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l Consell de
la Ciutadania
que,
recordem, és un òrgan
singular en el panorama
audiovisual al nostre
Estat, presenta el segon
informe amb el valor
afegit
que
suposa,
personalment i en la
nostra comesa, el coneixement mutu.

ciutadania que de forma
detallada es recull en
aquestes pàgines. La
terminologia
utilitzada
per a referir-se a les
comunicacions de la
ciutadania mereix un
comentari sobre el seu
significat literal i sobre el
contingut
real
que
l'experiència ens ha mostrat.

També des de la perspectiva del
temps transcorregut hem de deixar
constància de l'encert que va tindre el
legislador autonòmic quan va incloure
aquest òrgan en l'estructura de la
Corporació Valenciana de Mitjans de
Comunicació (CVMC). La representació
dels interessos socials al costat de les
persones seleccionades pel seu bagatge ha
donat com a resultat la intensitat i
minuciositat dels debats mensuals que
necessàriament es prorroguen per correu
electrònic per a portar a bon port la
comesa assignada.

La paraula “queixa” tant en els seus
orígens com en el llenguatge popular,
remet a una sensació de disgust o protesta
per una situació negativa i subjectiva de la
persona que la profereix. Tornant al
nostre temps i a la nostra Comunitat,
s’anomenen queixes les reclamacions que
presenta la ciutadania davant de la
Sindicatura de Greuges. No obstant, els
escrits que la ciutadania ens ha dirigit
contenen desacords i protestes (més
pròxims a la protesta que a l'afalac), però
també comentaris o opinions. Així que és,
en aquest sentit ampli, en el qual
considerem que la ciutadania es dirigeix al
nostre Consell de la Ciutadania.

En efecte, la funció del Consell de la
Ciutadania, com diu la llei i es recorda en
les pàgines d'aquest informe, és assistir el
Consell Rector del CVMC i la Direcció
General de la SAMC, i oferir una
perspectiva “àmplia de la diversitat que hi
ha en la societat”.
La seua funció fonamental és rebre
i tramitar les queixes que presenta la

Per això estimem les queixes i els
suggeriments profitosos en dos sentits: en
primer lloc, reflecteixen la capacitat
d'atraure l'audiència, és a dir, l’interés que
desperta el mitjà en qüestió i, en segon
lloc, la possibilitat de conéixer l'opinió dels
qui ens veuen o escolten.
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A conseqüència de la composició
del Consell de la Ciutadania, en aquest
informe ens trobem amb suggeriments
perquè À Punt es faça ressò de la labor
fonamental
que
tenen
aquestes
associacions i que poden representar un
tret que el singularitze, a més de fer visible
una part de la societat que no sempre està
igualment representada.
Plantegem un repte ambiciós: que À
Punt es distingisca pel seu compromís amb
“la igualtat de tracte i oportunitats entre
dones i homes com a principi informador
de l'ordenament jurídic...”(art. 2.3 de la llei
6/2016), pel tractament mediàtic de la
diversitat i la inclusió tot desmuntant el
discurs de l'odi, trencant amb les visions
estereotipades de la pobresa i utilitzant un
llenguatge inclusiu allunyat dels discursos

discriminatoris. Per això considerem
d'extraordinària importància els espais
dedicats a la informació que materialitzen
la vocació de servei públic i que gaudeixen
de la valoració més positiva d'aquest
Consell de la Ciutadania.
En les pàgines següents apareixen de
forma detallada les propostes del Consell
de la Ciutadania i que esperem que siguen
ateses per les persones responsables de
l'ens.
Agraïm l'atenció que ens han prestat
tant el president del Consell Rector, Sr.
Enrique Soriano, com la directora general
d’À Punt, Sra. Empar Marco, que han atés
la nostra invitació per a informar-nos de
les línies d'actuació que duen a terme com
a màxims responsables de l'ens.

Presentació de l’Informe del Consell de la Ciutadania corresponent al segons semestre de 2018.
Castelló, febrer de 2019
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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 Generalitat, va preveure el Consell de la
Ciutadania de la Corporació Valenciana dels Mitjans de Comunicació 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. Així doncs, la justificació de la creació del Consell de
la Ciutadania, com a òrgan independent en el marc de la CVMC, rau en el fet d’oferir
participació ciutadana i garantir millor els drets de la ciutadania. I així, la pluralitat en la
composició del Consell de la Ciutadania té com a objectiu que el conjunt de la societat
valenciana puga veure reflectits els seus interessos en la programació i els continguts que
despleguen els diversos mitjans públics de la Generalitat.
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 definició 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 en el primer
semestre de 2019 són les següents:

El Consell de la Ciutadania ha celebrat reunions ordinàries els dies 14 de gener, 4 de
febrer, 11 de març, 15 d’abril, 6 de maig i 10 de juny.

El Consell de la Ciutadania va celebrar una reunió extraordinària el 18 de febrer al
Menador Espai Cultural de Castelló amb motiu de la presentació del seu primer informe
semestral de 2018.
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Els principals temes tractats i els acords més significatius que ha aprovat el Consell
de la Ciutadania al llarg del primer semestre de 2019 són els que figuren tot seguit:
 Resposta a les queixes i suggeriments remesos per la ciutadania al llarg del primer
semestre de 2019.
 El contingut de l’informe semestral de 2018 que responia als ítems següents:
presentació institucional del Consell de la Ciutadania, principals accions dutes a
terme, gestió de suggeriments i queixes amb l’informe estadístic corresponent,
el valencià en À Punt, À punt per la diversitat i la inclusió, i els programes de
divulgació científica
 Elaboració del document «Propostes per a prestar des de la Corporació
Valenciana de Mitjans de Comunicació un servei de la màxima qualitat possible
en les pròximes eleccions generals, autonòmiques, municipals i europees».
 Elaboració de l’estructura general de l’informe semestral del Consell de la
Ciutadania, que constarà de les parts següents: presentació institucional;
memòria d'accions que recollirà tant les accions dutes a terme pel Consell de la
Ciutadania, com el seguiment de l’informe semestral anterior; escolta activa, amb
l’anàlisi quantitativa i qualitativa de les queixes i els suggeriments adreçats al
Consell de la Ciutadania, així com altres formes d'escolta de l'audiència;
l’observatori de la diversitat i la pluralitat, on figuraran els actors socials, els
col·lectius i les minories, la interculturalitat, i una anàlisi qualitativa del pluralisme
polític; un apartat que se centrarà en l’anàlisi i les recomanacions sobre la
programació, incidint especialment en l’horari, l’estructura i els continguts referits
al consum, les universitats i el canvi climàtic, així com també en recomanacions
d’estil; finalment, un capítol de resum de les propostes i d’annexos tancaran
l’estructura de l’informe del Consell de la Ciutadania.
 Estudi de la resolució de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana respecte
a la distribució del temps gratuït de propaganda electoral en els mitjans de
comunicació de ràdio i televisió de titularitat pública per a les eleccions
autonòmiques i generals.
 Estudi de l’informe d’audiència del seguiment de la campanya electoral per a les
eleccions autonòmiques i generals del 28 d’abril de 2019.
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 Estudi de l’informe d’audiència del seguiment de la campanya electoral per a
leseleccions municipals i europees del 26 de maig de 2019.
 Establiment del procediment per a l’elecció de la candidata al Consell Rector
dels Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, d’acord amb 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 Generalitat.



18 de febrer de 2019: Presentació del Primer Informe Semestral del Consell de
la Ciutadania al Menador Espai Cultural de Castelló; visita a la Universitat Jaume
I de Castelló i recepció amb la Rectora, Sra. Eva Alcón.



