança.

1.- Mesures i recomanacions a desenvolupar en el marc de la CVMC

1.1.- Crear una Comissió del Dret d’Accés, tant per elaborar i impulsar el projecte com per a la seua aplicació, seguiment 
i avaluació. 

Composició suggerida: Presidència del Consell Rector, que presidirà la Comissió, Direcció General d’À Punt, Direcció de 
Projecció Social, Direcció d’Informatius, Representant del Consell d’Informatius, Representant del Consell de la Ciutadania, 
Secretaria: Secretaria del Consell Rector de la CVMC. 

Les persones membres de la Comissió podran delegar la seua assistència en altres directius dependents d’aquests. Així 
mateix, el Consell de la Ciutadania podrà designar una altra persona membre, en cas d’impossibilitat d’assistència a les 
reunions de la persona inicialment triada.

Les funcions de la Comissió seran:

- Vetlar per l’acompliment del present reglament

- Analitzar la situació de l’exercici del Dret d’Accés en la CVMC

- Impulsar i proposar actuacions i mesures per a la seua millora. Des d’accions en el sí de la CVMC, així com estudis,
jornades, etc. relacionades amb el tema.

- Posar en marxa una base de dades QUI ÉS QUI, dels grups socials als quals tindre en compte per emetre opinions,
activitats, etc. per fer realitat la modalitat global d’accés. Es comptarà especialment amb la col·laboració del Consell
d’Informatius i departaments de Documentació i Informàtica

- Avaluar i realitzar propostes de millora, almenys anualment, de l’exercici del Dret d’Accés, elaborant informe dirigit al
Consell Rector i al Consell de la Ciutadania, que una vegada valorat es remetrà al Consell de l’Audiovisual de la Comunitat
Valenciana.

- Desenvolupar el Full de Ruta, aprovat pel Consell Rector per garantir el Dret d’Accés dels grups socials als Mitjans de la 
CVMC, com a Directrius Bàsiques o Document Marc.

1.2.- Recursos humans dedicats. Seria desitjable l’assignació d’almenys una persona que coordine professionalment, 
entre les seus funcions, el Dret d’Accés.

1.3.- Recursos econòmics dedicats, cal assignar un pressupost anual, contractació aliena, etc.

1.4.- Elaboració de Document marc o Directrius Bàsiques que desenvolupe l‘article 20.3 de la Constitució, i les diferents 
normes reguladores o autoreguladores, com són la Llei de creació, el Mandat Marc, el Contracte Programa, el Llibre 
d’Estil, els codis d’autorregulació, etc.

1.5.- El Consell de la Ciutadania, com a òrgan consultiu i de participació, ha realitzat una proposta de protocol de la CVMC 
per a garantir el dret d’accés dels grups socials als mitjans d’À Punt: reglament, procés de sol·licitud, avaluació i seguiment, 
etc.

El protocol ha de simplificar els processos de sol·licitud, per seu electrònica, amb documentació clara i senzilla sobre 
els criteris necessaris.
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El document haurà de definir entre altres les línies d’actuació i accions per fer realitat les tres modalitats arreplegades 
en la Llei de Creació i hau de concretar aspectes com:

Les característiques dels grups socials: 

Naturalesa polític-social (partits, sindicats, associacions cíviques, confessions religioses, moviments mínimament 
organitzats).

Vàlidament constituïdes (amb personalitat jurídica) o també segons el dret d’associació amb identificació de responsables 
(plataformes, moviments, conjunció d’entitats, etc.)

Concepte de grup social significatiu: Cal adequar el requisits a la realitat del teixit social i associatiu de la Comunitat 
Valenciana. Aspectes a tindre en compte respecte a les entitats:

Polítiques: Representativitat; Religioses: notori arrelament; Sindicats: representativitat global o per sector; Associacions: 
nombre de membres, utilitat pública, presència territorial, volum de projectes, projectes finançats, federació, congruents 
amb el tema a tractar, nombre de voluntaris o el nombre de persones beneficiaries dels projectes etc.; Altres moviments 
o col·lectius emergents: percepció de rellevància periodística, capacitat de mobilització o aglutinament d’altres entitats,
etc.

No cal oblidar als grups minoritaris, atenent també la inclusió i la diversitat:

1.6.- Incorporar en el llibre d’estil i en el consell d’informatius o òrgans anàlegs, el dret d’accés, implicant els professionals 
del mitjà.

1.7.- Afavorir la participació d’entitats, organitzacions i grups socials com a fonts informatives, però també com 
protagonistes dels continguts. 

1.8.- Facilitar la participació de grups socials en els programes participatius o les seccions d’opinió (com per exemple 
debats i taules redones) en qualitat de persones expertes, més enllà dels “opinadors” polítics i professionals. 

1.9.- Evitar les rutines productives i ampliar els contactes del món associatiu del seu àmbit temàtic/territori, per a donar 
més visibilitat a tots els grups socials. Assumir que una major implicació de les entitats i les organitzacions socials en els 
processos de producció d’informatius i de programes suposa un enriquiment de la tasca professional i no una càrrega. 

1.10.- Convenir amb la Conselleria de Participació accions conjuntes per tal d’afavorir el desenvolupament efectiu del dret 
a comunicar i els drets de la comunicació per a promoure que la societat civil organitzada i el teixit associatiu puguen 
participar de manera activa en la configuració i el funcionament dels serveis de comunicació públics.

1.11.- Instar els poders públics a desenvolupar reglamentàriament el dret d’accés. 

Cal fer especial menció de la conveniència de l’oportunitat de la seua introducció en la Llei de Participació de la GVA, 
actualment en tràmit, i el seu desenvolupament per part del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana.

1.12.- Col·laborar des de la CVMC en un Pla Estratègic Autonòmic per a impulsar el dret d’accés.

1.13.- Participar en la creació de sistemes homologats d’avaluació del dret d’accés, col·laborant amb els poders públics, 
els centres d’estudis i investigacions, les entitats no lucratives dedicades, etc.

1.14.- Col·laborar amb instàncies superiors: FORTA, UE, etc. per fomentar una homologació europea, amb algun òrgan 
que exercirà la labor de control del compliment del dret a l’accés i de la convenient publicitat de l’eina, així com el 
seguiment estadístic de la participació, audiències o interacció realitzades, sectors representats i temes tractats, per a 
tindre un mapa de la participació del teixit social en els mitjans de comunicació públics a Europa.

1.15.- Sistematitzar i ampliar l’avaluació dels resultats de l’exercici del dret a l’accés, no comptabilitzant només les 
associacions que han pogut accedir a ell, sinó també l’impacte i abast dels seus continguts: visites, audiència, clics, 
descàrregues, etc.
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1.16.- Incorporar l’avaluació del compliment del dret d’accés en els contracte-programa de finançament dels mitjans 
públics. Eina molt adequada per aconseguir que els mitjans de comunicació realitzem una adequada rendició de comptes 
del compliment del dret constitucional del dret d’accés als mitjans.

1.17.- Impulsar l’educomunicació o alfabetització mediàtica, el coneixement del llenguatge audiovisual i la interpretació 
dels continguts dels mitjans de comunicació audiovisual com un dret bàsic, cultural i democràtic, del coneixement, la 
lectura crítica i la intervenció en aquest àmbit tan definitori de les societats desenvolupades. En aquest sentit articular 
la col·laboració amb les administracions educatives, la Càtedra de RTVE-UJI, entitats ciutadanes que promouen l’AMI 
(Alfabetització Mediàtica i Informacional), el CAC, etc. 

