
INFORME
PRIMER 
SEMESTRE
2022

CONSELL DE
LA CIUTADANIA



INDEX

01

PRESENTACIÓ DE LA 
PRESIDENTA

MEMÒRIA DE LES PRINCIPALS 
ACCIONS DEL CONSELL DE LA 
CIUTADANIA 

GESTIÓ DE QUEIXES I 
SUGGERIMENTS. INFORME 
ESTADÍSTIC

PÀG. 1
1

2

3

PÀG. 2

PÀG. 6

Consell de la Ciutadania
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació

Polígon, Carrer d’Ademús
46100 Burjassot

València
www.cvmc.es

INFORME
PRIMER 
SEMESTRE
2022



Júlia Sevilla, presidenta del Consell de la Ciutadania

PRESENTACIÓ DE 
LA PRESIDENTA

1

La justi�cació de la creació del Consell de la 
Ciutadania, com a òrgan independent en el 
marc de la CVMC, rau en el fet d’oferir partici-
pació ciutadana i garantir millor els drets de la 
ciutadania. Així, la pluralitat en la composició 
del Consell de la Ciutadania té com a objectiu 
que el conjunt de la societat valenciana puga 
veure re�ectits els seus interessos en la progra-
mació i els continguts que despleguen els 
diversos mitjans públics de la Generalitat.

La Llei 6/2016, de 15 de juliol, de la Generalitat, 
del servei públic de radiodifusió i televisió 
d’àmbit autonòmic, de titularitat de la Generali-
tat, va crear el Consell de la Ciutadania de la 
Corporació Valenciana dels Mitjans de Comuni-
cació per a assistir el Consell Rector de la CVMC 
i la Direcció General de la SAMC i, alhora, oferir 
una perspectiva àmplia de la diversitat que hi ha 
a la societat.

La llei el con�gura com  l’òrgan assessor en ma-
tèria de programació i continguts de la Corpo-
ració Valenciana de Mitjans de Comunicació. 
D’una banda, assessora el Consell Rector i la 
Direcció General en la de�nició i avaluació de 
les polítiques i estratègies de 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’audièn-
cia per a un exercici crític, actiu i exigent en la 
seua demanda per un procés comunicatiu 
democràtic i de qualitat.

En compliment de les nostres funcions, presen-
tem ací l’informe que re�exa l’activitat desple-
gada pel Consell de la Ciutadania el primer 
semestre de l’any 2002 i, en particular, el con-
tingut de les queixes i suggeriments que ens ha 
fet arribar la ciutadania durant aquest període 
així com la gestió realitzada en les mateixes.
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El Consell de la Ciutadania 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 en la de�nició i 
avaluació de les polítiques i estratègies de 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.

Les principals accions que el Consell de la Ciutadania ha 
dut a terme durant el primer semestre del 2022 són les 
següents:

1. Reunions Ordinàries

En aquest període hem celebrat set reunions ordinàries 
amb assistència presencial encara que també es va 
mantindre la possibilitat de la participació telemàtica per 
a facilitar una major assistència. De nou hem d'agrair a la 
presidenta del Consell Rector que ens cedira el seu 
despatx perquè l'espai s’adequara al protocol que imposa 
la prudència mentre es mantinga la situació imposada 
per la pandèmia.

En la primera reunió, celebrada el dia 10 de gener, acabat 
de �nalitzar el període de vacances de Nadal, el primer 
punt del ordre del dia va ser l'elaboració de l'informe 
corresponent a l'any 2021 per a distribuir el seu contingut 
entre les i els membres del Consell de la Ciutadania. 

En la reunió del 7 de febrer, d'acord amb la decisió 
adoptada pel Consell Rector sobre la retransmissió de les 
misses, es va acordar respondre les queixes pendents 
sobre les mateixes informant de la decisió del Consell 
Rector. En aquesta reunió es plani�ca l’acte de 
presentació del informe de 2021 i es revisen els temes 
pendents, entre els quals està el dret d'accés, 
plantejant-se la redacció d’un reglament sobre aquesta 
matèria. També es revisa l'estat de les queixes, com a part 
necessària de totes les reunions, amb la �nalitat d'agilitar 
les respostes.