21 de febrer de 2019: Preestrena, en els cines Lys de València, del documental
Equilibri de Batiste Miguel. (Disseny de la falla de l’Ajuntament de València 2018,
artista Okuda San Miguel).



3 de març de 2019: Celebració de la I jornada La dona mira, mira la dona al
Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat de València (MUVIM).



21 de març de 2019: La presidenta del Consell de la Ciutadania, Sra. Julia Sevilla,
va presentar en el programa de televisió El Matí À Punt, el primer Informe
Semestral del Consell de la Ciutadania.



27 de març 2019: Lliurament dels Premis DONES PROGRESSISTES 2019, a
l’Ateneu de València.



9 de maig de 2019: La presidenta del Consell de la Ciutadania, Sra. Julia Sevilla,
va presentar en el programa de ràdio Al Ras el primer Informe Semestral del
Consell de la Ciutadania.



16 de maig de 2019: Constitució de les Corts Valencianes.



21 de juny de 2019: inauguració 34a edició del Festival Internacional Cinema
Jove.
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Evolució en el temps
A data 30 de juny de 2019 s'han rebut 67 queixes o suggeriments durant el primer

semestre.

29 Suggeriments
38 Queixes

Respecte a l'informe anterior hi ha un increment de 16 entre queixes i suggeriments,
proporcionalment major en l'apartat de suggeriments. Entenem que aquest increment ve
motivat en primer lloc per un major coneixement del formulari entre la ciutadania, un sistema
que facilita el poder dirigir-se a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC)
i poder realitzar les seues queixes i aportacions, i en segon lloc per la consolidació de les
emissions d'À Punt, amb més ciutadans que accedeixen a aquest mitjà de comunicació. Cal
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recordar que l'informe anterior va recollir les dades a partir de setembre, això és, quan es
va incloure el formulari en el web de la CVMC i quan la televisió ja emetia des del mes juny.
Per tant, aquest increment és fruit de l'increment de l'audiència i de la posada en
funcionament del sistema de queixes i suggeriments.



Per sexe
La majoria de les queixes i suggeriments rebuts provenen d'homes (33) mentre que

la resta són de dones (18).
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Per edat
Si diferenciem per edats, les franges que més queixes i suggeriments han presentat

són les de 31 a 45, seguida de la de 18 a 30 anys. Els de més de 65 tan sols han presentat 6.
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Per localitat
La major part de queixes i suggeriments provenen de la província de València. Li

segueixen la província d'Alacant i, en tercer lloc, Castelló. En nou de les queixes i
suggeriments no s'indica la procedència. I cal destacar que dos de les queixes provenen de
fora de la nostra Comunitat: una de Tarragona i l'altra d'Andorra.
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Mitjans de recepció i distribució per mesos

1
Correu electrònic
Formulari CVMC
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Formulari CVMC

El formulari situat en el web de la CVMC és el sistema triat pels ciutadans per a
realitzar les seues queixes i suggeriments; únicament en una ocasió utilitzen un altre mitjà per
a realitzar els seus suggeriments. En aquest cas es dirigeixen al Consell de la Ciutadania a
través del correu electrònic corporatiu.
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Distribució per mesos
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Distribució queixes per temàtica i mesos
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Tractaments dels continguts
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En l'apartat de Tècnics destaquen, d'una banda, els problemes de recepció del senyal
d'À Punt en determinades zones de la Comunitat Valenciana i, d'altra banda, la possibilitat
de reciprocitat de senyal entre altres canals autonòmics.
En l'apartat de Programes se centren en sol·licitar que es tracte una determinada
notícia o una informació; en la petició d'emissió de determinats programes, especialment
alguns que anteriorment emetia Canal 9; en la retransmissions de determinades festivitats; i
en la necessitat d'adequar l'emissió de dibuixos animats en horaris més concordes als dels
xiquets.
En l'apartat de Llengua destaquen les queixes i/o els suggeriments de peticions de
programes en castellà i aquelles que estan relacionades amb la pronunciació i la utilització de
determinades paraules i, fins i tot, amb el compliment del Llibre d'Estil.
Les queixes i/o els suggeriments relacionats amb el tractament de continguts destaca
el programa d'humor «Açó és un destarifo», i amb el tractament d'alguna noticia específica.
En menor mesura hi ha peticions referides al funcionament intern de la CVMC i d’À
Punt com ara les visites a les instal·lacions, una major accessibilitat, la falta de resposta i unes
altres més generals.



Idioma utilitzat
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Mitjà motiu de la queixa o del suggeriment
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Temps de resposta des la recepció de la queixa o el suggeriment
De les 38 queixes, 10 s'han respost directament des del Consell de la Ciutadania

(CdC), sent la mitja de dies de resposta de 35'6. 23 de les queixes han sigut traslladades a la
Direcció General d’À Punt, de les quals s'han respost, donant per tancat l'expedient, 18. 3
de les queixes encara queden pendents de resposta per part del CdC i dos no s'han pogut
respondre perquè no hi havia correu electrònic.
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23
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20

Dels 29 suggeriments, hi ha 9 que han sigut ateses directament pel CdC, amb una
mitja de dies de resposta de 26'2. S'han traslladat a la Direcció General d’À Punt 15
suggeriments, dels quals 8 ja han sigut respostos. En queden 4 pendents de resposta per part
del CdC. Només un no s'ha pogut respondre perquè no hi ha correu electrònic.
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Situació de l'expedient

QUEIXES

8

2
TANCAT
PENDENT

28
SENSE CORREU
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De les 38 queixes rebudes, 28 ja han sigut tancades, mentre que 8 d'elles continuen
pendents. En dos casos no s'ha pogut respondre per no figurar en el formulari el correu
electrònic de la persona que havia fet la queixa.
21

SUGGERIMENTS

1
TANCAT

11
17

PENDENT
SENSE CORREU
ELECTRÒNIC

Dels 29 suggeriments que s'han rebut, s'ha donat resposta a 17. 11 d'ells continuen
pendents de resposta. Un dels suggeriments no indicava correu electrònic i no s'ha pogut
respondre.

La forma en què els usuaris i les usuàries i el públic interaccionen amb els continguts
que s’emeten en les xarxes de la plataforma pública d’À Punt ens interessen en la mesura
que constitueixen una altra manera d’escolta de l’audiència. El públic tria o ignora, opina i, en
general, intervé expressant suport o crítica als continguts, no solament en forma directa
d’opinions formals, sinó també en la indirecta de la interacció (clics, m’agrada, compartint,
etcètera). La lectura encertada d’aquesta interacció interessa el Consell de Ciutadania com
a expressió de les preferències i la diversitat del públic.
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La pàgina d’inici del Facebook d’À Punt diu que té 60.839 m’agrada i 60.034 seguidors
a mitjan agost del 2019. Són nombres similars als que exhibeix la pàgina de la CMM, la
plataforma de Castella-la Manxa (57.699 i 77.845) o Aragón TV (51.238 i 53.331), si agafem
com a referència dues plataformes equivalents i pròximes, encara que de més antiguitat.
Segons dades oficials de la Corporació1, la pàgina d’À Punt ocuparia el desé lloc en
un rànquing per nombre de seguidors entre les cadenes autonòmiques. El nombre
d’interaccions (m’agrada, comparticions i comentaris) va arribar en el semestre a 193.800,
cosa que representa un 19,2% més que en el semestre anterior. La tendència d’ús és
creixent, amb un 31,1% més de reproduccions en vídeo. Els continguts de vídeo més vistos
del semestre coincideixen amb l’emissió especial de les eleccions locals i europees del 26 de
maig, i les relatives a les Falles i la Magdalena.


