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PRESENTACIÓ
El Consell de la Ciutadania és un òrgan consultiu de la
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació
(CVMC) –personificada en el seu Consell Rector– amb
una doble funció: assessorar la CVMC en matèria de
programació dels mitjans À Punt –duta a terme des de
l'empresa pública Societat Anònima de Mitjans de
Comunicació, amb una Direcció General a càrrec–, així
com exercir la defensa de l'audiència d'aquests mitjans de
comunicació, creats pels poders de la Comunitat
Valenciana per a l’interés general i satisfacció dels
corresponents drets ciutadans.
El present informe, de caràcter semestral i centrat en
l'àmbit temporal que va des de juliol fins a desembre de
2019, és el tercer que presentem des de la nostra
constitució en abril de 2018, complint la funció d'emetre
periòdicament aquest tipus de documents.
Teníem el propòsit de presentar aquest informe el 30
de març, però juntament amb la resta de la societat vam
veure paralitzada la nostra agenda de reunions
presencials, arran de la declaració de l'Estat d'Alarma,
activat per a ordenar les mesures contra la pandèmia que
ens ha sorprés.
“Quan passen Falles”, pensàvem, com tantes
valencianes i valencians que compten amb aquesta festa
entre les referències de calendari que dicten un “abans” i
un “després”. Per a no postergar més l'assumpte, i haventnos adaptat al treball on line, presentem aquest tercer
informe semestral de manera virtual. Lamentem que no
haja pogut ser en La Nau, sota l'atenta mirada de Lluís
Vives, en tant que ja havíem concertat amb la Universitat
de València l'acolliment de l'acte bianual del Consell de la
Ciutadania. Perquè podia haver marcat una tradició, i ací
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em permet recordar amb molt d'afecte les dues
experiències prèvies d'haver presentat els corresponents
informes en instal·lacions de la Universitat Jaume I i de la
Universitat d'Alacant.
Recordant aquelles presentacions anteriors, ens
reafirmem en la singularitat i l’encert de les institucions
valencianes a incloure el Consell de la Ciutadania en
l'organigrama de la CVMC. La ciutadania, el poble, és una
part de l'Estat imprescindible per a la seua existència com
es pot comprovar en qualsevol tractat que analitze què és
l'Estat, el govern, el poder. També per la seua essència, és
una part inconcreta qualificada, pejorativament, com a
“massa”. No obstant això, és el que dona sentit a
qualsevol acció de govern i als mitjans de comunicació
social especialment, ja que la llibertat d'engegar o apagar,
seleccionar un canal és quasi absoluta, si s'entén com a
tal tindre el control del comandament. De vegades ni això,
a causa de la competició cada vegada major i més
nombrosa dels mitjans alternatius i de la concurrència de
mirades a l'hora de triar.
Com podran comprovar al llarg de les pàgines
següents, primerament es dona compte de les accions
orgàniques dutes a terme, la principal de les quals són les
reunions plenàries dels 12 membres en actiu. Em permet
recordar ací que la nostra condició respecte d’À Punt és el
més semblant a uns voluntaris socials, que des dels seus
respectius àmbits es reuneixen amb certa periodicitat per
a fer una contribució a la societat per la mera satisfacció
de ser útils, de complir una funció democràtica i sense
obtindre a canvi res més gran que això.
Un dels assumptes de major transcendència d'aquell
període és haver exercit la prerrogativa de proposar a les
Corts Valencianes una candidatura per a completar la
composició del Consell Rector. Aquesta candidatura,
ratificada en comissió parlamentària, és la professora de
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la Universitat Jaume I de Castelló, Rosa Maria Agost, qui
ha pres possessió del càrrec en el mes de novembre.
En el present informe s'ofereix informació estadística
sobre les 42 queixes o suggeriments rebuts al llarg del
segon semestre de 2019. Vista la disminució en més d'un
terç de les interaccions amb la ciutadania respecte del
primer semestre de 2019, la qual si bé pot deure's a
circumstàncies diverses, el Consell reitera el punt
expressat en més d'una ocasió, es a dir, que la possibilitat
de dirigir-se al Consell de la Ciutadania ha de ser
suficientment visualitzada en el web d'À Punt, i no només
en el web de la CVMC com ho és fins ara, a més d'oferir
una major informació al públic sobre el paper del Consell
de la Ciutadania.
Cal comentar que a la nostra “bústia” arriben queixes i
suggeriments, i la nostra comesa no és una altra que
apostar per la defensa dels valors constitucionals i
estatutaris des de la perspectiva d’aquells a qui
representem, però sense perdre de vista el valor
fonamental que justifica l’existència d’un mitjà públic: una
informació veraç com a condició necessària d’una
ciutadania lliure i la garantia d’accés als grups socials,
polítics i significatius que representen el pluralisme de la
societat, en la línia de l'article 20.3 de la Constitució
Espanyola.
Quant a les audiències, es destaca l'aparició de noves
formes i hàbits de consum no commensurats en la dada
clàssica d'audiències davant del televisor en el moment
de l'emissió, ja que cal tindre en compte allò sobre el que
no tenim dades: les audiències diferides (quan es visiona
continguts en altres moments, principalment gràcies al
servei a la carta) i les audiències disseminades (quan es
visiona en altres pantalles, diferents a la del televisor,
gràcies a la interconnexió multimèdia dels continguts,
inclòs el recurs de l'aplicació mòbil). Tot i aquest canvi de
paradigma, repassem igualment la dada clàssica
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d'audiència per a adonar-nos que À Punt incrementa
d'any en any la seua quota mitjana d'audiència i, en dades
de 2019, es trobava aproximadament a la meitat en el
rànquing sobre això mateix de les televisions públiques
(s’ofereix més detallat a l’apartat corresponent). Sense
poder analitzar la ràdio, el consum de l'altra plataforma
d'À Punt Mèdia –el web– mantenia una evolució favorable
fins a setembre, començant a decaure a partir d'aqueix
mes. D'altra banda, el Consell de la Ciutadania es fixa en
el que podríem dir l’“audiència social” d'À Punt, segons
podem observar l'impacte en xarxes: a data d'agost de
2019, en nombre de seguidors entre tretze televisions
autonòmiques, À Punt Mèdia ocupava la cinquena posició
en Facebook, la setena en Twitter i la segona en
Instagram.
Oferim en apartats següents una reflexió sobre la
relació entre dona i mitjans de comunicació, destacant
que és una qüestió a debat en el món acadèmic i una de
les més vives en el dia a dia d'À Punt. És per això que
aquest mitjà ha de ser
referència en la qüestió
antidiscriminatòria, així com exercir un paper
exemplificador per a altres mitjans de comunicació, en
tant que és el quart poder el que té la capacitat de
modificar els estereotips contraris a la igualtat, o bé
reforçar-los.
En el mateix sentit i reiterant el que s'ha dit
anteriorment, això mateix és aplicable a la utilització
adequada de les paraules i dels enfocaments per a
referir-se a la realitat que ens envolta, cosa que denota el
bon estat de salut social d'un mitjà de comunicació, i que
depén de la formació contínua dels professionals
encarregats de les notícies i de les tertúlies. Posem al
centre, aquesta vegada, tres realitats molt diferents que
viuen milers de persones a la nostra comunitat, que
requereixen una millora de la seua visibilitat mediàtica i
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pública, com el cas de la discapacitat, el VIH i la sida, i la
situació de les persones sense llar.
Des del Consell es manté així mateix una visió
conciliadora entre les diferents adquisicions culturals i
som de l'opinió que productes de la ràdio, la televisió i el
cinema són compatibles amb altres desenvolupaments
necessaris, com l'hàbit i la comprensió lectora. En aquest
sentit es convida a una reflexió i s'apunten alguns
suggeriments per al foment des d'À Punt de la cultura
literària com a mitjà educacional.
En últim lloc, però no menys important, el Consell de la
Ciutadania veu en À Punt també un instrument de la tan
necessària vertebració territorial de la Comunitat
Valenciana. Com un dels aspectes a tindre en compte, en
aquest informe s'ha revisat allò que revelen les dades de
retransmissions en directe que es van fer en el
corresponent període.
Amb tot, ja en el primer informe ens vam detindre i en
aquest també insistim, en el dret a la informació, condició
de l'existència i protecció dels mitjans de comunicació
social. És el que subjau en el perquè del nostre Consell
que definíem com un encert del nostre legislador
autonòmic que troba el seu encaix en el concepte de
ciutadania, del dret a la participació.
El nostre desig i la nostra finalitat és haver-ho assolit.
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1.