1.18.- Promoure una agenda pública de “Qui és qui” del món associatiu, connectada amb els respectius registres d’entitats, 
per a garantir la facilitat de contacte amb les diverses organitzacions socials, indexant aquestes per temes, territoris, etc. 
amb les dades de contacte, facilitant així que els professionals puguen contactar ràpidament amb elles. 

1.19.- Fomentar espais audiovisuals, jornades, seminaris i investigacions, sobre el dret d’accés amb persones expertes 
del món associatiu, de l’acadèmia, implicant els i les professionals, etc. 

2.- Mesures i actuacions segons les tres modalitats d’accés

2.a.- De manera global, mitjançant la participació dels grups socials i polítics significatius, com a fonts i 
portadors d’informació i opinió en el conjunt de la programació de la Corporació

Mesures a implementar

2.a.1- Incorporar la informació dels grups socials obtinguda de la modalitat directa per incorporar-la a la 
programació. Tant d’informatius com de la resta de la programació (magazins, programes temàtics, etc.) incloent la 
ràdio i internet.

2.a.2- Posada en marxa d’una eina QUI ÉS QUI, amb la col·laboració dels professionals de la CVMC (especialment 
el Consell d’Informatius) i amb les Organitzacions Socials.

Es podria convenir amb la Direcció General de Participació. 

El Qui és Qui, consisteix bàsicament en una base de dades amb dades identificació de les organitzacions (Nom, 
raó social, àmbit d’actuació, dades de contacte, xarxes socials, llocs de referència (web, canals audiovisuals, etc.) 
persones que poden actuar de portaveus, etiquetades les entitats per temàtiques que tracten o sobre les quals 
poden aportar la seua visió. 

Pot facilitar un accés ràpid a fonts associatives que tracten els temes que són o poden ser d’actualitat, debat, 
monogràfics, etc. En reunió mantinguda entre el Consell de la Ciutadania i Consell d'Informatius es va concloure 
que podia esdevindre una eina molt útil per a la confecció de les peces i notícies. Els professionals van comentar la 
possibilitat de compartir les seues agendes personals-professionals de contactes per millorar la base de dades. 

Aquest instrument hauria de poder ser també auto-alimentat per les mateixes entitats, sent verificada 
posteriorment la informació. 

Proposem que puga ser gestionat amb la col·laboració del departament de documentació i el d’informàtica, 
respecte als seus aspectes més tècnics.

Entre els models que ens poden inspirar i servir de base podem aportar les següents iniciatives:

- Somos Súper base de dades d’entitats ciutadanes https://somossuper.org/

- Base de datos registros de asociaciones Ministerio Interior https://datos.gob.es/ca/peticiones-datos/base-de-datos-
del-registro-nacional-de-asociaciones
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- Agenda d’Expertes de les dones als mitjans de comunicació https://agendadexpertes.es/

- Base de dades de l’Associacionisme català contemporani https://www.irmu.org/base-de-dades-associacionisme/1

- XAROP (Xarxa d’Organitzacions Progressistes Valencianes) https://quadernxarop.wordpress.com/

- Quién es quién en Educación ambiental https://www.miteco.gob.es/en/ceneam/recursos/quien-es-quien/
default.aspx

2.a.3.-Seguiment i avaluació. Introduir la categoria dels grups socials als informes de mesurament del pluralisme i 
el dret d’accés. Els informes consultats fins al quart trimestre de 2020, realitzats per GFK8 poden servir de base, 
donat que aporten informació útil en l’apartat: Avaluació del pluralisme polític i social.  Caldria mantindre aquests 
tipus d’informes i aprofundir mesurant ítems com: temps d’aparició, freqüència d’aparicions, tipus de peça, actors 
referits, temes tractats, etc. Proposem també el possible establiment de relacions de col·laboració amb organismes 
internacionals independents que utilitzen metodologies homologades per avaluar el pluralisme, com per exemple 
el Centre per al pluralisme dels mitjans i la llibertat dels mitjans que realitza el “Media Pluralism Monitor”. 9

2.a.4.-Garantir la presència de representants de grups socials implicats cada vegada que es tracta un tema 
d’interés social (polític, social, cultural, econòmic...).

2.b.-De manera directa, mitjançant espais específics en la ràdio i la televisió amb formats diversos, temps i horaris, 
fixats pel Consell Rector, oït el Consell de la Ciutadania, i mitjançant la cessió d’espais no guionats en programes 
informatius, tot això d’acord amb el que estableix la legislació general audiovisual.

Mesures a implementar

2.b.1.- Aprovar pel Consell Rector y publicar protocol de la CVMC, sobre aquesta proposta inicial del CdC, per garantir 
el dret d’accés, mitjançant sol·licitud dels grups socials

2.b.2.-Realitzar publicitat del dret d’accés i com fer-ho efectiu pels mitjans propis (Televisió, ràdio i internet).

2.b.3.-Incorporar la digitalització al dret d’accés. Ampliar els formats en els quals es pot exercir el dret a 
l’accés. Incorporar noves peces digitals: web, docs, webseries, podcasts, projectes interactius, peces de text i 
imatge, vídeos de factura senzilla, produccions transmèdia, etc. Incorporar els canals d’Internet, els serveis a la carta, 
etc., com a via per a garantir el dret d’accés.

2.b.4.-Reglament de sol·licitud dret d’accés directe. Cal elaborar i aprovar un reglament, proposta inicial del CdC, 
basat en part en els reglaments existents en altres mitjans públics, encara que els seus resultats han sigut molt 
minsos: CRTVE10, Telemadrid 11.

Adjuntem en Annex 1 una proposta de Reglament 

2.b.5.-Creació d’un programa o espai audiovisual dedicat, que podria dir-se una cosa així: com “Emergents 
(Altres veus, Noves veus, Veus crítiques)”. Per a col·lectius veïnals, solidaris, alternatius, anticipats (avantguardes). 
El citat espai o programa podria desenvolupar-se amb mitjans propis; però potser convenient realitzar una Crida 

8  GFK-CVMC (2021): Informe de análisis del pluralismo político y social en los medios de televisión, radio y web del 
ámbito audiovisual valenciano https://cvmco365.sharepoint.com/:b:/r/sites/consell_ciutadania/Documentos%
20compartidos/General/Informes%20GFK/16780%20Informe%20indicadores%20pluralismo%204T%202020.pdf?
csf=1&web=1&e=f6IUmG
9   https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/ 
10 https://www.rtve.es/corporacion/derecho-acceso/ 
11  http://derechoacceso.telemadrid.es/
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a les productores audiovisuals, especialment les valencianes, per a rebre propostes de desenvolupament 
d’un programa d’aquestes característiques, que pel moment no existeix en les graelles de programació dels 
mitjans de comunicació públics espanyols. 

2.b.6.- Realitzar una Crida al sector audiovisual per realitzar aquest espai o propostes de programes per enfortir el teixit 
associatiu valencià.

2.b.7.-Mantindre un Canal permanent en el Web que arreplegue activitats, esdeveniments o convocatòries dels grups 
socials. Una espècie d’agenda social. Es pot utilitzar la informació que ja aplega a previsions@cvmc.es i també l’apartat 
“Si tens una notícia, envia-la a À Punt” del Departament d’Informatius que va posar posa en marxa el telèfon 699.461.999 
(whatsapp) i el correu electrònic tincunanoticia@apunt.es per a contactar amb la redacció. Cal avaluar quina és la 
informació que està aplegant fins ara, tenint en compte que és pràcticament desconegut aquest canal.