Opinions
L’interés d’aquest informe no se centra, tanmateix, en la marxa de l’audiència en

xarxes socials, sinó en la recepció que les emissions tenen entre el públic i el juí que li
mereixen, en la mesura que es puga deduir de les interaccions en les xarxes socials. Ens
interessem, doncs, pel contingut de les interaccions.
El mur de Facebook d’À Punt disposa d’una secció per a opinions. S’hi accedeix a
través del menú situat sota el logotip de la Corporació. La secció “Opinions” funciona
mitjançant un dispositiu que permet recomanar À Punt. Els usuaris tendeixen a interpretarho com una possibilitat d’esmentar els programes preferits i recomanar-los al públic. Els que
ho entenen així acostumen a esmentar-ne un o més, o a estendre la recomanació a “tot el
mitjà”. Alguns ho fan expressament com una manera d’adhesió a un mitjà propi de la
Comunitat Valenciana o fet “en la nostra llengua”.

1

. À Punt Mèdia (2019), Dades web i xarxes socials d’À Punt Mèdia.
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El dispositiu permet afegir un comentari juntament amb la pestanya de “Recomana”,
cosa que facilita conéixer el motiu de la recomanació o de la no-recomanació.
Aquests comentaris reben m’agrada o respostes, i l’usuari pot acompanyar-los de
fotos o fotogrames del programa esmentat. Alguns aprofiten per a publicitar activitats o
suggerir la cobertura periodística per a actes.
El total de recomanacions, segons el mateix mur de Facebook, és de 303, cosa que
no sembla molt després d’un any i mig d’emissions regulars. El mur ofereix una puntuació
mitjana que es calcula a partir de les opinions, recomanacions i qualificacions dels usuaris. El
resultat de la interacció de 802 persones, segons la mateixa pàgina d’À Punt, és de 4 sobre
5. Encara que hi ha un botó d’informació per a explicar aquesta mesura, no se n’ofereix la
fórmula, sinó que tan sols s’assegura que “la qualificació es basa en la quantitat de persones
que recomanen o que no recomanen la pàgina, així com en les qualificacions i opinions
anteriors que puga tindre”.
Les opinions emeses per usuaris, en forma de recomanació, es lligen en dues
classificacions:
- Més útils
- Més recents
Davall de la pestanya de “Més recents” apareixen en orde cronològic invers els
comentaris pujats pels usuaris, que poden anar acompanyats d’alguna imatge. En el període
entre el gener i el juliol del 2019 s’arrepleguen unes 90 interaccions (recomanació +
comentari). Amb un pic al març, la tendència és, tanmateix, descendent al llarg del semestre.
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Interaccions
(Recomanacions+comentaris)
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El to dels comentaris en aquesta secció i modalitat (“Recomana”) és, en general, més
prompte positiu, a pesar que els comentaris crítics superaren les lloances al març i al juny.
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Suggeriment

El contingut de les lloances i les crítiques difereix:


Les lloances acostumen a referir-se al fet mateix de tindre una “televisió en valencià”
o que s’ocupa d’assumptes valencians (“bons continguts de la nostra terra”). També
hi ha comentaris favorables a alguns programes concrets que els usuaris aprofiten
per a recomanar (“un bon programa sobre nadons robats”, “informatius rigorosos”).



Entre les crítiques també destaquen les genèriques que qüestionen el fet mateix de
fer una televisió pròpia (“televisió cara, deficitària, sectària i que no aporta res”, “si
l’antic C9 no era rendible, aquest encara ho és menys”, “una televisió que no cal per
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a res i la paguem entre tots”). Altres se centren en la llengua, que s’acusa de ser
“catalana” (“no és un canal valencià quan es parla de normalitzar la llengua amb el
català”), o en l’orientació política (“televisió comprada per Compromís”, “televisió
d’esquerres”). També es critiquen programes o emissions concretes (“només existeix
València… Tot el dia parlant de Falles; de les Fogueres, només el que és
imprescindible”). Es critica el centralisme valencià fins i tot en esports (“no fa
programes especials quan algun dels equips arriba a una final”).
El naixement de la televisió es va veure des del principi com un tema de controvèrsia
política i això explica que un percentatge important de comentaris, favorables o
desfavorables, semblen posicions de principi fortament ideologitzades. Dels 90 comentaris,
23 caurien dins d’aquest segment d’opinadors, en general favorables, però també adversos
per principi a la televisió autonòmica. Favorables a una televisió pròpia, més prompte
predisposats a donar per bo el seu contingut, en contrast amb els crítics amb la necessitat o
l’oportunitat d’una televisió valenciana i disgustats amb el contingut o l’estàndard lingüístic.
Quasi com un subsector d’aquest grup, podem considerar els que basen l’opinió en temes
lingüístics (9), ja que aquest és un assumpte també molt polititzat. Encara que hi ha més
opinions encomiàstiques centrades en la llengua i en la necessitat que hi haja una televisió
que l’empre, la majoria de les opinions “lingüísticament crítiques” rebutgen l’existència
mateixa de la televisió, pel caràcter “catalanista” o per l’ús d’estàndards allunyats de les
Normes del Puig.
Fora d’aquests posicionaments ideologitzats, però, és possible entreveure-hi algunes
línies interessants de crítica i suggeriment centrades en els continguts o en el treball concret
dels professionals. En aquest aspecte s’ha centrat el 41% de les opinions: s’hi demana atenció
territorial equilibrada o s’hi critica el “centralisme valencià” de la programació en festes i
esports. S’hi dona suport als programes d’interés social (suïcidi, corrupció, nadons robats...).
Sembla que un reforç de l’oferta pròpia de continguts, amb més presència del
periodisme d’investigació, es rebria bé.
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El compte oficial de Twitter d’À Punt afirma que disposa de vora 49.200 seguidors
(8 d’agost del 2019). L’informe de la Corporació hi atribueix el sisé lloc en el rànquing de
seguidors d’espais autonòmics de comunicació. El perfil de Twitter d’À Punt afirma que ha
pujat al voltant de 28,5K tuits (28.500) i en l’informe de la Corporació es parla de 16,7
milions d’impactes aconseguits amb aquests tuits. Els tuits oficials s’acostumen anar
acompanyats de vídeos de programes, fotos o gifs. La manera en què els usuaris reaccionen
davants aquests continguts constitueix un indici de la influència en l’audiència i de l’encert de
la programació. Es consideren interaccions els “m’agrada” (39.300), los retuits (15.500), les
respostes (2000) i, sobretot, les consultes o accessos als enllaços de contingut inclosos en
els tuits (20.200).
Però, de nou, el que interessa en aquest informe és la participació de les audiències
i el dret d’accés. El programa “Les notícies del matí” ofereix la possibilitat de participar
mitjançant l’enviament de missatges de veu. Altres espais també demanen a través de Twitter
l’aportació dels usuaris, que han d’enviar vídeos amb l’etiqueta #EstiuÀpunt. Tot i que en el
públic encara hi ha poca cultura de participació i creació de peces per als mitjans públics,
seria interessant conéixer les estadístiques d’aquests canals de participació i els continguts
que aporten els usuaris per tal de millorar el disseny i l’execució del programa.
El compte de Twitter d’À Punt sembla que està interessat a vincular joves i xiquets.
S’hi anuncia un joc destinat a familiaritzar els usuaris amb l’ortografia de “la nostra llengua”,
en què s’ha de buscar l’accent que sembla que ha perdut el personatge que representa la
Plataforma d’À Punt (Àpuntet). La recerca serveix d’excusa per a anar visitant diversos
programes d’À Punt.
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La Corporació afirma que el darrer semestre té un total d’1,1 milions de visitants
únics (usuaris que arriben al web des del mateix ordinador encara que s’hi connecten
diverses vegades a hores diferents) que s’hi van connectar en 3,1 milions de sessions, d’una
durada mitjana de quasi tres minuts. Més de la meitat van eixir de la pàgina sense interactuarhi (percentatge de rebot).
En aquestes visites van consumir continguts multimèdia de la plataforma que –sumats
els diferents tipus de dispositiu– van arribar a 2,6 milions, però en una línia lleument
descendent durant el semestre.