La major part de la sessió de 14 de febrer es va centrar en 
les reunions mantingudes per el Consell de la Ciutadania 
amb la presidenta del Consell Rector i amb el Director 
General d’À Punt. La presidenta del Consell Rector inicià la 
seua intervenció disculpant els mal entesos que s'hagen 
pogut generar per la interpretació que els mitjans de 

comunicació varen fer sobre la nota de premsa del 
Consell Rector de desembre en relació al informe sobre 
les misses, igual que es disculpà pel retard en la 
publicació en la pàgina web de la nota emesa pel Consell 
de la Ciutadania, que no tenia la intenció d'ocultar el seu 
contingut. En el debat que va seguir a la seua intervenció 
els membres del Consell de la Ciutadania li varen 
plantejar qüestions sobre les informacions del Consell 
Rector en relació a les posicions del Consell de la 
Ciutadania i sobre la falta de recursos propis del Consell 
de la Ciutadania, el que entorpeix la comesa per al qual 
va ser creat.

El director general d’À Punt, per la seua part, va informar 
sobre la marxa de l'entitat i el clima de relacions internes 
que re�ecteixen els Informes del Consell d’Informatius, 
així com del creixement estabilitzat de les audiències.

També exposà les línies de col•laboració obertes amb les 
emissores locals i dels convenis de col•laboració signats 
amb entitats socials, culturals i de participació ciutadana, 
i universitats. Donà compte també de la participació d’À 
Punt en debats sobre diversitat, així como dels premis 
lliurats per entitats d’interès públic que s’han rebut per el 
tractament informatiu i accessibilitat. Va informar que 
totes les inquietuds de la direcció en matèria de 
tractament informatiu de la diversitat s’estan traslladant 
al personal mitjançant quatre cursos de formació i que, 
en aplicació del conveni signat amb la Coordinadora 
d’ONGs, van a organitzar-se una sèrie de tallers formatius 
per al personal. 

Després de la seua exposició, el director es va oferir per a 
contestar les preguntes dels membres del Consell de la 
Ciutadania, les quals es centraren l'obertura de la 
programació musical per a joves intèrprets que, encara 
que siguen valencians s'expressen en altres llengües, la 
sol•licitud d’una major explicació en les contestacions 
que des de la Direcció es donen als suggeriments de la 
ciutadania sobre programació de sèries infantils 
especí�ques, així com la revisió dels topònims estrangers, 
en concret dels ucraïnesos per als quals s'utilitza el 
topònim rus. 

També se li va proposar al Director més atenció als canals 
de ràdio i internet, se li va plantejar la necessitat que té el 
Consell de la Ciutadania de tractar amb la Direcció els 
temes relacionats amb el dret d'accés i l'autoregulació de 
la programació, se li va demanar que els informes 
d'audiència que es remeten al Consell de la Ciutadania 
estiguen en un format editable i se li va comentar la 
recepció de queixes relatives a la supressió de programes 

en estiu així com la possibilitat que es programe algun 
programa per a visibilitzar la funció del Consell de la 
Ciutadania. 

Després d’una reunió extraordinària de preparació de 
l’acte, celebrada el 21 de febrer, es va presentar 
públicament l'informe de l’any 2021 el dia 22 de març.

En la primera reunió després de la presentació de 
l'informe, celebrada el 27 d’abril, la presidenta informa 
sobre la comunicació o�cial de la baixa de Verónica 
Cantó com a membre del Consell de la Ciutadania, per 
haver sigut nomenada presidenta de l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, una notícia que es coneixia de 
manera o�ciosa però que va despertar sentiments 
oposats de pèrdua per ser una persona molt apreciada no 
sols per la seua competència sinó pel seu caràcter 
amable i dialogant però al mateix temps ens va satisfer al 
Consell de la Ciutadania que Verònica ocupes la 
presidència d'un òrgan tan important de la Comunitat 
Valenciana. Reiterem l'enhorabona i les abraçades amb 
els quals li vam mostrar el nostre afecte.

El dret d'accés ha constituït una part important de les 
nostres reunions d'aquest primer semestre. En aquest 
tema ha estat treballant una comissió creada al efecte, 
integrada per Jose Ignacio Pastor, Pilar Devesa i Pepe 
Reig. En la reunió de 27 d’abril es plantejà que s'hauria de 
treballar sobre un reglament regulador perquè les 
entitats socials pogueren tindre un espai propi 
proposant-se establir contacte amb altres mitjans amb 
experiència en aquesta matèria, pera la qual cosa 
Fernando Moner s'oferí per contactar amb RTVE i 
proposar l’assistència de persones coneixedores del tema 
a la nostra pròxima reunió.