MEMÒRIA DE LES PRINCIPALS
ACCIONS DEL CONSELL
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
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instruint, mitjançant els mitjans habilitats a aquest efecte,
les queixes de la ciutadania, contribuint a capacitar
l’audiència per a un exercici crític, actiu i exigent en la
seua demanda per un procés comunicatiu democràtic i de
qualitat.
Les principals accions que el Consell de la Ciutadania
ha dut a terme en el segon semestre de 2019 són les
següents:
Reunions Ordinàries
El Consell de la Ciutadania ha celebrat reunions
ordinàries els dies 1 i 8 de juliol, 10 i 30 de setembre, 28
d’octubre, 18 de novembre i 9 de desembre.
Principals temes tractats i acords adoptats
Els principals temes tractats i els acords més
significatius que ha aprovat el Consell de la Ciutadania al
llarg del segon semestre de 2019 són els que figuren tot
seguit:
Resposta a les queixes i suggeriments remesos per la
ciutadania al llarg del segon semestre de 2019.
Reunió celebrada l’1 de juliol de 2019 amb la Directora
General, Sra. Empar Marco, sobre temes diversos com ara
el Consell d’Informatius, la millora de la visibilització del
Consell de la Ciutadania en la pàgina web d’À Punt, els
canvis de programació, el tractament de la diversitat i de
la igualtat, l’audiència d’À Punt Mèdia, o l’estudi
d’estratègies per a millorar la presència d’À Punt Mèdia a
Alacant.
Estudi de les dos candidatures presentades per a
formar part del Consell Rector, a proposta del Consell de
la Ciutadania.
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El 8 de juliol de 2019 es va celebrar una entrevista amb
cada una de les candidates a formar part del Consell
Rector a proposta del Consell de la Ciutadania, Sra. Rosa
Solbes López i Sra. Rosa María Agost Canós.
El mateix dia 8 de juliol se celebra la votació i el
Consell de la Ciutadania, segons s'estableix en l’article
13.3.b) de la Llei 6/2016, de 15 de juliol, del Servei Públic
de Radiodifusió i Televisió d’Àmbit autonòmic, de
Titularitat de la Generalitat, acorda per majoria proposar la
candidatura de Rosa Maria Agost Canós.
També el dia 8 de juliol de 2019 el Consell de la
Ciutadania es reuneix amb el president del Consell Rector
de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació,
Sr. Enrique Soriano Hernández, que explica el
procediment seguit per a la creació del Consell
d’informatius, el qual és competència del Consell Rector.
Ha sigut un procediment participatiu en el qual han
treballat membres de l’equip de la redacció, la direcció
d’informatius i el Consell Rector, que també es va tractar
per part de les organitzacions sindicals i que ha estat en
exposició pública. El president del Consell Rector demana
la participació del Consell de la Ciutadania en el
reglament. Entre altres temes, també es van tractar
aspectes de la programació d’À Punt Mèdia, la situació del
pressupost i la visibilitat del Consell de la Ciutadania per a
tota la ciutadania, ja que és un òrgan necessari per al
desenvolupament de la radiotelevisió pública.
El contingut de l’informe del primer semestre de 2019,
que es va presentar a Alacant, a la seu de la Universitat
d’Alacant, el 16 d’octubre de 2019, a les 11.00 hores, i 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; les xarxes socials d’À Punt: unes altres
formes d’escolta de l’audiència; l’Observatori de la
diversitat i la pluralitat: actors i moviments socials i la seua
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representació en À Punt Mèdia, col·lectius i minories,
pluralisme sociopolític; anàlisi i recomanacions sobre la
p r o g r a m a c i ó d ’À P u n t M è d i a : e l s i n f o r m a t i u s ,
l’entreteniment, el consum, el canvi climàtic i les
universitats.
El president del Consell Rector presenta el Sr. Rafael
Aguilar Agustín com a secretari del Consell de la
Ciutadania. A més, com a cap del Servei d’Organització,
també s’encarregarà dels processos selectius de la CVMC
i la SAMC.
Estudi de propostes per a la millora de la programació
d’À Punt Mèdia a partir de l’anàlisi de les audiències, a
través d’informes mensuals sobre audiència i sobre el
seguiment de les visualitzacions en el web.
Elaboració d’un tríptic divulgatiu de les funcions del
Consell de la Ciutadania, així com estudi d’una proposta
de canvi del disseny de la informació que hi ha en la
pàgina web per a fer que el seu contingut siga més visual.
Estudi del tractament de la informació d’À Punt referida
al tema de les persones en situació de sense llar, o a l’ús
de la terminologia correcta referida al sector de
discapacitat (persones amb discapacitat versus persones
amb diversitat funcional), o al VIH.
Actes als quals han assistit membres del Consell de
la Ciutadania
8 de juliol de 2019: El Consell de la Ciutadania se
suma a la convocatòria feminista en contra de la violència
cap a les dones, que sota el lema: «Tienes 15 minutos, no
tardes que me toca a mi», «Únete contra la jauría», se
celebra a les 18.00 h en la porta principal de les
instal·lacions d’À Punt.
2 d’octubre de 2019: Assistència a la compareixença
en les Corts de la persona proposada pel Consell de la
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Ciutadania per a formar part del Consell Rector, Sra. Rosa
Maria Agost Canós.
16 d’octubre de 2019: Presentació a la Seu
Universitària Ciutat d’Alacant, ubicada a l’Avinguda de
Ramon Cajal, 4, de l’Informe del Primer semestre de 2019
del Consell de la Ciutadania. Després es va fer una visita
institucional a l’Ajuntament d’Alacant, sent rebuts pel
segon tinent d’alcalde, Sr. Manuel Villar Sola.
4 i 5 de novembre de 2019: Assistència a les jornades
sobre cultura digital, participació ciutadana i mitjans de
comunicació públics, que se celebren en la Universitat
Jaume I de Castelló.
10 de novembre de 2019: Assistència al recompte
electoral de les eleccions generals en les instal·lacions
d’À Punt Mèdia.
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2.