El compte de Youtube té 2041 subscriptors (mitjan agost) al cap d’un any d’existència
i afirma que té al voltant de 377.371 visualitzacions des del 15 de novembre del 2017. La
secció de “Vídeos populars” en mostra alguns dels més vistos.
Amb diferència el vídeo promocional d’À Punt, amb 220.000 visualitzacions s’hi
destaca clarament. Els vídeos més vistos següents també són promocionals del programa
Assumptes interns amb 33.000 i 23.000 visualitzacions. Un vídeo de 3 minuts i 43 segons
sobre la banda del Casino Musical de Godella arriba a 18.000 visualitzacions.
Les dades de la mateixa Corporació presenten un augment del consum de continguts
el darrer mes del 32%.
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Pel que fa als actors i als moviments socials i com és la seua representació en À Punt Mèdia,
cal dir primer que res que ens referim a aquelles col·lectivitats o grups que assumeixen la
representació de determinats interessos i que treballen per a aconseguir determinats
objectius i que incideixen en processos culturals, econòmics, o polítics de la comunitat en la
qual intervenen. Les seues accions tenen significat i aporten valors.
En aquest sentit cal destacar que la Comunitat Valenciana disposa d’una sèrie d’actors
i moviments que de manera tradicional han exercit la seua activitat en la nostra societat, i
per a això han assumit papers molt actius de representació, assumpció de competències en
matèria social, de denúncia o de reivindicació artística i cultural.
En aquest punt cal destacar la diversitat de moviments i actors que compleixen aquest
rol en el nostre entorn:
-

Els moviments Salvem: Iniciativa Per l’Horta, Salvem el Cabanyal, Salvem el Botànic,
Salvem el Ribalta, Plataforma de Iniciativas Ciudadanas a Alacant (alguns ja
desapareguts per haver complit els objectius); amb tot el que han implicat en la nostra
història i en la nostra configuració com a societat ara per ara.

-

Aquells que formen part del denominat tercer sector, és a dir, el que componen
fonamentalment les entitats sense ànim de lucre que assumeixen la defensa dels drets
i les atencions de determinats col·lectius, com les entitats de cooperació internacional
al desenvolupament, d’atenció a immigrants i les relacionades amb l’atenció a
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persones en situació de vulnerabilitat i la salut; les quals durant els últims anys han
dut a terme accions de denúncia per les retallades, de lluita per evidenciar els
problemes, les necessitats i les pèrdues de drets dels col·lectius que representaven, i
per denunciar i demandar la fi de la corrupció que ha sigut una de les grans xacres a
la nostra Comunitat.
-

Els moviments culturals que van sorgir durant els anys de la crisi, que van ser els que
van mantenir viva la cultura underground en la societat a la nostra Comunitat, molts
d’aquests creats per exemple a la ciutat de València, al voltant dels barris com ara
Intramurs, a Ciutat Vella, el FAP a Patraix, Cabanyal Íntim… altres com Alacant
Desperta o com L’Aplec dels Ports, La Cosa Nostra i el Casal Popular de Castelló,
que han contribuït a dinamitzar una programació cultural basada en la música, la
dansa, el teatre, el cinema, la literatura, el còmic, o l’arquitectura, al marge de l’oficial.
En aquest sentit, cal destacar que els moviments socials s’han enfrontat de manera

continuada a un panorama comunicatiu complicat; ja que en plantejar accions generades des
de la ciutadania, no tenien la repercussió mediàtica que se’n podia esperar. Tot això malgrat
el caràcter innovador de les seues tàctiques comunicatives a l’hora de «cridar l’atenció» tant
de la societat com dels mitjans de comunicació.
Avui dia aquests moviments han trobat nous canals de comunicació gràcies a les
noves tecnologies; però tot i això, fer-se’n ressò de les accions i d’oferir-los l’espai a la graella
mediàtica que per la seua idiosincràsia es mereixen continua sent l’assignatura pendent dels
mitjans de comunicació «tradicionals».
Per tot això, el Consell de la Ciutadania entén que des d’À Punt Mèdia s’hauria de
fer un reconeixement de la labor fonamental que tenen aquesta sèrie de moviments en la
configuració de la identitat actual del poble valencià, oferint-los el protagonisme i la veu que
es mereixen i que durant tant temps els havia sigut negada.
Per a això, considerem que a més de deixar espai via entrevistes a persones referents
i comptar amb elles en programes d’entrevistes o d’actualitat, amb formats nous per a
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traslladar la seua experiència, s’hauria de fer un seguiment de les accions i plantejaments que
des d’aquests moviments socials s’han fet. Ja siga en l’àmbit cultural, que hi ha molt i molt
silenciat, com en l’àmbit de la denúncia social, ressaltant els objectius aconseguits, però posant
sobre la taula els reptes encara pendents i la seua lluita de cada dia. Igual que es fa amb altres
sectors com pot ser el de la restauració o el de la literatura més clàssica que sí que tenen un
espai en À Punt Mèdia.
En definitiva, traslladar la necessitat de dur a terme programes temàtics en les àrees
definides anteriorment, sobretot en la cultural ja que ara mateix hi ha una deficiència
d’informació dels moviments culturals més alternatius.
És a dir, programes d’anàlisi seriosos que posen sobre la taula protagonistes amb les
seues accions, creacions i produccions, a més de destacar tota la lluita dels moviments socials
que en els últims vint anys han configurat la identitat del poble valencià tal com la té hui.
Aquesta realitat sí bé està exemplificada en aquestes línies amb accions que s’han
plantejat des de la ciutat de València, té la seua rèplica a tota la Comunitat i la necessitat és
extrapolable a totes les comarques.