2.b.8.- Posar a la disposició dels grups socials els clips, talls de veu i aparicions realitzades en els nostres canals, 
mitjançant enllaços d’Internet, millorant així la seua visibilitat i possibilitat de difusió en les seues xarxes socials, webs, 
etc., generant a la vegada un increment del trànsit cap els canals del mitjà i una major complicitat i fidelització, com a 
servei públic de comunicació.

2.b.9.- Garantir la disponibilitat dels mitjans tècnics i humans necessaris per a la realització dels espais per a l’exercici 
del dret d’accés.

2.b.10.- Reservar espais en les programacions (en franges horàries no residuals) i dissenyar-los amb la societat civil 
organitzada per a donar a conéixer la tasca que fan les entitats i les associacions del denominat “tercer sector” i les 
iniciatives ciutadanes.

Es tracta de fomentar i desenvolupar programes dinàmics i atractius on donar a conéixer la realitat associativa del 
territori, afavorint la visibilitat dels grups socials d’una manera entretinguda, amena i de qualitat.

2.b.11.- Establir un calendari, semestral almenys, especificant els temps d’emissió i e ls espais digitals disponibles per 
a poder planificar amb temps el repartiment i la producció de continguts, crear formes consensuades de repartiment i 
perquè les organitzacions puguen donar publicitat la seua participació i aparició als canals de la CVMC.

Un exemple d’accions planificades podria ser la creació d’un espai diari relacionat amb la celebració de les 
efemèrides mundial12 , donant protagonisme als grups socials. Una cosa com Cèlebres amb nosaltres?

2.c.- Mitjançant convenis de col·laboració amb productors de béns culturals i audiovisuals amb residència o domicili 
social a la Comunitat Valenciana, per a:

– La gravació i difusió de continguts audiovisuals no remunerats, amb l’objecte de donar a conèixer les seues produccions o 
creacions a través dels distints suports de la Corporació.

– La difusió d’espais publicitaris pel sistema de publicitat a risc, entenent per això aquella la remuneració de la qual queda 
vinculada als ingressos de l’explotació cultural o audiovisual que es tracte.

A aquests efectes s’establirà en el reglament orgànic un procediment que garantesca els principis de publicitat, 
concurrència i igualtat en l’accés als convenis esmentats. 

Cal remarcar que aquesta tercera modalitat per exercir el dret d’accés, practicada mitjançant convenis, és una novetat 
en la legislació espanyola, només apareix en Canàries i en la Comunitat Valenciana.13

12 https://www.diainternacionalde.com/

13 Soriano Hernández, E. (2017). Derecho de acceso a los medios comunicación públicos valencianos. En . Una vida dedi-
cada al Parlamento. Estudios en homenaje a Lluís Aguiló i Lúcia. Corts Valencianes, Pàgines 551 a 562. València. 
https://www.cortsvalencianes.es/sites/default/files/publication_book/doc/HomenajeLAguilo.pdf
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Aquest nou model podria generar una interessant oportunitat per a la creació de sinergies entre la ciutadania organitzada 
i el sector audiovisual, desenvolupant nous nínxols de producció audiovisual de contingut social. Algunes 
exemples de possibles creacions es van posar de manifest en una Jornada Audiovisual realitzada a València en 
202114 amb la participació de diverses persones representants de la CVMC.

La CVMC i À Punt tenen nombrosos convenis signats amb entitats de tot tipus.15 que poden ser la base d’una de les 
vies per garantir la presència i l’accés dels grups socials als nostres canals.

Entre els codis d’autorregulació vigents en la CVMC tenim un que afecta directament a aquesta modalitat: Codi 
de Conducta sobre l’Activitat Comercial i Publicitària de la CVMC16 el qual és un codi molt poc conegut. El 
Consell de la Ciutadania, per exemple, mai ha obtingut informació sobre la seua aplicació, seguiment i avaluació.

El citat Codi contempla per exemple:

5.2. Publicitat sense contraprestació econòmica 

D’acord amb els principis de cooperació, coordinació i lleialtat institucional amb el govern de la Generalitat 
Valenciana, els seus organismes públics, qualssevol altres administracions públiques i institucions previstes en la 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, la publicitat institucional definida en el punt 5.1 es 
podrà emetre amb un tractament comercial bonificat o sense contraprestació econòmica atenent l’obligació de 
prestació de servei públic de comunicació audiovisual encomanat a la CVMC. 

Així mateix, la comunicació de les activitats de les organitzacions no governamentals, fundacions solidàries i 
associacions humanitàries sense ànim de lucre que desenvolupen una destacada labor social, també podrà ser 
objecte d’inserció publicitària amb un tractament comercial bonificat o sense contraprestació econòmica. 

Correspondrà al Consell Rector determinar el temps assignat i les campanyes per a les insercions publicitàries 
bonificades o sense contraprestació econòmica. 

5.3 Publicitat a risc 

Aquest tipus de publicitat està reservada per a les empreses i les institucions valencianes que firmen convenis amb 
la CVMC per a difondre béns culturals i audiovisuals. 

La difusió d’espais publicitaris pel sistema de publicitat a risc comporta que la remuneració obtinguda està 
vinculada als ingressos de l’explotació cultural o audiovisual. És a dir, la CVMC, d’acord amb el conveni subscrit, 
autoritzarà la publicitat de determinades activitats culturals o obres audiovisuals en els seus mitjans i establirà, 
com a contrapartida, un percentatge o quota sobre els beneficis que s’hi obtinguen.

Mesures a implementar

2.c.1.- Aprovar pel Consell Rector y publicar un reglament orgànic amb el procediment que garantesca els principis de 
publicitat, concurrència i igualtat en l’accés als convenis esmentats. 

2.c.2.- Crear un espai Internet, a la carta, etc. per a allotjar les produccions o les referències als grups socials, indexades 
i amb cercador per a poder-les localitzar.

14 ACICOM (2022): Jornada: Producció audiovisual valenciana i ciutadania, una sinergia necessària. 17/11/2021. 
https://acicom.org/jornada-produccio-audiovisual-valenciana-i-ciutadania-una-sinergia-
necessaria-17-11-2021-sala-berlanga-de-la-filmoteca/
15 Convenis | CVMC | Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació
16  https://www.cvmc.es/wp-content/uploads/CODI-DE-CONDUCTA-SOBRE-LACTIVITAT-COMERCIAL-I-
PUBLICITARIA-2.pdf
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2.c.3.- Facilitar la promoció de campanyes de donació o micromecenatge, en la programació o mitjançant eines en línia, 
per a aquelles organitzacions que complisquen els requisits legals i econòmics, d’acord amb el reglament orgànic.

2.c.4.- Elaborar estratègies d’interacció i de col·laboració amb la societat civil organitzada perquè les programacions de 
ràdio, televisió i internet incloguen espais totalment participatius, que incorporen tant la transversalitat com el treball 
en xarxa. Aprofitar la perícia del món associatiu en el disseny de les programacions de contingut social, i aprofitar la 
vinculació quotidiana amb les necessitats i les inquietuds de la societat civil. 

2.c.5.- Acords i col·laboracions amb organitzacions especialitzades en metodologies de creació audiovisual participativa. 
Per exemple fent una crida per a produccions de continguts socials realitzades per a entitats no lucratives.

2.c.6.- Oferir un canal transparent de propostes de publicitat a risc, valorant especialment el contingut de l’activitat 
publicitada, incentivant que siga en valencià. 