GESTIÓ DE LES QUEIXES I DELS
SUGGERIMENTS. INFORME
ESTADÍSTIC
Durant el segon semestre de 2019, de l´1 de juliol fins
al 31 de desembre, s'han rebut 42 queixes o
suggeriments.
suggeriments

queixes

23

19
Respecte a l'informe anterior hi ha una disminució de 25
entre queixes i suggeriments, proporcionalment major en
l'apartat de queixes, concretament 10 suggeriments
menys i 15 queixes menys.
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Els factors que podeu influir amb aquesta disminució
poden ser:
- Una major satisfacció de l’audiència amb la
programació i continguts que al llarg d’aquest
semestre s’han emés pels diferents mitjans de la
CVMC.
- Una disminució de l’interés de la ciutadania a
participar i aportar opinions i propostes
relacionades amb la programació i continguts.
- També pot influir que durant aquest semestre
estiguen inclosos els mesos d’estiu.
Reiterem la necessitat de donar una major visibilitat
tant a les funcions del Consell de la Ciutadania com al
formulari creat perquè l'audiència puga presentar queixes
i suggeriments i participar activament i aportar les seues
opinions.

“REITEREM LA NECESSITAT DE
DONAR UNA MAJOR VISIBILITAT AL
CONSELL DE LA CIUTADANIA”
Per tant, tornem a sol·licitar que es desenvolupen
accions encaminades per una banda a informar a
l'audiència de les funcions i existència d'aquest òrgan
assessor, bé amb entrevistes o promos de publicitat, i
d'altra banda que el sistema de queixes i suggeriments
siga més visible, a través d'un bàner o pestanya en la
pàgina d'À Punt.
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Per sexe, la majoria de les queixes i suggeriments
rebuts provenen d'homes (32) mentre que la resta són de
dones (10).

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 més de 65 anys. Els de més de 65 no
n’han presentat cap en aquest semestre.

QUEIXA

SUGGERIMENT

18-30

3

2

31-45

12

7
6

46-65
MÉS DE 65
NO INDICA

8

4
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Per localitat, la major part de queixes i suggeriments
provenen de la província de València, seguida d'Alacant.
De Castelló no més s'han rebut dos queixes i una altra de
Tarragona. Creix lleugerament, respecte al primer
semestre, el nombre d'usuaris que no indiquen la localitat.
El formulari situat en el web de la CVMC és l´únic
sistema triat pels ciutadans per a realitzar les seues
queixes i suggeriments; la qual cosa posa de manifest la
consolidació d´aquest formulari com a mitjà per a rebre
les aportacions i propostes de la ciutadania. A l´anterior
informe únicament en una ocasió utilitzen un altre mitjà
per a realitzar els seus suggeriments.
Distribució per mesos

En l'apartat de Programes les queixes i suggeriments
que s'han rebut en el Consell de la Ciutadania se centren
en sol·licitar o queixar-se per la modificació o emissió d'un
capítol d'una sèrie, modificació d'horaris de les sèries, o
una queixa generalitzada al voltant d´un programa, com el
cas de Cantant al Cotxe.
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En l'apartat de Tècnics destaquen, d'una banda, els
problemes de recepció del senyal d'À Punt, o l’app d’À
Punt I d'altra banda, la possibilitat de reciprocitat de
senyal amb altres canals autonòmics.
En l'apartat de Llengua destaquen les queixes i/o els
suggeriments relacionas, amb la pronunciació, i amb la
sol.licitut de programes en castellà.
En l'apartat de Continguts destaquen les peticions de
cobertura d'informació.