Tal com s’havia acordat, en la reunió de 23 de maig 
comptaren amb la presència, per videoconferència, de 
Sara Martin Olmo i Beatriz Blázquez Aparicio, totes dues 
membres de la Comissió de Dret d'Accés de RTVE, que van 
explicar com es desenvolupa la funció d'aquesta comissió 
en la televisió pública que suscita aclariments sobre el 
seu contingut i sobre el nombre de peticions que han de 
complir determinats requisits encara que amb el temps 
ha anat descendint el nombre de persones interessades 
en la comesa de la Comissió.

Finalment el 28 de juny es va celebrar l'última reunió del 
semestre. Es va rebre l'escrit de l'AVL comunicant que la 
senyora Carme Manuel, catedràtica de �lologia de la UV, és 
la persona que representarà l'AVL en el Consell de la 
Ciutadania. I es recorda la visita programada i pendent a la 
Sindicatura de Greuges.

En eixa reunió es va aprovar un protocol sobre facilitació de 
documentació d’À Punt per a treballs amb �ns educatius o 
d’investigació, per enviar al Consell Rector, matisant que es 
tracta d'un primer esborrany per al seu estudi. També es va 
continuar amb el seguiment del tema del dret d’accés, 
aprovant-se la proposta formulada per alguna de les 
persones presents per a que Jose Ignacio Pastor 
s'encarregue de redactar un esborrany.
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recepció de queixes relatives a la supressió de programes 
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Ciutadania. 
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sobre la comunicació o�cial de la baixa de Verónica 
Cantó com a membre del Consell de la Ciutadania, per 
haver sigut nomenada presidenta de l'Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, una notícia que es coneixia de 
manera o�ciosa però que va despertar sentiments 
oposats de pèrdua per ser una persona molt apreciada no 
sols per la seua competència sinó pel seu caràcter 
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persones presents per a que Jose Ignacio Pastor 
s'encarregue de redactar un esborrany.

 

MEMÒRIA DE LES PRINCIPALS ACCIONS 
DEL CONSELL DE LA CIUTADANIA 

2

04

1. Actes als quals han assistit membres del Consell de la 
Ciutadania

El 22 de març es va celebrar, en la seu d’À Punt Mèdia a 
Burjassot, l’acte de presentació de l’informe del Consell de 
la Ciutadania de 2021. L’acte celebrat de forma presencial i 
telemàtica, comptà a més de la participació dels membres 
del Consell, la presència de la majoria de càrrecs de la 
CVMC i d’À Punt, així com la participació per via telemàtica 
de diputades i diputats de les Corts, càrrecs de la 
Generalitat i representats de diferents associacions de la 
societat civil valenciana. 

El dia següent a l’acte de presentació del informe, la 
presidenta del Consell de la Ciutadania va ser entrevistada 
per a la ràdio d’À Punt.

El 8 d’abril, Júlia Sevilla va assistir a l’acte celebrat en el 
Palau de la Generalitat per la pressa de possessió de 
Verònica Cantó com a presidenta de l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua.

Els membres del Consell de la Ciutadania varen ser 
convidats a la festa de celebració del 4 aniversari d’À Punt, 
en un dinar de paelles organitzat en el exterior de la seu de 
Burjassot.

 

Acte de presentació de l’informe del Consell de 
la Ciutadania de 2021

Festa de celebració del 4 aniversari d’À Punt.
3 de juny de 2022

Participació de Jose Ignacio Pastor en el Webinar 
“Derecho de acceso a los medios. Asignatura pendiente en 
España”. Dia 25 de maig, organitzat per Teledetodos i 
ACICOM.

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

Presentació “Informe sobre el estado de la cultura 2022. 
El sector audiovisual” d ela Fundación Alternativas . 21 de 
Juny a la Seu de la “Academia de Cine” Madrid. Jose 
Ignacio Pastor com autor de l’article de l’informe. 
“Asignatura pendiente: El derecho de acceso a los medios 
de comunicación en España”

Participació en el Seminari “Los retos de la 
autorregulació, ante la desinformación” organitzat per la 
Universitat Cardenal Herrera, 22 i 23 de juny, participant 
Jose Ignacio Pastor.

https://blog.uchceu.es/delibecracia/seminario-sobre-los
-retos-de-la-autorregulacion-mediatica/