2.c.7.- La Comissió creada en el Reglament proposat per Garantir el Dret d’Accés en la CVMC haurà de comptar amb un 
informe exhaustiu semestral, sobre la publicitat a risc realitzada que contiga també:

- GRPs (Gross Ràting Point)de cada campanya: la suma total i en brut dels percentatges d’Audiència de cadascuna de
les insercions (passes o anuncis) que formen part de la campanya. Es a dir el nombre d’Impactes (Contactes) d’una
campanya publicitària.

- Quantitats econòmiques calculades i ingressos de la CVMC per aquesta publicitat a risc.

2.c.8.- Tindre present la territorialitat en la signatura dels convenis de publicitat. Caldrà també analitzar les dades de 
perfil d’usuari que emmagatzemem en les interaccions electròniques.

2.c.9.- Promoure una formació inicial i continuada per als i les professionals en les possibilitats de treball amb 
metodologies de producció participatives i els continguts relacionats amb els grups socials i el seu dret d’accés. 

2.c.10.- Apostar per iniciatives de co-creació de continguts audiovisuals, una oportunitat amb gran potencial per a la 
fidelització i la creació de formats més àgils i coherents amb l’escenari dels mitjans socials. 

2.c.11.- Promoure la creació d’un fòrums de persones i entitats usuàries del servei públic de comunicació, afavorint així 
la cooperació, pròpia d’una governança avançada, millorant la qualitat del servei i el sentit de pertinença. Es podria 
coordinar des del Consell de la Ciutadania, tenint en compte que en el seu sí existeixen una gran varietat d’organitzacions 
socials; però a la vegada tindre en compte que existeixen moltes altres no representades directament: Associacions 
Veïnals, ONGDs, AMPAS, Sindicats, Fundacions, etc.

2.c.12.- Organitzar Jornades amb les empreses publicitàries i entitats socials valencianes per presentar l’esborrany de 
protocol i rebre propostes i suggeriments per desenvolupar aquesta modalitat de dret d’accés amb convenis. 
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PROPOSTA DE REGLAMENT PER SOL·LICITAR EL DRET D’ACCÉS DELS GRUPS SOCIALS ALS CANALS DE LA CVMC, ELABORAT 
PEL CONSELL DE LA CIUTADANIA

El present Reglament ha sigut aprovat en compliment del que s’estableix en l’article Article 31, de la Llei 6/2016, de 15 
de juliol, del Servei Públic de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit Autonòmic, de Titularitat de la Generalitat

1. La Corporació assegurarà en la programació l’expressió de la pluralitat social, ideològica, política i cultural de la
societat valenciana.

2. El dret d’accés dels grups socials i polítics amb menys visibilitat social als continguts, i especialment als continguts
informatius de les emissions de la Corporació, s’aplicarà:

a) De manera global, mitjançant la participació dels grups socials i polítics significatius, com a fonts i portadors
d’informació i opinió en el conjunt de la programació de la Corporació

b) De manera directa, mitjançant espais específics en la ràdio i la televisió amb formats diversos, temps i horaris, fixats
pel Consell Rector, oït el Consell de la Ciutadania, i mitjançant la cessió d’espais no guionats en programes informatius,
tot això d’acord amb el que estableix la legislació general audiovisual.

c) Mitjançant convenis de col·laboració amb productors de béns culturals i audiovisuals amb residència o domicili
social a la Comunitat Valenciana, per a:

– La gravació i difusió de continguts audiovisuals no remunerats, amb l’objecte de donar a conèixer les seues produccions 
o creacions a través dels distints suports de la Corporació.

– La difusió d’espais publicitaris pel sistema de publicitat a risc, entenent per això aquella la remuneració de la qual
queda vinculada als ingressos de l’explotació cultural o audiovisual que es tracte.

A aquests efectes s’establirà en el reglament orgànic un procediment que garantesca els principis de publicitat, 
concurrència i igualtat en l’accés als convenis esmentats. 

3. La Corporació garantirà la disponibilitat dels mitjans tècnics i humans necessaris per a la realització dels espais
per a l’exercici del dret d’accés.

4. El Consell Rector de la Corporació, als efectes de possibilitar i garantir el desenvolupament d’aquest article, amb
la consulta prèvia al Consell de la Ciutadania, aprovarà un reglament en què s’establesquen les pautes generals i el
procediment que garantesca els principis de publicitat, concurrència i igualtat en l’exercici del dret d’accés.

Aquest reglament, elaborat des de l’autorregulació es podrà veure afectat i/o modificat per les possibles 
regulacions emanades del Consell de l’Audiovisual de La Comunitat Valenciana, tindrà caràcter provisional fins 
que s’aprova la llei de creació del Consell Audiovisual, previst en la citada disposició transitòria, que ha 
d’informar la proposta d’aquest Reglament i, una vegada aprovat definitivament el mateix, el seu compliment 
anual, actuant així mateix com a instància superior en cas de desacord.
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Article 1

Comissió per garantir l’exercici del Dret d’Accés en la CVMC

1. El dret d’accés en la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació s’exercirà d’acord amb les directrius
aprovades pel Consell Rector, consultat el Consell de la Ciutadania i s’encomana la seua aplicació, seguiment i
avaluació a la Comissió de Dret d’Accés creada a l’efecte.

2. La Comissió per garantir l’exercici del Dret d’Accés en la CVMC tindrà la següent composició:

Presidència del Consell Rector, que presidirà la Comissió

Direcció General d’À Punt 

Direcció de Projecció Social

Direcció d’Informatius

Representant del Consell d’Informatius

Representant del Consell de la Ciutadania

Secretaria: Secretaria del Consell Rector de la CVMC

3. Les persones membres de la Comissió podran delegar la seua assistència en altres directius dependents d’aquests.
Així mateix, el Consell de la Ciutadania podrà designar una altra persona membre, en cas d’impossibilitat d’assistència
a les reunions de la persona inicialment triada.

4. Les funcions de la Comissió seran:

- Vetlar per l’acompliment del present reglament

- Analitzar la situació de l’exercici del Dret d’Accés en la CVMC

- Impulsar i proposar actuacions i mesures per a la seua millora. Des d’accions en el sí de la CVMC, així com estudis,
jornades, etc. relacionades amb el tema.

- Posar en marxa una base de dades QUI ÉS QUI, dels grups socials als quals tindre en compte per emetre opinions,
activitats, etc. per fer realitat la modalitat global d’accés. Es comptarà especialment amb la col·laboració del Consell 
d’Informatius i departaments de Documentació i Informàtica.

- Avaluar i realitzar propostes de millora, almenys anualment, de l’exercici del Dret d’Accés, elaborant informe dirigit
al Consell Rector i al Consell de la Ciutadania, que una vegada valorat es remetrà al Consell de l’Audiovisual de la
Comunitat Valenciana.

Article 2

La CVMC mantindrà un sistema de seguiment de la presència i participació dels grups socials i polítics significatius, tant 
en la programació general (global) com en l’específica destinada a aquests (directa) i en la derivada de la modalitat 
de convenis. Aquestes dades seran proporcionades al Consell de la Ciutadania i al Consell Rector per al compliment de 
les seues funcions. Es publicaran en format de dades obertes en el portal de transparència de la CVMC.
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PROPOSTA DE CATÀLEG DE MESURES I ACCIONS PER GARANTIR L’EXERCICI DEL DRET 

D’ACCÉS DELS GRUPS SOCIALS VALENCIANS A LA CVMC I ELS SEUS CANALS

Article 3

1. Al final de cada semestre s’obrirà un termini de quinze dies perquè aquells grups socials i polítics significatius
que no hagen exercit el dret d’accés durant els dos anteriors semestres, puguen presentar una sol·licitud per a l’exercici
d’aquest dret.