38

4

Castella

Valencià

19

Mitjà motiu de la queixa o del suggeriment

Queixes

Suggeriments

12

11
9

9

9

8

6

3

1
TV

1
Ràdio

2

1
Web

Altres/No Indica

Temps de resposta des la recepció de la queixa o el
suggeriment: de les 23 queixes, 16 han sigut traslladades
a la Direcció General d’À Punt, de les quals s'han respost,
donant per tancat l'expedient, 14 d'elles, sent la mitjana de
dies de resposta de 67. Altres 2 queixes s'han respost
directament i 5 no s'han pogut respondre perquè no hi
havia correu electrònic.
Dels 19 suggeriments, hi ha 14 que s'han traslladat a la
Direcció General d’À Punt i s'ha donat resposta al ciutadà
en 13 dels casos (en el cas restant, la resposta es va donar
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fora de temps), donant per tancat l'expedient, amb una
mitjana de 66,3 dies de resposta. En 3 casos l'expedient
s'ha tancat donant resposta directa al ciutadà. En 2 dels
casos no s'ha pogut donar resposta perque no s'hi
indicava el correu electrònic.
Situació de l’expedient: A data de 19 de febrer de
2020, només queden pendents de resposta 2 queixes i 5
queixes no han pogut ser ateses perquè no s'hi indicava
el correu electrònic. La resta han sigut totes respostes
amb el corresponent tancament de l’expedient.
QUEIXES
De les 23 queixes rebudes, 16 ja han sigut tancades,
mentre que 2 d'elles continuen pendents. En cinc dels
casos no s'ha pogut respondre per no figurar en el
formulari el correu electrònic de la persona que havia fet
la queixa.
SUGGERIMENTS
Dels 19 suggeriments que s'han rebut, s'ha donat
resposta a 17, però en 2 d'ells no indicava correu
electrònic
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3.

AUDIÈNCIES
La qüestió de les audiències és, sens dubte, un dels
punts febles de la plataforma de comunicació valenciana
À Punt Mèdia. Per a entendre en el seu context aquesta
qüestió cal recordar que, amb caràcter general, les
audiències “no són el que eren”. Això significa que els
temps d'un consum televisiu estable i generalitzat en
totes les capes de la població, mesurat en una mitjana
d'hores davant l'aparell de TV, fa temps que van passar a
la història. El consum televisiu hui combina la TV, les
xarxes socials i les segones pantalles. Aquesta
combinació ha propiciat l'aparició de noves formes i
hàbits de consum que ja no es vinculen a un horari de
família davant el televisor, sinó que es difereixen a altres
hores i altres dispositius. Creixen les audiències diferides
(que visionen el contingut en un altre moment) i les
audiències disseminades (que visionen a través d'altres
pantalles diferents del TV). Això canvia, sens dubte, els
continguts i, sobretot, condiciona el disseny dels nous
mitjans i plataformes que desitgen tindre lloc en
l'audiència.
Aquest és, precisament, el cas d'À Punt Mèdia. La
plataforma autonòmica valenciana naix amb dos
condicionants d'enorme influència:
- No pot disposar a penes d'un públic previ, perquè aquell
que havia sostingut a Canal 9 s'ha dissolt en gran manera
després de diversos anys d'absència.

22

- Naix enmig d'un procés accelerat d'evaporació d'aquells
públics “familiars”, fragmentats ara per les noves formes
de consum digital.
Aquest doble condicionant pot explicar en part la
dificultat que, a la llum de les dades d'audiència, sembla
estar experimentant À Punt Mèdia per a fer-se un lloc en
el consum comunicatiu dels valencians i les valencianes.
Les xifres de Share o Quota, és a dir, el percentatge
d'espectadors d'À Punt sobre el total del consum televisiu
en un moment donat, s'ha mantingut relativament estable
en xifres molt petites. En l'any 2019, primer any complet
d'emissions, es percep una progressió lenta, amb pics
màxims lligats a la retransmissió d'esdeveniments
destacats (Falles, Eleccions o temporal de pluges):

Per les raons apuntades més amunt, ningú hauria
pogut esperar un creixement espectacular, però el
Contracte-Programa acordat entre el Consell de la
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Generalitat i la Corporació Valenciana de Mitjans de
Comunicació per al període 2018-20, marcava un sòl que
prenia com a referència les cadenes autonòmiques de
més recent creació, és a dir, aquelles que havien
d'enfrontar-se a similars dificultats en el seu naixement. La
veritat és que en un rànquing que incloga totes les
cadenes públiques autonòmiques, ordenades per la seua
quota mitjana per a l'any 2019, À Punt apareix dins del
tram central, però en la seua franja inferior i més aviat en
companyia de les segones cadenes d'altres plataformes.
Cadena
TV3
TVG
Aragón TV
ETB 2
Canal Sur
CMM
TPA
C.EXT.TV
TVCAN
Telemadrid
IB3
LA7RM
CAT 3/24
ETB 1

À Punt
La Otra
TPA2
Super3/33
TVG2
ETB 4
TV3CAT
Esport3
And-TV
ETB 3
Galicia TV
Dades: Barlovento Comunicación.
Elaboració pròpia