 En aquest semestre s’ha materialitzat la donació feta per 
José Reig al Consell de l’Audiovisual del arxiu composat 
per les memòries d’activitat aprovades pel Consell 
Assessor de RTVE en la Comunitat Valenciana en la 
segona meitat dels anys vuitanta i la primera dels 
noranta.
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de comunicación en España”

Participació en el Seminari “Los retos de la 
autorregulació, ante la desinformación” organitzat per la 
Universitat Cardenal Herrera, 22 i 23 de juny, participant 
Jose Ignacio Pastor.

https://blog.uchceu.es/delibecracia/seminario-sobre-los
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 En aquest semestre s’ha materialitzat la donació feta per 
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noranta.

https://bit.ly/Dret-Accés-MCS-Asignatura-pendent

Carme Manuel Cuenca, nova membre del Consell de la 
Ciutadania a proposta de l’AVL

Dinar d’acomiadament de Verònica Cantó com a membre del 
Consell de la Ciutadania
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GESTIÓ DE QUEIXES I 
SUGGERIMENTS.
INFORME ESTADÍSTIC.

Evolució en el temps

Durant el primer semestre de l´any 2022, de l´1 de gener 
�ns al 30 de juny, s'han rebut 85 queixes o suggeriments.

Respecte a l'informe corresponent al primer semestre de 
l´exercici de l´any 2002 hi ha hagut una disminució 
important de les queixes i suggeriment rebuts, passant de 
39 queixes i 303 suggeriments rebudes al mateix 
semestre del 2002 a les 24 queixes i 61 suggeriments de 
2021, que en percentatge suposa un 38,5%menys de 
queixes i un 79,9% menys de suggeriments. 

Per sexe

La majoria de les queixes i suggeriments rebuts provenen 
d'homes (39 suggeriments i 17 queixes) mentre que la 
resta són de dones (20 suggeriments i 6 queixes) i en 3 
casos no s'indica el sexe.

Per edat

En la majoria de les queixes i el suggeriments no s'indica 
l'edat de la persona que la fa. En les que sí s'indiquen, la 
franja que més queixes i suggeriments ha presentat ha 
sigut la de 31 a 45. En aquest primer semestre de l'any no 
s'han rebut queixes ni suggeriments de persones de 
menys de 18 anys ni de més de 80. 

Per localitat

En la major part de les queixes i els suggeriments no 
s'indica la procedència. En els casos que sí s'indiquen, la 
majoria provenen de València i d'Alacant.  

Mitjans de recepció

El formulari situat en el web de la CVMC, continua sent el 
sistema majoritàriament utilitzat pels ciutadans per a 
realitzar les seues queixes i suggeriments; la qual cosa 
consolida una vegada més, aquest formulari com a mitjà 
per a rebre les propostes de la ciutadania. En segon lloc, 
el mateix correu del Consell de la Ciutadania, que en 
aquest informe ha sigut prou utilitzat per a fer-nos 
arribar aportacions i queixes, i en una proporció mínima 
s´utilitzen altres mitjans com pot ser altres correus de 
contacte de la pròpia 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

Al llarg del primer semestre de l´any 2022 el nombre de 
queixes i suggeriments rebuts és menor respecte a les 
rebudes durant el mateix període de l´any anterior. Gener 
és en diferència el mes en el que s´han rebut més 
suggeriments. En quant a les queixes es manté un nombre 
similar durant tot el semestre.

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 de programes 
com Atrapa´m si pots, a principi d’any alguna relacionada 
amb retransmissió de la missa, o determinades 
pel•lícules, i queixes en general de la programació d´À 
Punt sen se especi�car programes.

En els informatius, les queixes estan relacionades tant en 
la cobertura o no cobertura de determinades 
informacions, com per exemple la cobertura de les 
eleccions andaluses, de la festa de la Madalena, falta 
d´informació del trà�c a Alacant sols parlen de València. 

En la majoria de les queixes de llengua estan 
relacionades amb la pronunciació de l'idioma, que els 
reporters dels programes no parlen valencià, més 
promoció de la llengua valenciana i no catalana.

En doblatge l’emissió de produccions catalanes sense 
doblar-se al valencià ( el mateix ciutadà fa tres vegades 
la mateixa queixa), hores de doblatge i cost destinat al fer 
doblatge durant els últims tres anys.