2. L’obertura del termini corresponent s’anunciarà a través de la pàgina web de la CVMC, així com a través de les
xarxes socials, sense perjudici de la informació que puga oferir-se a través d’altres canals i suports.

3. Des de la CVMC es faran gestions per establir col·laboracions amb les Conselleries de Participació i de Justícia,
afavorint que la informació aplegue a les entitats donades d’alta en el Registre d’Associacions i Fundacions de la
Comunitat Valenciana. Com a mínim caldrà difondre aquest procediment en el web https://gvaparticipa.gva.es/

Article 4

Les sol·licituds es dirigiran al Consell Rector de la CVMC, que les farà aplegar a la Comissió per a l’Exercici del Dret 
d’Accés, i hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

- Nom complet de l’entitat, logo si existeix, CIF, etc.

- Dades d’identificació: seu social, web, dades de contacte, xarxes socials, etc.

- Àmbit geogràfic d’actuació

- Temes que tracta, en format d’etiquetes (cultura, migració, menor, integració, cooperació, educació, salut,
igualtat, medi ambient, veïnal, etc).

- Estatuts de l’organització.

- En el seu cas, la declaració d’utilitat pública o d’interés social, així com premis i distincions rebudes.

- Breu memòria de l’organització, en la qual almenys es continga informació sobre els seus objectius, el
nombre de membres o associats i principals projectes o activitats desenvolupats en els últims anys.

- Quants altres documents es consideren oportuns per a acreditar el caràcter significatiu del sol·licitant.

- Es valorarà que estiga donada d’alta en la plataforma Qui és Qui quan siga posada en marxa.

 Els grups socials, plataformes, etc. no donades d’alta en el Registre d’associacions o fundacions de la GVA, podran 
sol·licitar també el seu dret d’accés però haurà d’existir almenys una persona, física o jurídica, responsable.

La Comissió elaborarà un model, el més senzill possible, que estiga a la seu electrònica de la CVMC, que servisca 
de guia als grups socials sol·licitants.
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PROPOSTA DE CATÀLEG DE MESURES I ACCIONS PER GARANTIR L’EXERCICI DEL DRET 

D’ACCÉS DELS GRUPS SOCIALS VALENCIANS A LA CVMC I ELS SEUS CANALS

Article 5

1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de les sol·licituds, la Comissió procedirà a l’examen d’aquestes. Si
alguna de les sol·licituds no aporta tota la informació requerida, o cal ampliar la informació rebuda, es procedirà a
sol·licitar la seua complementació, concedint a aquest efecte un termini màxim de cinc (5) dies hàbils .

Transcorregut aquest termini, s’analitzaran de nou les sol·licituds incompletes i s’adoptaran les decisions que 
corresponguen, si bé la falta d’aportació de la documentació sol·licitada suposarà la immediata desestimació de la 
sol·licitud.

A continuació, la Comissió elaborarà una proposta sobre els grups que es consideren significatius i el sistema de 
valoració de les sol·licituds rebudes. que tindran presència en els espais produïts a aquest efecte en qualsevol dels 
canals de la CVM, en el semestre següent.

Aquesta proposta haurà de ser emesa abans d’un mes natural des de la finalització del període de sol·licituds.

2. Aprovada la proposta pel Consell Rector, es notificarà fefaentment als interessats la resolució corresponent, així
com al Consell de la Ciutadania.

3. Les resolucions no estimatòries, hauran de ser motivades, sobre la base de l’incompliment dels criteris ja establits.
Contra aquestes resolucions no estimatòries, podrà interposar-se recurs davant el Consell Rector en el termini màxim
de quinze dies des de la recepció de la seua notificació.

4. La resolució del Consell Rector podrà ratificar la desestimació o, en cas contrari, donar lloc a l’elaboració d’un informe 
d’al·legacions davant el Consell Rector, la decisió definitiva del qual posarà fi al procediment intern.

5. La resolució definitiva del Consell Rector podrà ser recorreguda potestativament davant el Consell Audiovisual de la 
Comunitat Valenciana en el termini de quinze dies des de la recepció de la seua notificació.

6. La relació d’organitzacions que exerciten en cada període el dret d’accés serà pública, i es donarà difusió de la 
mateixa. A la vegada la citada informació es posarà en el portal de transparència de la CVMC.

Disposició final. El present Reglament entrarà en vigor el dia 1 de novembre de 2022.

Una vegada aprovat pel Consell Rector serà publicat al web de la CVMC i es donarà notícia tant pels mitjans propis com 
realitzant una comunicació a la resta de mitjans de comunicació. Es comunicarà a les administracions públiques amb 
competències en temes de participació ciutadana.

El primer període de quinze dies per a la presentació de sol·licituds s’obrirà el més aviat possible i sempre abans de 
finalitzar l’any 2022.
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Quina és la funció dels mitjans de comunicació en la transmissió dels estereotips i els prejudicis que alimenten el 
discurs d’odi? Quina hauria de ser la funció del periodisme davant les narratives discriminatòries? Compten els mitjans amb 
sufi cients eines per a contrarestar la desinformació? Com afecten a la societat en general, i als col·lectius vulnerabilitzats 
en particular, les informacions falses o els tractaments informatius estereotipants? Estan les empreses de comunicació 
públiques capacitades per a abordar efi caçment un fet noticiós sensible de considerar-se un delicte d’odi? És fàcilment 
identifi cable i mediatizable l’odi per a tractar de reduir-lo? Potser resulta menys interessant informativament un succés 
que cohesiona socialment? És el criteri de noticiabilitat de “la notícia roïna” el que difi culta l’aportació d’una mirada 
positiva, inclusiva d’un fet d’actualitat? Des d’on es construeix informativament l’interés públic? Cap a on? Es refl exiona 
prou en els mitjans sobre la capacitat de generar agenda alternativa, incidència de la qual motive una ciutadania més 
amable, respectuosa i convivent?

Aquestes són qüestions que requereixen d’un espai de consideració assossegat i compartit per la diversitat 
d’actors que intervenen en els mitjans de comunicació. Sens dubte, la totalitat d’agents que intervenen en els processos 
mediàtics, així com agents experts en matèria d’igualtat de tracte i no discriminació han de contribuir per a generar 
estratègies que milloren el tractament informatiu de la realitat des de la perspectiva de la inclusió, la defensa de drets i 
la diversitat social.

Empreses mediàtiques, universitats, professionals dels mitjans, tertulians i tertulianes, productores, persones 
col·laboradores, entre altres agents, han de desempolsar els codis ètics i deontològics per a afrontar no sols una aplicació 
efectiva, sinó una actualització regular dels mateixos, si volem adaptar-nos als canvis i progressar en la mesura que 
ho fan les nostres societats. En la responsabilitat dels mitjans està generar narratives que aporten a la convivència en 
detriment de la por. Aprofundir en l’ètica i en l’honestedat professional, i tindre la capacitat de caminar sense entrebancs 
en un món que ens atropella diàriament, ens permetria, tal vegada, empatitzar, informar i comptar amb la perspectiva 
de les diverses realitats socials de les quals som part.