Mitjana anual 2019 %
14,6
9,3
8,8
8,3
8,0
6,1
5,9
5,8
5,6
5,1
3,5
2,8
2,2
2,1

2,1
0,9
0,9
0,8
0,7
0,6
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2

Amb tot, la xifra de 2,1% de quota representa una
pujada de quasi el doble respecte a l'any anterior.
La qüestió del valor de les audiències en la
determinació de la qualitat d'un mitjà audiovisual és un
debat obert que té a veure amb una idea de públic que se
situa en algun punt del recorregut entre el ciutadà i el
consumidor. L'audiència d'una cadena no ho mesura tot,
però en faltar millors indicadors, no pot simplement
rebutjar-se amb l'argument que s'opta pel servei públic, ja
que, al cap i a la fi, és al públic a qui ha de servir-se i una
televisió de qualitat que no fora seguida per ningú, no
estaria complint el seu mandat.
La tensió entre qualitat i audiència es resol en altres
cultures per referència a paràmetres molt diversos: al
Japó, per exemple, es parla de “Familiaritat” (proximitat al
gran públic), “Profunditat” (impacte i interés) i
“Diversitat” (varietat i inclusió). Al Regne Unit s'espera que
la televisió pública promoga debats d'interés, proporcione
informació de rellevància pública, done cabuda a
manifestacions culturals avançades i trasllade continguts
educatius.
L'estàndard en el nostre cas ve definit pel ContractePrograma que regeix la filosofia d'À Punt Mèdia. Aquest
estableix, al costat d'aquell indicador quantitatiu de la
mitjana de les autonòmiques, una sèrie d’“indicadors
qualitatius”:
- Varietat en gèneres i macrogèneres
- Varietat genèrica per franges horàries
- Diversitat informativa (debat, documental,
reportatge…)
- Pluralisme polític i social
- Valors cívics, democràtics, socials i culturals
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- Respecte a l'audiència (graelles i horaris estables)
- Diversitat i quantia de l'audiència
- Èxit del públic objectiu (target), és a dir, continguts
al gust de majories i minories
- Limitació de la saturació publicitària
Altres seccions d'aquest informe atenen el compliment
d'aspectes com la diversitat i el pluralisme o els valors
cívics, així com la varietat genèrica i de programes. En
aquesta secció ens concentrem en els públics per a
avaluar l'assoliment dels objectius del ContractePrograma en aquest aspecte.
Les dades que proporciona Kantar Media permeten
segmentar, fins a un cert punt, per a distingir públics dins
de l'audiència mitjana de la plataforma:
1. À Punt sembla haver seduït més als homes que a les
dones en aquest primer any de funcionament. En termes
de quota mitjana anual, un 2,7% de les persones que
veuen televisió són homes connectats a À Punt, mentre
només un 1,6% són dones. Els percentatges són encara
massa petits per a autoritzar especulacions sobre la
possible existència d'algun biaix en els continguts.
2. Quant als segments d'edat, les audiències poden
estar encara poc definides, però sembla haver-hi un
dèficit en algunes franges essencials quan es pretén crear
públics i hàbits: el públic adult (entre 25 i 44 anys) és el de
major pes en la nostra quota (3,6% en mitjana anual),
mentre que el públic infantil és el més feble (1,1%). Ací
tenim dues notes de preocupació: ni s'ha recuperat al vell
públic fidel a Canal 9, ni s'està seduint el públic futur amb
programació infantil atractiva.
3. Resulta també significatiu el predomini de
l'audiència localitzada a la província de València, sobre les
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d'Alacant i Castelló. La identificació d'À Punt com un mitjà
propi disminueix segons ens allunyem cap al nord o cap
al sud de la Comunitat. La mitjana anual és de 3,1 a
València, 1,3 a Castelló i 1,1 a Alacant.
La retransmissió, per exemple, de les festes majors de
les capitals, té impactes molt diferents en l'audiència de
cada província. Així, mentre la festa gran de València (19
març) marca un màxim d'audiència en aquesta província, i
la de Castelló pocs dies després (23 març) suposa una
pujada important, gairebé com s'acusa a Alacant, on la
festa de Sant Joan (24 juny) sobrepassa per poc la pròpia
mitjana. Més cridaner encara és que les Falles i, en menor
mesura, les Fogueres incrementen la quota d'audiència
en les tres províncies, però no així la festa de la
Magdalena, que només la incrementa en la mateixa
Castelló.
4. La grandària de l'hàbitat també sembla influir en la
quota d'audiència. À Punt obté millors ràtios en
poblacions per damunt dels 200.000 habitants i per
davall dels 50.000 que en les d'una grandària situada
entre eixos dos extrems.

València

Alacant

Castelló

Fogueres

1,2

0,7

1,8

Falles

5,5

1,4

1,6

Magdalena

-1,2

-0,3

3,9
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AUDIÈNCIA SOCIAL
L'audiència convencional continua sent un indicador
important per a decidir la programació de continguts en
una plataforma qualsevol, però cada vegada més cal
tindre en compte el que anomenem l’“audiència social”,
és a dir, el moviment d'interaccions que una cadena,
programa o emissió generen en les xarxes socials i,
especialment, en Twitter.
Eixes interaccions ens informen d'alguna cosa més que
la mera audiència. De fet, l'anàlisi de la ingent massa de
dades que eixes interaccions generen s'utilitza per a
entendre el perquè de l'èxit o fracàs d'alguns programes
televisius. I això és així perquè els consumidors, armats
amb eines d'intervenció a través dels seus mòbils,
tauletes i ordinadors, s'han tornat molt més actius que les
audiències tradicionals, i les seues accions en les xarxes
socials ens donen pistes sobre la seua experiència com a
espectadors, molt més profundes que el mer recompte
d'audiències. El públic conversa sobre els programes a
través de les xarxes, com abans ho feia en el saló de
casa, però a escales enormes i expressant per diversos
mitjans emocions que podem analitzar per a conéixer els
seus gustos.
Els usuaris parlen per Whatsapp i Twitter, mentre
veuen televisió, comenten incidències del programa i, fins
i tot, responen enquestes o participen d'altres maneres.
Discuteixen en profunditat a través de Facebook sobre el
que veuen i comparteixen imatges en Instagram i vídeos
en Youtube. Tot això deixa un rastre de dades
quantificable.
Tota la producció audiovisual, però especialment la de
televisió, s'ha vist afectada per aquest canvi dels públics i
està evolucionant cap a una comunicació cada vegada

28

més bidireccional, que admet la participació del públic en
la generació de continguts.