Les valoracions, tant de la Direcció General d'À Punt Media com del Consell Rector
de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), sobre l'apartat À Punt per
a la diversitat i la inclusió del primer informe del Consell de la Ciutadania publicat en el mes
de gener del 2019, corresponent al segon semestre de l’any 2018, han sigut molt positives.
Des de la Direcció General han respost que l’equip directiu d’À Punt comparteix la majoria
dels reptes i recomanacions que apunta l’informe respecte a les persones amb discapacitat,
població migrant, comunitat gitana, persones sense llar, lgtbiq+, homofòbia, islamofòbia,
racisme, xenofòbia, altres delictes d'odi, a banda de la diversitat cultural i la igualtat de tracte.
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Destaquen especialment la proposta formativa dels i de les professionals de la casa
suggerida en el nostre primer Informe i indiquen: «Veiem molt necessària la proposta que
recull l’informe per a millorar la formació dels professionals d’À Punt en relació al tractament
informatiu i llenguatge inclusiu dels diferents col·lectius i realitats socials esmentats».
A través del nostre primer informe plantejàvem que el comité d'empresa, la direcció
de l'ens i/o el propi CVMC dissenyara un pla formatiu per als/les professionals d'À Punt
sobre tractament informatiu, llenguatge inclusiu i millora en la implementació de les realitats
socials i culturals diverses en els mitjans públics. Concretament, parlàvem de formació en
tractament informatiu sobre persones amb discapacitat, població migrant, comunitat gitana,
persones sense llar, homofòbia, islamofòbia, racisme, xenofòbia, delictes d'odi, diversitat
cultural, igualtat de tracte... Tant per al disseny com per al desenvolupament del pla, incidíem
en la col·laboració i l’assessorament de les entitats socials que en la Comunitat Valenciana
treballen aquestes realitats.
La resposta de la Direcció General remarca el compromís d'À Punt Mèdia de
continuar avançant en eixe sentit. «Plantegem que el Consell de la Ciutadania presente una
relació de persones i entitats capacitades per a fer eixa tasca formativa i À Punt Mèdia es
compromet a encaixar-ho en els plans de formació dels seus professionals», responen des
de la Direcció General.
Des del Consell de la Ciutadania arrepleguem el guant a fi de continuar millorant el
tractament mediàtic de la diversitat i la inclusió en l'ens públic. Aquest és un dels
compromisos i propostes més destacables que realitzem en aquest segon Informe del
Consell de la Ciutadania.
En els pròxims mesos i en col·laboració amb la Direcció General d’À Punt,
treballarem en l'elaboració d'una relació de persones especialistes, entitats socials i estructura
bàsica de continguts per a cada una de les formacions sobre diversitat i inclusió que haurien
de ser impartides als i a les professionals d’À Punt. Aquestes formacions haurien d'arreplegar
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no sols aspectes sociolingüístics, sinó també el context històric i social de les diferents
realitats, així com aspectes educatius, jurídics, tècnics i/o ètics.
Aquesta proposta formativa s’emmarca en el propi Llibre d’Estil d’À Punt Mèdia, així
com en l'Estratègia Valenciana per la Igualtat de Tracte, la No Discriminació i la Prevenció
dels Delictes d’Odi 2019-2024.
Així mateix, seguint la línia del primer Informe del Consell de la Ciutadania, i de forma
paral·lela a aquest cicle formatiu, l'ens pot anar avançant també en alguns reptes plantejats
en l'anterior informe respecte al tractament informatiu de realitats socials diverses.
Entre els reptes:


Espais específics en À Punt sobre aspectes de la diversitat social i cultural de la
Comunitat Valenciana.



Presència més estable i normalitzada en À Punt de persones d'origen estranger, de
persones de confessions religioses diverses, de minories ètniques, de persones amb
discapacitat i altres persones i/o col·lectius en risc d'exclusió amb la finalitat de
promoure discursos des de la inclusió, les relacions interculturals i el concepte de
ciutadania. En determinades ocasions, seria necessari un acompanyament des de les
entitats socials.

Com millorar el tractament? Desmuntem el discurs de l’odi


Trencant amb les visions estereotipades de la pobresa.



Tenint cura amb la reproducció del llenguatge i el discurs discriminatori.



Parlant més de les conseqüències i sentències sancionadores dels discursos d'odi; es
denuncia poc, però hi ha centenars de sentències sancionadores.



Generant espais informatius específics desmentint rumors falsos i mentides dels
discursos de l'odi.
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No només la llibertat, sinó també el pluralisme dels mitjans de comunicació,
constitueixen el fonament bàsic de les societats democràtiques.
Al Consell de la Ciutadania li consta que À Punt Mèdia ha complit amb les obligacions
legals que els òrgans electorals competents van establir per donar publicitat a les diverses
candidatures citades a les urnes amb motiu de les diferents eleccions celebrades al llarg del
primer semestre de 2019. Pel que fa a la programació especial de temàtica electoral, com
els debats polítics i l’oferiment dels resultats, confiem que l’experiència adquirida en aquestes
ocasions per les i els professionals d’À Punt servirà per a millorar la qualitat del servei que
s’espera rebre en el futur.
Per als informatius clàssics i magazines d’actualitat es precisa –de manera habitual–
que el pluralisme polític, en tant que valor constitucional, siga adoptat per totes les redaccions
com a principi o criteri de selecció de les i els intervinents ocasionals i col·laboradors habituals,
al mateix nivell de propòsit que la igualtat de sexe, tot a banda de procurar afavorir la cohesió
intergeneracional i territorial.
Per als programes esportius, cal defensar un presentació equitativa dels diversos
equips valencians de futbol que són competència entre si, així com afavorir la mateixa
atenció, en tot cas quan es donen grans victòries, per als esports menys comercials. A més
a més, la ciutadania demana en aquesta línia recuperar la intensitat del bon propòsit anunciat
a l’inici d’À Punt, especialment quant als equips femenins, així com per altres esforços
esportius socialment minoritzats.
Per a la programació d’entreteniment, quan el producte creatiu és obra de persones
amb relació contractual amb la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC), cal
plantejar la qüestió d’idoneïtat dels continguts humorístics que es retransmeten. Cal dir
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també que el 10% de les queixes rebudes al llarg del semestre tenen relació amb el programa
“Açò és un destarifo” i, en concret, amb les ofenses als sentiments religiosos catòlics. El
Consell de la Ciutadania ja va instruir queixes pel mateix motiu en l’informe del semestre
anterior.
Per a la programació, cal tindre present la pluralitat d’opinions sobre els temes
objecte de controvèrsia social.
Entre els assumptes relatius al pluralisme que han sigut adreçats en altres queixes o
suggeriments de l’audiència, cal mencionar diverses qüestions sociolingüístiques.
En primer lloc, cal destacar que a les preguntes sobre la manca de castellà en la
programació o determinades actituds de les i els presentadors, la resposta és que el fet que
À Punt Mèdia estiga configurada –des d’un inici– per a usar el valencià com a llengua vehicular,
no és per si mateix contradictori amb el pluralisme.
No obstant, per una banda, no escapa de l’atenció de l’audiència, que així ens ho fan
saber, la necessitat de seguir avançant en el compromís de ser inclusius amb les persones i
les comarques castellanoparlants, així com amb la manera d’expressar-se dels estrangers.
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Tant la ràdio com la televisió, amb la seua programació diversa i ja superats els seus
primers aniversaris d’emissions, han fet una contribució important a la recuperació d’un ús
públic i normalitzat del valencià i també a la seua socialització. Així mateix, han començat
també a teixir una xarxa per a la vertebració territorial mitjançant la dinamització cultural,
especialment a través de la informació, però també els programes d’entreteniment. No
obstant això, aquesta contribució és encara incipient i cal un augment quantitatiu –en
audiències i programació– i qualitatiu, mitjançant propostes innovadores i capaces de fer-se
encara més atractives per a uns públics als quals –no ho oblidem– cal convéncer de la
importància i els beneficis d’uns mitjans de comunicació públics valencians, amb una
programació singular, vinculada al territori.
Cal recordar que els mitjans de comunicació, a més de les esmentades funcions
informativa i d’entreteniment, tenen també la funció de formar a la ciutadania, mitjançant la
difusió de coneixements i opinions que l’acosten a la realitat, d’una banda, i que possibiliten
a ciutadanes i ciutadans, d’altra banda, prendre consciència, sensibilitzar-se i formar-se una
opinió pròpia dels esdeveniments. En aquesta funció de formació, sempre sota l’imperi dels
valors de la pluralitat i el rigor, ha d’aprofundir encara més la programació d’À Punt.
L’anàlisi de la programació d’À Punt no es pot abstraure de condicionants tan significatius
com ara:


Els recursos econòmics de què disposa l’ens,



la notable fragmentació de les audiències, els canvis àgils en les seues pautes de
consum i l’existència d’un sol canal de difusió, la qual cosa fa més complexa la tasca
de diversificar la programació,
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o cal destacar una cultura en auge de grans produccions (molt cares) en l’àmbit
de l’entreteniment, tant pel que fa sèries com a concursos,
o cal destacar també un retorn de la confiança dels públics als mitjans de
comunicació convencionals, quant a fonts de notícies verídiques i de
informació,


l’excessiu partidisme del debat públic que es fa d’À Punt fa difícil la construcció d’una
imatge positiva entre la ciutadania, la conquesta de la confiança dels públics i la seua
predisposició positiva –a priori– cap a l’oferta programàtica.