La veu dels col·lectius asennyalats pels delictes d’odi és important

Quan es pregunta a persones que d’una o altra forma s’han sentit estereotipades o mal tractades en els mitjans de 
comunicació, la resposta és clara: els preocupa els tractaments informatius que reforcen generalitzacions i clixés. És 
urgent fer un esforç col·lectiu per a oferir un abordatge més ampli i menys superfi cial de les realitats socials, que ajude a 
conéixer i comprendre les problemàtiques en tot el seu context i complexitat. Així s’extrau del document ESPAI LLIURE DE 

https://www.eapncv.org/wp-content/uploads/DOCUMENTO-ESPACIO-LIBRE-DE-DISCRIMINACIO%CC%81N-Y-APOROBOFIA.pdf
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DISCRIMINACIÓ I APOROFÒBIA elaborat per persones participants del Grup La VEU de l’EAPN CV-Xarxa per la 
Inclusió, en la seua majoria persones en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió. 

En aquest document conviden a un compromís periodístic que respecte la llibertat d’expressió: “i que al mateix 
temps aprofundisca en l’ètica professional i genere narratives alternatives, i no sempre notícies i informacions 
negatives sobre qualsevol grup de persones en situació de vulnerabilitat, evitant d’aquesta manera contingut 
superficial, estereotipat i discriminatori”. 

Ressalten també la necessitat d’introduir la figura del mediador o mediadora intercultural en les empreses 
mediàtiques, per a aportar al contingut de determinades notícies o programes perspectives i tractaments més 
inclusius. Aposten perquè els mitjans de comunicació generen major pes informatiu cap a la convivència amb 
tractaments de la realitat menys superficials; i perquè les notícies incorporen un enfocament basat en els Drets 
Humans, tractant de transmetre la problemàtica social d’una forma més profunda, empàtica i diversa. 

Apunten, a més, cap a la seua influència e n  l  a g e neració d ’ agenda p  ú blica: “ E l s mi tjans de comunicació    
tenen u n a gran influència en l’establiment de l’agenda política, i aquest paper podria ajudar a estimular als 
governs a construir NARRATIVES ALTERNATIVES i tractar de manera honesta, professional, justa i propositiva els 
temes d’immigració, inclusió, diversitat, Drets Humans, etc…” Un altre objectiu del periodisme que identifiquen 
com a clau és la d’investigar l’odi organitzat en els missatges socials privats, donant major visibilitat pública a 
les reclamacions i/o denúncies, així com a les seues repercussions penals.

LES CONSIDERACIONS DELS I LES PROFESSIONALS DE LA COMUNICACIÓ QUE TREBALLEN AMB 
TEMÀTIQUES SOCIALS SÓN FERRAMENTES PER A FER CAMÍ ENFRONT DE L’ODI
Algunes altres reflexions interessants que hem pogut escoltar recentment de professionals que diàriament 
marquen agenda en la Comunitat Valenciana i que apunten cap a la necessitat de construir narratives alternatives 
es recullen en la “JORNADA D’INCIDÈNCIA: ÈTICA I TRACTAMENTS INFORMATIUS PER A CURAR-NOS LES FÒBIES” 
organitzada també per l’EAPN CV.

“Resulta necessari redactar bones històries, a partir de diversitat de fonts i informació contrastada. La 
diversitat que existeix a Espanya no s’ha traslladat encara a les redaccions dels mitjans”, apuntava el 
periodista de Levante-EMV, Gonzalo Sánchez en el context d’aquesta Jornada. 

Per part seua, la Directora d’Informatius À Punt Mèdia, Raquel Pérez Ejerique, aportava algunes dades 
rellevants de l’últim Informe Reuters 2021 sobre les tendències de consum dels mitjans de comunicació per a 
mostrar com de cansada està la ciutadania de notícies roïnes. Afirmava Pérez que els mitjans tenen un deute 
històric amb les minories: “s’ha de fer una reflexió sobre com oferir una visió més respectuosa amb les persones 
que les conformen”. També va expressar la seua política d’oferir més explicacions i menys declaracions: “Hi ha un 
excés avorrit i aclaparador d’actors normalment polítics que tenen opinió sobre totes les coses”, i va afegir: “l’èxit de 
les fake news fa que dubtem de qualsevol notícia (…) aquesta és un situació que ha abonat moltíssim al discurs de 
l’odi”. Enfront d’aquest context de fake news i discurs d’odi va advocar pel paper dels mitjans de comunicació i les 
seues redaccions, per a informar-se d’una forma contrastada i professional. No obstant això, va apuntar que una 
de les problemàtiques en incloure una agenda alternativa és el ‘biaix 
de classe’ en els mitjans, i concloïa: “és important que hi haja diversitat en les plantilles, per a enriquir les mirades 
i els tractaments informatius. Aquesta és una altra dels grans deutes del periodisme”. 

Algunes aportacions que reflexionem des del Consell de Ciutadania

L’Informe sobre l’evolució dels delictes d’odi a Espanya, redactat per l’Oficina Nacional de Lluita contra els 
Delictes d’Odi (ONDO), publicat en noviembre de 2022, confirma el creixement d’un 6% d’aquest tipus de 
delictes respecte al darrer estudi de 2019. Considerant vàlides les dades del Sistema Estadístic de Criminalitat 
(SEC) – que facilita la Policia, Nacional, Guàrdia Civil, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policia Foral de Navarra i les

https://www.eapncv.org/wp-content/uploads/DOCUMENTO-ESPACIO-LIBRE-DE-DISCRIMINACIO%CC%81N-Y-APOROBOFIA.pdf
https://www.eapncv.org/wp-content/uploads/JORNADA-E%C2%B4TICA-Y-TRATAMIENTOS-INFORMATIVOS-PARA-CURARNOS-LAS-FOBIAS.pdf
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/es/digital-news-report/2021
https://www.interior.gob.es/opencms/pdf/servicios-al-ciudadano/delitos-de-odio/estadisticas/INFORME-EVOLUCION-DELITOS-DE-ODIO-VDEF.pdf
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policíes local-, però tenint en compte també altres estudis de la societat organitzada, com l’Informe sobre la 
infradenúncia dels delictes d’odi en Espanya en 2022 -que venen advertint que un porcentatge elevat dels 
delictes no es denuncien ni contemplen en cap registre oficial- podem sugerir que probablement els delictes d’odi 
suposen un problema d’incidència social encara més acusada. 

Quan tractem els delictes d’odi, parlem d’una temàtica molt sensible, amb diferents capes de profundiditat i complexitat, 
innombrables implicacions psicològiques per a les afectades i també per a l’autoestima col·lectiva. Conseqüentment, 
els mitjans públics tenen gran poder i resposabilitat en ser part de la solució, oferint llum d’una manera versemblant i 
crítica. 

Des del Consell de Ciutadania pensem que una ferramenta legítima per a contribuir a la reducció dels delictes d’odi és 
sumar compromisos amb agents socials que ja treballen per a la prevenció de l’odi en totes les seues modalitats. Cercar 
veus expertes procedents de les entitas socials i comunitàries afectades per la discriminació és sempre un primer 
pas per a apropar-se als fets, i complementar les dades de qualsevol altra veu oficialista. Les associacions arriben on 
moltes instàncies no accedeixen. I preguntar-se en tot cas per l’existència d’agrupacions ciutadanes de suport mutu és 
una forma de legitimar la presència d’una resposta organitzada socialment contra les discriminacions. 

Les labors de coordinació són vitals en el procés de mediatització d’una realitat sensible a l’odi. Per aquest motiu teixir 
una xarxa amb altres ens públics que estan al costat dels colectius vulnerabilitzats, i que també poden complementar 
els registres policials i de la societat civil, resulta també clau. 