Però el que sabem hui sobre l’“audiència social” ens
diu que només en part aquesta se solapa amb la
tradicional: el públic entre 18-35 anys constitueix la
majoria de l'anomenada “audiència social”. Això significa
que l'impacte de les emissions destinades a aquest públic
pot mesurar-se millor en les xarxes que en els audímetres,
ja que aquesta franja d'edat prefereix el consum en línia i /
o a la carta.
Els usuaris de xarxes d'À Punt Mèdia s'han anat fent un
lloc malgrat la curta vida de la plataforma. En les tres
grans xarxes socials que registren major interacció amb
les emissions de televisió, la posició d'À Punt es troba en
el tram mitjà. Lluny de TV3 que, amb molta diferència, és
la més consolidada.
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En dades d'agost de 2019, À Punt ocupa la cinquena
posició en Facebook, setena en Twitter i segona en
Instagram.
D'acord amb un informe de Barlovento referit a agost
de 2019, el consum mitjà per espectador i dia va ser de 5
hores i 17 minuts en televisió (dades de Kantar) i de 2
hores i 56 minuts en Internet (dades de ComScore). Una
part important d'eixe temps de navegació està destinat a
continguts en línia o en diferit de la televisió, programes o
emissions.

El rànquing per programes mesura en percentatge i
mostra l'aportació que cada programa fa a les xifres totals
de “Consum” en línia de la plataforma. Només uns quants
programes aporten un consum agregat que abraça els
dos dígits. Els més estables són els programes informatius
(À Punt Directe i À Punt NTC Migdia), però alguns altres
com L’Alqueria Blanca han arribat a estar a mitjan any en
nivells de 19% d'aportació al “Consum” de la cadena,
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encara que baixant decididament des d’aleshores. Hem
seleccionat ací els principals programes durant el
semestre dels quals tenim dades.
El descens de l'aportació al “consum” de L’Alqueria
Blanca resulta cridaner, ja que recordem que va ser un
espai demandat pels usuaris, però la tendència concorda
amb el descens de l'audiència mitjana, és a dir, el total del
consum dividit pels minuts emesos de programa. També
quan s'analitza el nombre de pàgines vistes en el web,
L’Alqueria Blanca apareix destacada (quasi el doble que
l'informatiu À Punt Directe, al mes de juliol), encara que en
disminució.
Al marge dels programes informatius, que mantenen
un nivell d'interés destacat i van imprimint caràcter a la
cadena, no sembla que À Punt Mèdia haja trobat encara
el programa estrella que li done identitat pública i
arrossegue audiències a la cadena.

AUDIÈNCIA DIGITAL DE LES
TELEVISIONS
Els conceptes que mesuren l'impacte en xarxes socials
d'una programació televisiva venen a ser una adaptació al
mitjà digital de les mètriques tradicionals. “Consum” ve a
ser el nombre total de minuts consumits en tots els
dispositius que van sintonitzar el canal. Aquesta dada es
pondera amb el nombre de “sessions”, o de vegades, que
un dispositiu sintonitza aquest canal. En ambdós casos
l'evolució de l'any 2019 resulta favorable fins a setembre i
decau a partir d’eixe mes.
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Aquestes corbes concorden també amb les dades de
consum diari mitjà per mesos, que també mostren una
tendència a la baixa des de setembre.
El nombre d’“usuaris únics” de la pàgina web d'À Punt
Mèdia ha anat creixent discretament, com també ho ha fet
el nombre de “pàgines vistes” per eixos usuaris. El temps
mitjà que els usuaris han passat consultant les pàgines
del web s'ha mantingut al voltant dels 2 minuts i mig, i el
nombre de pàgines que en mitjana s'han consultat durant
eixes sessions no arriba mai a tres. Totes eixes dades van
experimentar pujades en setembre i octubre, la qual cosa,
al costat d'altres indicadors de consum digital, constitueix
un patró que ha de relacionar-se amb els continguts de la
programació i els esdeveniments retransmesos.
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El consum de
vídeo, ja siga en
manera live (en viu
o en streaming) o
en manera VOD
(Vídeo
sota
demanda) mostra
un acompliment
lleument ascendent
en el conjunt del
període considerat (segon semestre de 2019). Encara que
experimenta també un màxim al mes de setembre del
qual després descendeix, el balanç final és d'una certa
millora respecte al començament del període. L'indicador
que usem ací és el d’Unique Plays, és a dir, usuaris únics
que activen el botó de reproducció per a qualsevol
contingut de vídeo oferit per la cadena.
Eixe resultat és atribuïble al consum que es produeix a
través de mòbils, en major mesura (més del doble) que a
través d'ordinadors i tauletes i, en tractar-se d'una mena
de consum no vinculat al territori, es dóna en major
mesura a València, Madrid i Barcelona i, una mica menys,
a Alacant i Castelló. Per descomptat, les descàrregues o
reproduccions se centren molt més en capítols de
L’A l q u e r i a B l a n c a i r e t r a n s m i s s i o n s e s p e c i a l s
d'esdeveniments que en informatius o altres programes.
L'esforç desplegat en la realització de continguts
atractius i arrelats en la cultura de la nostra Comunitat ha
hagut de competir amb les condicions objectives poc
favorables a l'entrada de noves ofertes audiovisuals de
qualitat. L'avanç en la creació d'un públic fidel és, com
calia esperar, lent i treballós. Una mica més sostingut en
l'audiència social que en la tradicional, però igualment
lent. La pluralitat dels continguts, més atents a la diversitat
social de la nostra Comunitat, haurien d'acabar ampliant la
identificació de la ciutadania amb la seua plataforma
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pública, però eixe és un procés que requereix creativitat i
temps. Potser un major esforç publicitari i de notorietat de
la marca, al costat d'un o més programes estrella que
faciliten la identificació d'un to i un caràcter propis,
ajudaria a véncer algunes inèrcies. Encara estem a temps
d'emprendre eixe llançament aprofitant l'experiència i el
coneixement acumulat en aquest any i mig de marxa.
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4.