Distribució de suggeriments per mesos i motiu

Quant als suggeriments per mesos i motius si és 
destacable el nombre de suggeriments rebuts durant el 
mes de gener preguntant per la data d´inici de la 
retransmissió de les misses, després de l´anunciar que ho 
inclouria en la programació. 

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

Els suggeriments en l'apartat de programes o 
programació se centren en la sol•licitud de la emissió o 
reposició de sèries com “Conan, el xiquet del futur”, 
“Astèrix”, “ Ferdy, la formiga”, futbol programes de 
cultura valenciana, propostes de graella, cinema 
dissabte.

En els informatius estan relacionats amb la cobertura de 
determinades notícies o esdeveniments o propostes com 
que lleven la música de fons durant la informació d 
l´oratge.  En doblatge i subtítols es demana subtitular en 
general els programes de la web que siguen possible així 
com sèries. I en doblatge més sèries en valencià com el 
cas de Desconocidas que estiga doblada al valencià, 
també més anuncis en valencià i accés a la 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 
Ciutadania durant aquest semestre.

Situació de l’expedient

El valencià continua sent l'idioma més utilitzat en les 
queixes i suggeriments rebuts pel Consell de la 
Ciutadania durant aquest se mestre.

Queixes

De les 24 queixes rebudes, 14 ja han sigut tancades, 
mentre que 10 d'elles continuen pendents de resposta. 

Suggeriments

Dels 61 suggeriments que s'han rebut, s'han tancat 41. Els 
altres 20 encara queden pendents de resposta.
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sistema majoritàriament utilitzat pels ciutadans per a 
realitzar les seues queixes i suggeriments; la qual cosa 
consolida una vegada més, aquest formulari com a mitjà 
per a rebre les propostes de la ciutadania. En segon lloc, 
el mateix correu del Consell de la Ciutadania, que en 
aquest informe ha sigut prou utilitzat per a fer-nos 
arribar aportacions i queixes, i en una proporció mínima 
s´utilitzen altres mitjans com pot ser altres correus de 
contacte de la pròpia 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

Al llarg del primer semestre de l´any 2022 el nombre de 
queixes i suggeriments rebuts és menor respecte a les 
rebudes durant el mateix període de l´any anterior. Gener 
és en diferència el mes en el que s´han rebut més 
suggeriments. En quant a les queixes es manté un nombre 
similar durant tot el semestre.

08

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 de programes 
com Atrapa´m si pots, a principi d’any alguna relacionada 
amb retransmissió de la missa, o determinades 
pel•lícules, i queixes en general de la programació d´À 
Punt sen se especi�car programes.

En els informatius, les queixes estan relacionades tant en 
la cobertura o no cobertura de determinades 
informacions, com per exemple la cobertura de les 
eleccions andaluses, de la festa de la Madalena, falta 
d´informació del trà�c a Alacant sols parlen de València. 

En la majoria de les queixes de llengua estan 
relacionades amb la pronunciació de l'idioma, que els 
reporters dels programes no parlen valencià, més 
promoció de la llengua valenciana i no catalana.

En doblatge l’emissió de produccions catalanes sense 
doblar-se al valencià ( el mateix ciutadà fa tres vegades 
la mateixa queixa), hores de doblatge i cost destinat al fer 
doblatge durant els últims tres anys.

GESTIÓ DE QUEIXES I SUGGERIMENTS.
INFORME ESTADÍSTIC.

Distribució de suggeriments per mesos i motiu

Quant als suggeriments per mesos i motius si és 
destacable el nombre de suggeriments rebuts durant el 
mes de gener preguntant per la data d´inici de la 
retransmissió de les misses, després de l´anunciar que ho 
inclouria en la programació. 

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

Els suggeriments en l'apartat de programes o 
programació se centren en la sol•licitud de la emissió o 
reposició de sèries com “Conan, el xiquet del futur”, 
“Astèrix”, “ Ferdy, la formiga”, futbol programes de 
cultura valenciana, propostes de graella, cinema 
dissabte.

En els informatius estan relacionats amb la cobertura de 
determinades notícies o esdeveniments o propostes com 
que lleven la música de fons durant la informació d 
l´oratge.  En doblatge i subtítols es demana subtitular en 
general els programes de la web que siguen possible així 
com sèries. I en doblatge més sèries en valencià com el 
cas de Desconocidas que estiga doblada al valencià, 
també més anuncis en valencià i accés a la 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 
Ciutadania durant aquest semestre.