IgualaT és un servei públic d’informació de recent constitució, primer assessorament i orientació a les víctimes o 
persones relacionades amb situacions discriminatòries i delictes d’odi, així com qualsevol situació que poguera implicar 
la vulneració del principi d’igualtat de tracte. Són destinataris d’aquest servei persones amb diversitat funcional, 
migrants o d’origen migrant i refugiades, gitanes, LGTBI, persones amb malalties que causen estigma social com el 
VIH o amb físic no normatiu, persones sense llar o en situació de pobresa, minories religioses i minories lingüístiques 
en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. Aquest recurs depenent de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives podrà ser 
una font informativa més per a sumar compromisos enfront de l’odi. 

Coordinar-se amb les veus antidiscriminatòries és un primer pas clau en el procés de construcció d’una informació en 
context d’odi. Però no és l’única consideració important, ni solament hauria de concebir-se quan es treballa un tema 
flagrantment discriminatori: la perspectiva de la inclusió ha de ser present i transversal en qualsevol temàtica. 

En relació a l’enfocament informatiu volem motivar a la incorporació d’alguns suggeriments bàsics que ens inspirem 
a pensar en una societat més convivent: per exemple, parlem d’imprimir una mirada feminista i empàtica en tots els 
procesos de redacció i construcció de les peces informatives, especialment quan es tracte d’una temàtica que d’alguna 
forma visibilitze violències cap a persones o col·lectius. També, com que l’interés públic en aquest sentit és comunicar 
per a transformar la societat en una societat més respectuosa amb la diversitat. No és baladí fer una ullada crítica cap 
al poder: les questions biopolítiques i les estructures que articulen les dinàmiques de cohesió o distanciament social 
donen molta informació del tipus de ciutadania que tenim. Per últim, per a complementar la informació, i contextualizar 
fets negatius reincidents, pensem que un recurs sempre útil és portar al present les memòries i aprenentatges del passat. 

Des del Consell de Ciutadania volem valorar la importància del tractament i els efocaments informatius, però no podem 
posar fi a aquest text sense reflexionar sobre les conductes i actituds que es manifesten entre les persones que participen 
en les etapes de construcció d’una peça periodística i que poden ser determinants per a l’apoderament de les persones 
que han sigut víctimes de l’odi. El bontracte també és una ferramenta d’inclusió. 

Les afectades per un delicte d’odi presenten unes realitats molt diverses i complexes relacionades amb les seues 
competències personals i interpersonals, amb potencials consequències en la salut mental i en els seus procesos 
identitaris. Unes bones pràctiques periodístiques a l’hora d’interactuar amb les afectades condicionarà l’autopercepció 
de la problemática i el poder transformador de la visibilitat pública. En aquest sentit, en relació al vincle professional - 

35
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entrevistada en el contexte d’una temàtica amb focus en un delicte d’odi, les actituds de les periodistes, fotògrafes i 
comunicadores audiovisuals amb les persones entrevistades marquen la diferència. 

Per a contribuir a teixir una cultura de respecte mutu, molt sovint és necessari fer un esforç extra entre els i les 
professionals de la comunicació: els col·lectius vulnerabilitzats necessiten reconéixer-se en un entorn segur per a oferir 
el seu testimoni en condicions de seguretat i amb garanties de reparació del dany. Acompanyar en els processos de 
visibilitat com a professional de l’informació no ha de suposar exposar a l’entrevistada a nous senyalaments, ni a una 
revictimització.

S’ha de tindre en consideració els suggeriments actius dels grups que són focus dels delictes d’odi i de les mateixes 
persones entrevistades. Generar un vincle respectuós i de confiança suposa acceptar els seus plantejaments, empatitzar 
amb els seus dubtes i acompanyar-los en els processos durant l’elaboració de la teua peça periodística.

No s’ha d’evidenciar una relació interessada amb les persones entrevistades en relació a l’objectiu del 
professional per a obtindre un testimoni. S’ha de prendre consciència que es treballa amb temes sensibles, amb 
afectats i afectades, que potser no sempre voldran exposar-se d’una manera visible o sense límits. Cal reflexionar 
sobre com es pot establir una relació de confiança amb la persona entrevistada sense representar-la com un 
ésser vulnerable o estèticament deshumanitzat. 

Les imatges a través de les quals representem a les persones que han patit violència per motius d’odi son molt importants. 
De vegades és millor buscar recursos creatius, que distorsionar una veu, o posar un passamuntanyes al cap d’una 
persona víctima d’un delicte que no vol ser visible. Hem de tractar de solucionar la part visual amb recursos que 
no vulneren encara més la respresentativitat de les persones. 

La informació relacionada amb els delictes d’odi requereixen per part de la /del professional de l’informació un control 
exhaustiu del contexte i una sensibilitat especial. És necessari informar-se abans de tractar amb una persona que ha 
patit un delicte d’odi, evitar les preguntes que solament generen recreació insignificant, jusfiticació de la part agressora 
o morbo.

Cal centrar-se en possicionar-se en un lloc neutral des d’on es puga fer un treball de recomposició i dignificació de la 
part vulnerabilitzada. Fer periodisme amb voluntat social i pública suposa donar una veu de dignitat, no qualsevol veu. 
El professional ha de contribuir a sumar al costat de les veus que promouen la inclusió, no l’alteritat.

Una vegada acabada la notícia o reportatge, no es pot oblidar a les persones que hi ha darrere dels testimonis i cal ratificar 
el valor de la seua declaració. És necessari tindre el detall de compartir la peça amb les entrevistades/els entrevistats 
quan isca publicada abans que elles/ells mateixa es troben amb la peça. És un gest xicotet, però significatiu.

N’hi ha moltes formes d’avaluar la tasca periodística i la seua funcionalitat com a agent dinamitzador del canvi cap a 
una societat millor. Potser fer-se preguntes és de vegades més important que tractar de donar respostes. Dins de la 
nostra responsabilitat com a Consell de representació de la ciutadania valenciana no volem deixar passar l’oportunitat 
de plantejar algunes qüestions que ens arriben i que posem sobre taula a les nostres reunions. Creiem en el periodisme 
com una eina d’utilitat pública, fonamental per a protegir els drets, la dignitat i també la vida de les persones. 

Per això, i per a posar fi a aquestes reflexions, des d’aquestes pàgines no oblidem tampoc que els reporters i les reporteres 
estan sent violentament atacats per tot el món i aquesta realitat també hauria de ser abordada públicament. Perquè 
sense periodistes no hi ha periodisme, i sense periodisme no hi ha democràcia.
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El Consell de la Ciutadania va rebre en el mes d’abril un suggeriment (QS 54/22) sobre el qual vam realitzar gestions 
davant el responsable de Projecció Social, que ens va atendre ràpidament i també a la persona que ens havia fet arribar 
la seua petició de materials d’arxiu, els quals li foren facilitats.

El 6 de juliol de 2022, previ acord del Ple del Consell d ela Ciutadania, ens vam adreçar tant a la Direcció General com al 
Consell Rector i vam plantejar la necessitat de crear un nou protocol per a l’ús del material d’arxiu, especialment quan 
no es tracta d’una via comercial sinó per a treballs acadèmics sense interés de lucre. Es tracta de tindre una actitud 
d’escolta activa de la ciutadania i aconseguir que una queixa/suggeriment ens permeta millorar la qualitat del nostre 
servei públic, i es millore, com en aquest cas, la cooperació amb els centres educatius. Ens consta que s’està fent un gran 
treball, tant amb les universitats com amb els centres educatius en general. També es podria ampliar aquesta oferta a 
entitats no lucratives de la Comunitat Valenciana. 