Els informatius materialitzen, més que qualsevol altre programa, la vocació de servei
públic de la ràdio i la televisió d’À Punt. En aquest sentit, gaudeixen de la valoració més
positiva d’aquest Consell de la Ciutadania pel que fa a la programació, ja que han aconseguit
esdevindre el contingut més singular, exclusiu i diferencial de la ràdio i la televisió públiques
valencianes, aquell que, hui en dia, no es pot trobar a altres mitjans de comunicació.
Els informatius d’À Punt han de saber mantindre la seua autonomia respecte de
l’agenda política, social i cultural estatal i internacional, per tal de consolidar-se així com una
autèntica veu valenciana. Així mateix, cal mantindre el nivell d’independència, pluralitat i de
tracte respectuós amb la diversitat humana que s’ha assolit i fer-lo créixer progressivament.
En un moment en el qual els mitjans de comunicació convencionals, recuperen la
confiança dels públics pel que fa a la veracitat i a la qualitat periodística de les notícies, així
com a la difusió d’opinions de qualitat, cal avançar en una millora de la cobertura dels fets i
revisar les mancances i oportunitats de la categoria professional anomenada periodistes ENG,
periodistes que fan d’operadors o operadores audiovisuals i a l’inrevés. És important, en
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aquest sentit, els coneixements de context, que en una televisió autonòmica i pública
esdevenen una major exigència per part dels públics que en mitjans de major àmbit territorial
i/o de titularitat privada.
Cal fer esment de la importància de les cobertures especials, que han palesat amb
xifres concretes la seua capacitat d’atracció de l’interés dels públics i millorar la capacitat
d’improvisació i els procediments de reacció, especialment pel que fa a l’agilitat en aquest
tipus de cobertures, quan es tracta de fets imprevistos.
Cal esmentar també la importància que les festes populars tenen per a la ciutadania
valenciana, pel seu tarannà, i programar més i millors cobertures en aquest àmbit, amb una
informació de qualitat, capaç de superar els tòpics –als quals pot recórrer qualsevol altre
mitjà– per tal de difondre les singularitats històriques i tradicionals, l’evolució, els canvis i les
innovacions, i també les visions crítiques i alternatives de les festes. Aquest tipus de
cobertures informatives tenen un significatiu potencial pel que fa a la cohesió social i a la
identificació de la ciutadania amb els seus mitjans de comunicació públics que cal saber
aprofitar.

À Punt ha aconseguit atraure a bona part de la ciutadania –en un context advers i
difícil– amb la seua programació d’entreteniment. L’oferta programàtica en aquest àmbit
palesa, d’una banda, la voluntat de mantindre la competitivitat –necessària entenem– en
l’entorn mediàtic, amb programes orientats a un consum majoritari, com ara els magazins,
els programes d’humor o els musicals, i la voluntat, d’altra banda, d’accedir a públics més
exigents, malgrat ser més minoritaris, amb una programació més singular i de major pes
cultural, dedicada a la divulgació científica, al debat sociopolític, al coneixement del territori,
a la cuina o als llibres, per exemple.
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Tot i la limitació que imposa l’existència de només un canal de televisió i un canal de
ràdio, però amb les oportunitats alhora que ofereix la difusió online, cal encara trobar la
connexió amb molts segments de la ciutadania, sense perdre, per això, l’horitzó de servei
públic, quant a la transmissió, mitjançant la programació, dels valors i els principis que recullen
el Llibre d’Estil i la resta de normativa reguladora.
Cal assenyalar que, en aquests moments d’inici, encara, d’una nova trajectòria de la
televisió i la ràdio públiques valencianes, s’ha d’apostar per programes més innovadors per a
aquelles franges horàries identificades com a prime time.
És important advertir també que, amb poc més d’un any de funcionament, comencen
a significar-se un seguit de figures televisives i radiofòniques amb noms propis, professionals
que cal potenciar, atesa la seua capacitat de establir vincles amb públics diversos, per tal de
consolidar i establir nous lligams entre la ciutadania i À Punt.
Cal apostar encara més pels continguts en xarxa, especialment continguts infantils i
juvenils, i promoure’ls en els espais educatius. Les interaccions online requereixen encara
interaccions offline, especialment en una circumstància com la d’À Punt, de recent creació
després de quatre anys i mig sense mitjans de comunicació públics autonòmics. En aquest
àmbit, cal advertir l’oportunitat de fer una aposta per l’animació valenciana i vincular-la també
al món educatiu valencià.



Marc jurídic

La Constitució Espanyola en el seu Art. 51 apartat 2. estableix de manera clara «Els
poders públics promouran la informació i l'educació dels consumidors i usuaris, fomentaran
les seues organitzacions…..» i la Llei 6/2019 de la Generalitat Valenciana per la qual es
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modifica la Llei 1/2011, de 22 de març per la qual s'aprova l'Estatut dels consumidors i usuaris
de la Comunitat Valenciana, en el seu article 24. Actuacions de les administracions publiques
estableix que les administracions públiques han de dur a terme les actuacions necessàries
encaminades a facilitar la informació sobre els drets de les persones consumidores i usuàries.
En els anys 2018 i 2019 continua vigent el programa de protecció de les persones
consumidores de la UE per a 2014-2020, que fa complir la legislació sobre consum en el
mercat únic i ofereix a les persones consumidores un alt nivell de protecció jurídica.
Aquest programa de consum se centra en quatre àmbits clau: un mercat únic de
productes segurs en benefici de la ciutadania i en interés de les empreses i comerços
competitius; un mercat únic en el qual la ciutadania estiga ben representada per
organitzacions eficaces de persones consumidores amb capacitat per a afrontar els reptes
de l'entorn econòmic actual; accés més senzill als mecanismes de reparació en cas de
problemes sense necessitat de recórrer a procediments judicials llargs i costosos, tant per a
les persones consumidores com per a la despesa pública; i col·laboració concreta i eficaç
entre els organismes nacionals per a donar suport a la defensa dels drets de les persones
consumidores i oferir-los assessorament.
Així mateix durant l'any 2018, tal com queda perfectament reflectit en la Memòria
del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana
i en eixe any 2018 es van presentar més de 70.000 consultes i reclamacions, la qual cosa
sens dubte reflecteix l'enorme quantitat de problemàtiques que afecten les persones
consumidores només en el nostre àmbit territorial i la necessitat d'adoptar mesures que
coadjuven a generar una major dosi de formació i informació entre les persones
consumidores que puguen ajudar a reduir aquestes xifres.
També és eloqüent la no gens menyspreable xifra de més de 35.000 productes
retirats a través de les xarxes d'alerta que la Generalitat Valenciana té en col·laboració amb
la Direcció General de Consum del Ministeri de Sanitat i Consum, i les pròpies autoritats
europees. D'eixos més de 35.000 productes retirats, un percentatge superior al 70% es
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correspon amb joguets, és a dir, que els destinataris són els xiquets i xiquetes de la nostra
Comunitat.
En aquest sentit, i per a garantir que les persones consumidores reben informació
sobre els seus drets i assessorament sobre com exercir-los, l'article 24.2c fixa com una de
les actuacions a desenvolupar: «L'existència d'espais i programes, no publicitaris, dedicats a la
informació i educació dels consumidors en els mitjans de comunicació social de titularitat
pública, i el seu foment en els mitjans de comunicació social de titularitat privada. En tals
espais i programes, d'acord amb el seu contingut i finalitat, es facilitarà l'accés o participació
de les associacions de consumidors i usuaris legalment constituïdes, així com de grups o
sectors interessats.»
Així mateix, 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 Generalitat, recull en el seu
article 5. Principis a observar en la prestació del servei públic la tasca de difondre els drets
de les persones consumidores i usuàries dins de la funció de servei públic que ha de prestar
la Corporació i les societats prestadores dels serveis de ràdio i televisió.