Situació de l’expedient

El valencià continua sent l'idioma més utilitzat en les 
queixes i suggeriments rebuts pel Consell de la 
Ciutadania durant aquest se mestre.

Queixes

De les 24 queixes rebudes, 14 ja han sigut tancades, 
mentre que 10 d'elles continuen pendents de resposta. 

Suggeriments

Dels 61 suggeriments que s'han rebut, s'han tancat 41. Els 
altres 20 encara queden pendents de resposta.
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Evolució en el temps

Durant el primer semestre de l´any 2022, de l´1 de gener 
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semestre del 2002 a les 24 queixes i 61 suggeriments de 
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queixes i un 79,9% menys de suggeriments. 
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menys de 18 anys ni de més de 80. 
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En la major part de les queixes i els suggeriments no 
s'indica la procedència. En els casos que sí s'indiquen, la 
majoria provenen de València i d'Alacant.  

Mitjans de recepció

El formulari situat en el web de la CVMC, continua sent el 
sistema majoritàriament utilitzat pels ciutadans per a 
realitzar les seues queixes i suggeriments; la qual cosa 
consolida una vegada més, aquest formulari com a mitjà 
per a rebre les propostes de la ciutadania. En segon lloc, 
el mateix correu del Consell de la Ciutadania, que en 
aquest informe ha sigut prou utilitzat per a fer-nos 
arribar aportacions i queixes, i en una proporció mínima 
s´utilitzen altres mitjans com pot ser altres correus de 
contacte de la pròpia 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

Al llarg del primer semestre de l´any 2022 el nombre de 
queixes i suggeriments rebuts és menor respecte a les 
rebudes durant el mateix període de l´any anterior. Gener 
és en diferència el mes en el que s´han rebut més 
suggeriments. En quant a les queixes es manté un nombre 
similar durant tot el semestre.

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 de programes 
com Atrapa´m si pots, a principi d’any alguna relacionada 
amb retransmissió de la missa, o determinades 
pel•lícules, i queixes en general de la programació d´À 
Punt sen se especi�car programes.

En els informatius, les queixes estan relacionades tant en 
la cobertura o no cobertura de determinades 
informacions, com per exemple la cobertura de les 
eleccions andaluses, de la festa de la Madalena, falta 
d´informació del trà�c a Alacant sols parlen de València. 

En la majoria de les queixes de llengua estan 
relacionades amb la pronunciació de l'idioma, que els 
reporters dels programes no parlen valencià, més 
promoció de la llengua valenciana i no catalana.

En doblatge l’emissió de produccions catalanes sense 
doblar-se al valencià ( el mateix ciutadà fa tres vegades 
la mateixa queixa), hores de doblatge i cost destinat al fer 
doblatge durant els últims tres anys.

Distribució de suggeriments per mesos i motiu

Quant als suggeriments per mesos i motius si és 
destacable el nombre de suggeriments rebuts durant el 
mes de gener preguntant per la data d´inici de la 
retransmissió de les misses, després de l´anunciar que ho 
inclouria en la programació. 

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

Els suggeriments en l'apartat de programes o 
programació se centren en la sol•licitud de la emissió o 
reposició de sèries com “Conan, el xiquet del futur”, 
“Astèrix”, “ Ferdy, la formiga”, futbol programes de 
cultura valenciana, propostes de graella, cinema 
dissabte.

En els informatius estan relacionats amb la cobertura de 
determinades notícies o esdeveniments o propostes com 
que lleven la música de fons durant la informació d 
l´oratge.  En doblatge i subtítols es demana subtitular en 
general els programes de la web que siguen possible així 
com sèries. I en doblatge més sèries en valencià com el 
cas de Desconocidas que estiga doblada al valencià, 
també més anuncis en valencià i accés a la web de totes 
les sèries que puguen estar doblades.
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GESTIÓ DE QUEIXES I SUGGERIMENTS.
INFORME ESTADÍSTIC.

Idioma utilitzat

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

Situació de l’expedient

El valencià continua sent l'idioma més utilitzat en les 
queixes i suggeriments rebuts pel Consell de la 
Ciutadania durant aquest se mestre.

Queixes

De les 24 queixes rebudes, 14 ja han sigut tancades, 
mentre que 10 d'elles continuen pendents de resposta. 

Suggeriments

Dels 61 suggeriments que s'han rebut, s'han tancat 41. Els 
altres 20 encara queden pendents de resposta.
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