DONA I MITJANS DE COMUNICACIÓ
Plantejar una reflexió sobre dona i mitjans de
comunicació suposa un repte, tant perquè no existeixen
perspectives unànimes en l'àmbit científic com perquè és
una matèria en la qual influeixen la imatge o el
protagonisme en els mitjans no televisius, a més del
contingut i manera de donar la notícia o participants en
aquesta.
Quines notícies o continguts tenen com a protagonista
la dona i quins aspectes de les dones es ressalten en els
mitjans? És garantia d'igualtat que la direcció estiga
ocupada per una dona? Són preguntes que poden
resultar pertinents si volem analitzar la relació entre dona i
comunicació.
La història dels mitjans de comunicació en la nostra
Comunitat presenta alguna circumstància atípica o
singular: un dels nostres principals periòdics va ser dirigit
per una dona, Las Províncias. Una periodista, del que
podríem qualificar com l’altre diari més antic de València,
Levante-EMV, va ser Rita Barberá, líder del PP durant llarg
temps. En aquests moments Levante-EMV el dirigeix una
dona i À Punt és un model de paritat en la conformació
dels seus òrgans de direcció, és un concepte important
en la seua normativa i actuació i acaba d'aprovar un pla
d'igualtat: Dona i mitjans de comunicació.
No obstant, i d'això no fa tant, els mitjans es nodrien
d'anuncis pornogràfics i/o locals d’alterne, per utilitzar un
eufemisme, i els assassinats de violència masclista

35

figuraven en les pàgines de successos amb titulars
suposadament neutrals i garants de la presumpció
d'innocència, encara que l'assassí isquera amb el ganivet
a la mà. Recordem El Caso que venia truculències en el
Mercat Central i es mesclava en la cistella de la compra
amb els productes alimentaris que adquiria qualsevol
mestressa de casa. Com hem passat de El Caso a una
Llei?
Tampoc fa tant que predominaven els homes en les
plantilles i eren els únics en els espais de poder dels
mitjans, direcció, consells d'administració com en la resta
dels òrgans de govern dels poders públics.
Què i qui ha canviat? Sens dubte l'exigència de les
dones, les seues reivindicacions, el feminisme com a
teoria científica i les reivindicacions de les dones en tots
els àmbits.

APORTACIÓ DEL FEMINISME
La Constitució no va ser justa amb les dones ocultantles com a subjectes polítics en la seua redacció i parlant
de “sexe” en lloc de dona per a parlar de la prohibició de
discriminació, qüestions totes elles estudiades pel
feminisme universitari. Malgrat la Constitució, el
feminisme polític va influir perquè es creara l’Instituto de
la Mujer que prompte tingué un reflex en les Comunitats
Autònomes: Instituts de la Dona o Direccions Generals al
mateix temps que les Directives europees o les
Resolucions de Nacions Unides al voltant de les
Conferències internacionals de la Dona van anar obrint el
camí d’iniciatives importants com les dues lleis
fonamentals per al dret a la vida de les dones i en
definitiva per a la igualtat: la Llei Orgànica 1/2004 de 28
de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la
Violència de Gènere (LIV) i, en la mateixa legislatura, la
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també Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes (LOI).

EXPANSIÓ LEGISLATIVA
Totes les Comunitats Autònomes van aprovar lleis
semblants i així es va anar teixint un entramat legal al qual
segueixen els Pactes i Mesures dels Governs.
Això no vol dir que els resultats siguen massa
falaguers. Pocs espais de poder estan dirigits per una
dona. En el món de la política la presència s'ha imposat
per llei en les llistes electorals, però en els llocs de lliure
designació i en els segons escalons amb molt de poder i
millors sous, no resulta tan real el compromís teòric
d'alguns partits. I així podríem seguir amb les fotos dels
poders polítics i socials en els quals la presència de les
dones no està garantida per una llei.
Com una mostra tràgica fem referència al missatge que
circula per les xarxes d’aquests dies de pandèmia que no
pot ser més revelador del lloc social que ocupen les
dones: “Si el coronavirus a Mèxic matara 10 persones tots
els dies, estaríem en pànic. Cada dia són assassinades 10
dones a Mèxic, i així i tot ens neguem a veure-ho com a
epidèmia”, Yannick Aguirre, periodista.
És la resposta més evident al costat de la terrible
comptabilitat dels assassinats de dones que ser dona té
un plus de perillositat per referència a la resta de les
discriminacions quotidianes e invisibles.
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COMUNITAT VALENCIANA
La Comunitat Valenciana va aprovar la Llei d’Igualtat el
2 d’abril de 2003. En el seu preàmbul es referia als
mitjans de comunicació “que utilitzen una imatge de
l’home i la dona que perpetuen la diferència de funcions
socials basades en el sexe, alhora que transmeten en la
seua programació continguts que es contraposen
obertament als valors democràtics. És necessari que
estos mitjans, fonamentalment els de titularitat pública
adeqüen el contingut de les seues activitats als principis i
valors que inspiren la nostra Constitució”.
Ja en el text, es dedica també el capítol VII als Mitjans
de Comunicació en 4 articles que fan referència: 1) a la
transmissió d’una imatge de la dona d’acord “amb la
pluralitat de rols i funcions exercits per elles en la
societat” (art. 40); 2) al respecte als valors constitucionals
en la programació “igualtat, tolerància i rebuig de la
violència, la dignitat i els valors constitucionals” (art.41); 3)
creació d’un Observatori de publicitat no sexista que
“vetlarà pel compliment del principi d’igualtat i no
discriminació en la publicitat”; i 4) una obligació,
competència del govern valencià, que “garantirà en els
Mitjans de Comunicació de Titularitat Pública l’emissió de
programes amb l'objectiu d’erradicar la violència contra
les dones, l’assetjament sexual i l’explotació sexual de la
dona... programa l’emissió de campanyes institucionals
sostingudes en el temps de sensibilització contra la
violència de gènere”.
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IMPORTÀNCIA DELS MITJANS
L'opinió pública, considerada el quart poder, es nodreix
i/o es crea en gran part pels mitjans de comunicació que
poden reforçar o tractar de modificar els estereotips. La
selecció de continguts, les notícies condicionen la nostra
manera de veure la realitat (recordem la campanya de
Trump), i els mitjans audiovisuals són, en aquest moment,
els que més influència poden tindre en la formació dels
imaginaris col·lectius. Al costat d'ells els canals informals,
però efectius, com les xarxes socials que tenen vida
pròpia i a les quals acaba acudint tothom. També, quasi
tots els mitjans formals, els utilitzen com a complement.
Al costat de les cadenes públiques, estan les privades
menys o gens subjectes a un codi deontològic que, sens
dubte, influeixen en el conjunt a l'hora de programar.