Situació actual i proposta de temes sobre consum en la programació d’À
Punt Mèdia

Transcorregut un any des de l'inici de les emissions de la televisió d’À Punt i un any
i mig en el cas de la ràdio, el balanç de la presència de continguts relacionats amb la informació
i formació dels drets dels consumidors està bàsicament determinat per l'actualitat de la
notícia. En aquest sentit, quan es tracten temes relacionats amb el consum s'engloben dins
dels continguts dels programes o informatius que conformen la graella de la ràdio i televisió
d'À Punt.
La inexistència d'un programa específic sobre consum impossibilita que la
radiotelevisió pública desenvolupe la funció de servei públic en la seua labor de difondre els
drets de les persones consumidores i usuàries, en tant que actualment els temes de consum
no disposen del temps i espais necessari perquè es puguen tractar aquests continguts, que
46

són amplis i diversos, de forma didàctica i continuada, que realment permeta informar dels
drets que tenen les persones consumidores en cada acte de consum.
A més, en els últims anys s'ha incrementat la complexitat del clausulat dels contractes
de prestació de serveis que s'ofereixen a les persones consumidores, i també s'han modificat
els mitjans a través dels quals s'adquireixen productes i es contracten serveis (mitjans
electrònics, telefònics..), cosa que posa de manifest la necessitat d'una informació i formació
al consumidor adaptada a aquestes circumstàncies encaminada a equilibrar la balança entre
empresa i consumidor.
Per tot això es proposa incloure en la graella un programa i una secció de consum
específica amb una periodicitat setmanal. D'una banda seria incloure una secció de consum
en algun dels programes de matí o de vesprada que toca temes d'actualitat, i una vegada a
la setmana com a mínim realitzar un programa que tractara temes de consum, que abastara
investigacions sobre productes i serveis, així com un petit debat sobre eixa investigació per
part de diverses persones relacionades amb la temàtica i un representant d'algunes de les
associacions més representatives.
També és necessari tractar de forma continuada i didàctica els temes de consum, així
com elaborar un contingut en el qual s'incloguen tant els drets i recomanacions en els sectors
de consum (electricitat, assegurances, préstecs hipotecaris…) com també qüestions bàsiques
i fonamentals com on i com reclamar, els serveis d'informació al consumidor...
Entre els continguts, cal donar rellevància a la necessitat d'oferir educació financera i
tecnològica als consumidors, així com informació que permeta tindre hàbits més saludables
en relació amb la seua alimentació, l'etiquetatge dels productes i, per descomptat,
conscienciació sobre hàbits més sostenibles en matèria d'eficiència energètica i estalvi en el
consum d'aigua.
En eixe sentit, les associacions de consumidors més representatives poden dur a
terme un assessorament previ dels continguts que es tracten en el programa i posteriorment
intervindre en aquests programes.
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El canvi climàtic, això és, la modificació del clima respecte a l'historial conegut, ha
existit sempre, d'una forma o d’una altra. Però ara, després de dos segles d'industrialització,
desforestació i agricultura a gran escala, aquest canvi ha aconseguit una magnitud sense
precedents. L'augment dels gasos d'efecte d'hivernacle, per causa, en la major part, de la
crema de combustibles fòssils, ha posat en perill la nostra supervivència, com ha assenyalat
repetidament el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC).
No obstant això, ens costa reaccionar. Fa una dècada, els qui negaven el canvi climàtic
encara consideraven que els tocs d'atenció sobre el problema eren una maniobra dels
ecologistes per a obligar-los a modificar el seu estil de vida. En aquell moment, el calfament
global, és a dir, l'augment de la temperatura mitjana de l'atmosfera terrestre i dels oceans,
semblava massa llunyà o massa improbable per a preocupar-nos, i els escèptics es mofaven
que els climatòlegs volgueren fer previsions sobre el que ocorreria al 2025 o 2050, quan a
vegades ni tan sols encertaven amb l’oratge que faria la setmana pròxima.
Ara, el canvi climàtic s'ha fet evident. Ja no es tracta d'impressions subjectives, sinó
d'alteracions verificables, fins i tot, a simple vista. Des del pol Nord als cims de l'Himàlaia, des
dels Andes a la Gran Barrera de Coral, el món s'està calfant amb rapidesa. En conseqüència,
els rius s'esgoten i s’assequen, i l'accés a l'aigua es fa més difícil. En alguns llocs, l’escassetat
provoca migracions ambientals i fam. S’hi propaguen les malalties emergents, que fa anys es
desconeixien, i els agents transmissors. Tot el món és testimoni dels fenòmens meteorològics
extrems, que amenacen la producció d'aliments, i del desbaratament de les estacions.
Paral·lelament, la biodiversitat es perd, com constata l'informe de la Plataforma
Intergovernamental sobre Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes (Ipbes) de l'ONU,
presentat el 6 de maig d'enguany, que denunciava un augment sense precedents de les taxes
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d'extinció d'espècies, tant animals com vegetals, un milió de les quals es troben en perill. A
més del canvi climàtic, altres factors d'origen antropogènic en contribueixen al declivi: els
canvis d'ús de la terra i el mar, l'explotació directa de tota mena d'organismes i la
contaminació i l'abocament de plàstics. S'estima, per exemple, que en 2050 hi haurà als
oceans més plàstics que peixos.
La influència decisiva del comportament humà sobre la Terra ha portat Paul Crutzen,
premi Nobel de Química, a proposar el terme Antropocé, per considerar que ens trobem
en una nova era geològica, el començament de la qual podria situar-se a la fi del segle XVIII,
a l’inici de la Revolució Industrial.


Una conscienciació creixent

Per fortuna, la percepció sobre el calfament global ha canviat en aquests últims anys.
Nombrosos països van subscriure l'Acord de París en 2015, que aspira a mantindre l'augment
de la temperatura mundial en aquest segle per davall dels 2 °C respecte als nivells
preindustrials, i a continuar fent esforços per a limitar encara més l'augment de temperatura
a 1,5 °C.
A l'agost de 2018, Greta Thunberg, una estudiant i activista sueca que aleshores tenia
15 anys, es va convertir en una figura destacada en les vagues estudiantils que es feren al
voltant del Parlament Suec, per a demanar al govern que reduïra les emissions de carboni,
sobre la base del que s'estableix en l'Acord de París. Aquell mateix any, Thunberg va
promoure el moviment internacional estudiantil anomenat Joventut pel Clima, també
conegut com Fridays for Future (FFF), que es manifesta cada divendres en nombroses ciutats
de tot el món, en forma de vagues estudiantils, per a reclamar polítiques actives contra el
calfament global i el canvi climàtic.
L'auge de moviments com Fridays for Future o Extinction Rebellion, que advoquen per
la desobediència civil, ha rebut en aquests últims mesos un suport important: la proliferació
de declaracions d'emergència climàtica, que han començat a pronunciar-se en universitats,
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alcaldies, governs com ara el d’Escòcia i Gal·les i, fins i tot, els del Regne Unit en general i
Irlanda.
A Espanya, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Complutense de
Madrid ja han declarat l'estat d'emergència climàtica, i nombrosos col·lectius demanen al
govern espanyol que faça el mateix. A la Comunitat Valenciana, el president Ximo Puig ha
proposat una llei específica de canvi climàtic, i ha demanat a les Corts que declaren
l'emergència climàtica.