A més a més, vam plantejar la creació d’un apartat clar en el web, que poguera ser comunicat als centres educatius, i 
que contemple un protocol clar de com accedir a aquestes imatges i a les seues condicions d’ús. 

A banda de la condició especial de ser utilitzades per a treballs acadèmics i sense interés de lucre, podríem posar 
algunes clàusules a modus d’acord, com per exemple: 

- Es facilitarà una còpia dels treballs derivats de l’ús de la documentació facilitada per la CVMC, 
destinada a l’arxiu de la CVMC, en un format determinat, i que podrà ser utilitzat per a difondre els 
citats treballs i la seua autoria per qualsevol via que considere la CVMV i els seus òrgans directius.

- La CVMC oferirà en el seu web un catàleg de tots els treballs realitzats amb l’ús de les imatges, 
àudios, documents, etc. cedits. Aquesta informació contemplarà almenys el títol de l’obra, l’autoria, 
el centre educatiu on s’ha realitzat, la data de finalització, les imatges utilitzades del fons públic i un 
enllaç per a la seua consulta (siga el producte final definitiu o siga un tràiler en cas de llarga duració).

- Així mateix, des de la Direcció General s’oferirà el citat arxiu a la societat valenciana, especialment 
als Festivals Audiovisuals, Centres Educatius, etc.

Aquesta proposta es planteja des del Consell de la Ciutadania com a una primera idea a partir de la qual estem disposats 
a tractar i concretar el tema parlant amb el Consell Rector i la Direcció General d’À Punt. I tot això sense descartar la 
possible creació d’un espai audiovisual amb aquests treballs, que podria anar des de la simple promoció en el nostre 
canal d’internet, fins a un programa especial que contemplara la participació en la presentació de les persones autores 
(estudiantat i tutores). 

Plantegem la iniciativa com una oportunitat per a millorar una governança avançada, establint col·laboració, aplegant a 
desenvolupar models incipients de co-creació amb la ciutadania, enriquint així tant els nostres continguts, a la vegada 
que fomentant i estimulant a joves valors valencians de l’audiovisual. 

Encara no hem rebut contestació del Consell Rector. 

Des de la Direcció General d’À Punt vam rebre contestació a principis de gener de 2023.

Entre els continguts d’aquesta contestació, podem destacar el següent:

La pàgina WEB de la CVMC regula la venda i cessió d’imatges que siguen propietat de l’SAMC (À Punt Mèdia) i 
RTVV. 

La pàgina està orientada a dos col·lectius demandants: 

- Professionals: en este cas la venda dels drets d’ús d’imatges per a productores i autònoms tenen per destinació
la seua utilització en televisió, cinema i plataformes.
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- Particulars: en este cas les còpies cedides/venudes només es podran destinar per a visionats privats i particulars.
Les imatges no podran tindre cap ús comercial, ni es podran reproduir, cedir a terceres persones, manipular, 
exhibir públicament ni es poden publicar en cap pàgina web, canal de YouTube, xarxes socials o 
semblants sense l’autorització expressa de l'SAMC.

La utilització per altres col·lectius, com ara el món educatiu o col·lectius socials només apareix regulada de la
següent manera: “Per als centres docents i entitats sense ànim de lucre, es podran cedir de manera gratuïta, sempre 
que es publicite l’origen o la procedència de les imatges. En cas de col·laboracions especials, també es poden cedir de 
manera gratuïta.” Malgrat eixa indefinició, el món educatiu i els col·lectius socials amb els quals l’SAMC té una relació 
regulada mitjançat convenis no han tingut cap problema amb les seues peticions.

En les relacions amb el món universitari ens regim pel “Conveni marc entre les cinc universitats públiques valencianes i 
la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació en matèria acadèmica, científica i cultural”. Este conveni 
inclou en la clàusula segona Modalitats de col·laboració el punt j), on s’estableix que una de les modalitats és: 
“Facilitar l’accés als fons documentals de totes les entitats implicades en aquest acord.”

Gràcies a la resposta de la Direcció General hem pogut conèixer que per la via dels convenis subscrits amb les 5 
universitats públiques, hem atés des de 2018 un total de 29 sol·licituds de documentació d’alumnat universitari i 
7 sol·licituds de material d’arxiu de professorat universitari, les quals es troben detallades en el document 
facilitat per Projecció Social. També ha sigut ateses peticions d’entitats no lucratives com la Unió de Periodistes i la 
Coordinadora Valenciana d’ONGs. 

També hi ha ajuntaments que han sol·licitat la cessió de continguts produïts per À Punt amb la finalitat d’incloure’ls 
dins de les seues programacions culturals.

- S’ha gestionat la cessió del documental Amado Granell, l’home que va alliberar París als ajuntaments de
Càrcer, Xàbia, Alzira, Borriana, Castelló de la Ribera, Sueca, Oriola

- Els documentals “Sorolla il·lumina Londres” i “Sorolla secret” han estat cedits a l’Ajuntament de Xàbia

- El capítol 23 del programa Valentes, dedicat a Teresa Pla Meseguer, ha estat cedit a l’Associació de Veïns de la
Pobla de Benifassà per a la programació de les Jornades dels Maquis de la Tinença de Benifassà.

- A més, diversos capítols de “Catacric, catacrac” han estat cedits al Centre Específic d’Educació a Distància.

Hem aconseguit fer palés un gran treball de servei públic que es realitza des del departament de Projecció Social.

No obstant aquest magnífic treball que es realitza necessita ser complementat. La mateixa Direcció General en la 
seua resposta diu:

En cas que es vulga evidenciar que la via de peticions per a l’alumnat, el professorat, les institucions 
acadèmiques i les organitzacions socials és diferent, es podria incloure un text en el web, com a tercer 
apartat: 

Cessió d’imatges i accés a documentació per a ús acadèmic i estudis d’interés social.

L’alumnat, professorat, investigadors acadèmics, centres educatius que vulguen accedir a imatges, 
programes, documentació o informació especialitzada, hauran de dirigir-se a la Unitat de Projecció 
Social: projeccio@cvmc.es. Tel: 689547858

Igualment les entitats socials que demanen accedir a l’arxiu hauran de canalitzar la seua petició per 
Projecció Social.
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Per als centres docents i entitats sense ànim de lucre, es podran cedir de manera gratuïta, sempre que es 
publicite l’origen o la procedència de les imatges.

Posar aquestes paraules en el web facilitarà el saber on dirigir-se; però a la vegada esperem que el Consell 
Rector analitze algunes de les altres propostes realitzades com les següents:

1. Tornar a la CVMC una còpia dels treballs realitzats utilitzant les imatges cedides

2. Oferir en el web de la CVMC un catàleg de tots els treballs realitzats amb l’ús de les imatges, àudios,
documents, etc. cedits. Aquesta informació contemplarà almenys el títol de l’obra, l’autoria, el centre
educatiu on s’ha realitzat, la data de fi nalització, les imatges utilitzades del fons públic i un enllaç per a la
seua consulta (siga el producte fi nal defi nitiu o siga un tràiler en cas de llarga duració).

3. Així mateix, des de la Direcció General s’oferirà el citat arxiu a la societat valenciana, especialment
Festivals Audiovisuals, Centres Educatius, etc.