El canvi climàtic en la programació d'À Punt

Mencions o comentaris relacionats amb el canvi climàtic tenen lloc ocasionalment en
la televisió d'À Punt Mèdia, bé en el magazín matinal El matí À Punt, en el programa Terra viva
o en els informatius À Punt Notícies del migdia i de la nit. El mateix ocorre amb la ràdio d'À
Punt Mèdia, en Les notícies del migdia i en Les notícies de la nit.
Cal destacar, per la qualitat extraordinària que té, el programa de divulgació
mediambiental Samarucdigital, de periodicitat setmanal i una durada aproximada d'una hora.
Samarucdigital, que fa un any i mig que està en antena, ha emés entregues particularment
brillants dedicades al canvi climàtic, com ara «L’energia nuclear a casa nostra» (07-01-2019),
«Combatre la contaminació de l’aire urbà» (25-02-2019), «La sostenibilitat, del camp a la
taula» (04-03-2019), «Rebel·lió a les aules contra el canvi climàtic» (25-03-2019), «Consum
de proteïna animal i medi ambient» (06-05-2019), «Els mosquits i canvis en els insectes
valencians» (27-05-2019), «El canvi climàtic a casa nostra» (03-06-2019) i «Aus aquàtiques,
un emblema dels aiguamolls en perill» (10-06-2019).


Recomanacions per a una programació conscient sobre el canvi climàtic en
la programació d'À Punt Mèdia

Encara que, com hem dit, el canvi climàtic i el fenomen associat del calfament global
estan presents en la programació, hi ha una sèrie de factors que ens obliguen a recomanar
un esforç més gran.
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En primer lloc, el canvi climàtic s'ha convertit en el major desafiament del nostre
temps, i ens trobem en un moment decisiu. Si ara mateix no es prenen mesures dràstiques,
serà molt més difícil i costós adaptar-se als efectes que tindran lloc en el futur. I, atés que ja
poden haver-se aconseguit o sobrepassat punts d'inflexió que produirien canvis irreversibles
en alguns ecosistemes i en el sistema climàtic del planeta, és necessari insistir-hi per a fer
augmentar la conscienciació del públic en general i, en particular, la dels joves i la dels polítics.
No hem de disminuir la gravetat del moment. Si fracassem, tots els assoliments de la nostra
espècie desapareixeran amb nosaltres.
En segon lloc, estem en els moments previs a una sèrie d'esdeveniments importants
relacionats amb el canvi climàtic.
Enguany, l'ONU ha convocat els estats membres per a celebrar el 20 de setembre
la cimera del clima, en la qual els líders mundials, el sector privat i la societat civil es reuniran
per a donar suport a la lluita contra el canvi climàtic. En 2020, una nova conferència de les
Nacions Unides sobre el clima servirà per a constatar els progressos. Totes dues reunions
mereixen una atenció informativa especial.
En 2007, van concedir el Premi Nobel de la Pau de manera conjunta a
l'exvicepresident dels Estats Units, Al Gore, i a l'IPCC «pels esforços per a construir i difondre
més coneixements sobre el canvi climàtic causat per l'home i establir les bases de les mesures
necessàries per a contrarestar aquest canvi». Al març de 2019, Greta Thunberg ha sigut
nominada per al Premi Nobel de la Pau per un grup de parlamentaris noruecs. La concessió
del premi ajudaria a fer visible la preocupació dels joves sobre el canvi climàtic, que mai ha
sigut tan evident.
Aquests esdeveniments, així com les declaracions d'emergència climàtica, que sens
dubte es produiran a la Comunitat Valenciana i fora, constitueixen una oportunitat per a la
divulgació i el coneixement, i podrien reflectir-se de la manera següent:
1. En els informatius, les notícies relacionades amb el canvi climàtic podrien disposar de
més espai i ser tractades amb més rigor.
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2. Podria programar-se l’emissió de documentals de divulgació científica sobre el canvi
climàtic, com Una veritat incòmoda (2006) i la seqüela, Una veritat molt incòmoda. Ara
o mai (2017), les dues presentades per Al Gore, que també en va escriure el guió. O
també, la producció francesa Demà (2015), sobre l'activisme ecològic, que es va
convertir en un fenomen social a França, ja que va atraure més d'un milió
d'espectadors. Altres fites recents del cinema documental sobre el canvi climàtic són
Plastic Planet (2009), sobre l'omnipresència del plàstic en les nostres vides; El gel
perdut (2013), sobre el desgel i les repercussions que té; Cowspiracy, el secreto de la
sostenibilidad (2014), sobre la indústria ramadera; Diez mil millones (2015), sobre la
vida a la Terra a la fi del segle XXI; Catching the Sun (2016), sobre l'energia solar o
Antes que sea tarde (2016), documental realitzat amb el suport de National
Geographic i la producció executiva de Martin Scorsese.
Hi ha també sèries molt recents com ara Nuestro planeta (2019), narrada per David
Attenborough en la versió original, que en els huit episodis reflecteix la varietat
d'hàbitats que poblen la Terra i els perills que afronten.
3. Caldria considerar la possibilitat de produir programes, com en la sèrie valenciana La
nostra natura, emesa en l’antic canal Punt Dos, per a mostrar la varietat i riquesa de
la natura a la Comunitat Valenciana, així com la fragilitat i els canvis experimentats
aquests últims anys.
4. Caldria considerar també la possibilitat d'emetre debats televisius, com els que tenen
lloc en Samarucdigital, protagonitzats per autèntics experts sobre aspectes relacionats
amb el canvi climàtic, com l'extinció d'espècies autòctones, la contaminació, la
desertificació, el creixement dels incendis forestals o les vagues estudiantils
encaminades a cridar l'atenció sobre l'estat de la Terra.
En qualsevol de les activitats a desenvolupar relacionades amb el canvi climàtic caldria
pensar, en primer lloc, en els joves, hereus involuntaris d'una situació compromesa que
mereixen tota la nostra atenció i suport, i dels qui dependrà la sort del nostre planeta.

52

El tractament donat fins ara per À Punt a les universitats valencianes és correcte i
sensible a les seues necessitats informatives, amb un tractament puntual dels temes més
importants que les universitats difonen i una relació fluïda amb els diferents serveis de
comunicació, especialment per part de la redacció d’informatius. Cal valorar positivament
també, la realització d’alguns programes en directe a alguns dels campus valencians, iniciatives
que esdevenen una magnífica via per a arribar a un major grau de coneixement dels mitjans
públics valencians per part de les comunitats universitàries, alhora que una fórmula molt
adient perquè À Punt puga prestar un servei de difusió i projecció exterior del que és, hui
en dia, la vida universitària.
És important no abandonar –ans al contrari, cal fer-la créixer– la divulgació científica
a través de la programació, amb programes específics i també de manera transversal, a l’hora
d’interpretar la realitat amb rigor en informatius o programes d’entreteniment. Cal prestar
especial atenció, en aquest sentit, a la producció científica de les universitats valencianes i
saber posar-la en context respecte de la producció científica d’arreu del món en cada àrea
de coneixement.
Tot i la satisfacció inicial que es palesa a aquest informe, cal advertir de la necessitat
d’aprofundir encara més en la relació entre la ràdio i la televisió d’À Punt i les universitats
valencianes pel que fa a la cerca de coneixements i també a la cerca d’interpretacions de la
realitat rigoroses, envers una informació de qualitat. Així mateix, la vida universitària és també
una font permanent de notícies i les comunitats universitàries esdevenen espais
d’oportunitats per a la producció de programes d’entreteniment i, sobretot, orientats a la
dinamització cultural.
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