DONA I MITJANS DE COMUNICACIÓ
La LIVG dedica el capítol II a la publicitat i els mitjans
de comunicació considerant il·lícita la que utilitze la
imatge de la dona amb caràcter vexatori o discriminatori.
Així es parla que els mitjans audiovisuals tenen la
responsabilitat d'assegurar un tractament a la dona
conforme als valors constitucionals que s'estén a la
custòdia per part de les Delegacions del Govern i a les
Administracions públiques per a vetlar pel compliment de
la llei en aquest punt. Hi ha una especial referència a
l'objectivitat que ha de presidir la informació relativa a la
violència contra la dona.
Un any abans de finalitzar la legislatura 2004-2008
s'aprova la LOI que, en referir-se a la Societat de la
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Informació, indica expressament per aquells mitjans que
totalment o parcialment siguen sufragats amb diners
públics “es garantirà que el seu llenguatge i continguts
siguen no sexistes”(a. 28).
En la mateixa línia, en tractar dels mitjans de
comunicació social de titularitat pública assenyala que
“vetlaran per la transmissió d'una imatge igualitària, plural
i no estereotipada de dones i homes en la societat, i
promouran el coneixement i la difusió del principi
d'igualtat entre dones i homes” (a. 36).
Hi ha un article específic per a la RTVE com a servei
públic que, com a persones usuàries d'aquest mitjà hem
de pensar si es compleix o no... "reflectir adequadament
la presència de dones en els diversos àmbits de la vida
social, llenguatge no sexista, col·laborar amb les
campanyes institucionals per a fomentar la igualtat i
erradicar la violència de gènere, incorporar a les dones a
llocs directius i fomentar la relació amb associacions i
grups de dones per a identificar les seues necessitats i
interessos en l'àmbit de la comunicació”. (La tertúlia
d'opinió, per exemple, que obri els matins fa poc que és
paritària quant a participants, però seria necessari un
estudi més detallat i alhora de major amplitud per a poder
difondre una opinió sobre el tema).
En la nostra Comunitat el Pacte valència contra la
violència de gènere proposava diferents mesures com és
la Creació d'una Guia de comunicació no sexista, per als
mitjans de comunicació, aprovar codis de conducta o
autoregulació que eliminen la transmissió d'estereotips o
crear un codi deontològic consensuat obligatori per a tots
els mitjans de comunicació... mitjançant el Consell
Valencià de l'Audiovisual garantir una publicitat no sexista.
La legislació de la Comunitat Valenciana sobre la
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació
(CVMC) fa referència a la igualtat al llarg dels seus
preceptes “…La igualtat de tractament i oportunitats entre
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dones i homes és un principi informador de l’ordenament
jurídic que s'ha de tindre en compte en la interpretació
d’aquesta llei”... vetlar per la transmissió d’una imatge
igualitària plural i no estereotipada de dones i homes en
la societat i promoure-la… excloent continguts sexistes
especialment en la programació infantil i juvenil (art. 4 i 5
de 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).
Tota aquesta normativa igual que el “Pacte valencià
contra la violència de gènere i masclista” en el que afecta
Els mitjans de comunicació han suposat un impuls que ha
de ser constatat en la pràctica per a la seua efectivitat.
La CVMC ha aprovat el seu Pla d'igualtat 2020-2023:
“El compromís de l'entitat amb la igualtat queda reflectit
en l'aprovació d'aquest pla d’“igualtat de tracte i
d'oportunitats entre dones i homes, sense discriminar
directament o indirectament per raó de sexe, així com
l'impuls i foment de les mesures per a aconseguir la
igualtat real en el sí de la nostra organització”.
Els principis bàsics són la transmissió d’una imatge
igualitària, plural i no estereotipada de les dones i homes
basada en la Llei d’Igualtat 3/2007 i la llei de la
Generalitat Valenciana 9/2003.
“S’ha constituït en la CVMC i en la SAMC, la Comissió
d’igualtat com a mecanisme impulsor en l'elaboració,
implantació, seguiment i avaluació d’un Pla d’igualtat per
a les dues entitats“.
El diagnòstic des de la perspectiva de gènere es va
dur a terme per una empresa externa que també va
acompanyar els primers passos de la Comissió.
Pel que fa a aquest informe interessa destacar que el
diagnòstic “va permetre concloure que es constata la
reproducció d’alguns patrons sexistes arrelats en la
societat (professions masculinitzades i feminitzades,
sobrecàrrega de tasques domèstiques per a les dones,
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etc.) que afecten el desenvolupament personal i
professional de les dones i homes en igualtat de
condicions”. (p.17)
Més presència masculina en llocs tècnics que
requereixen major qualificació i estan vinculades a majors
categories laborals (A/B), més dones en professions de
menor qualificació i per tant menys retribució i possibilitat
de promoció. (p. 17-18)
Segregació vertical també en llocs de responsabilitat:
caps d’unitat directors de departament, subdirectors
d’unitat, coordinadors d'àrea i caps de servei.
Les dones estan més sobrequalificades que els homes
en l’organització. Més formació universitària i superior en
les dones i més formació professional vinculada a
activitats tècniques en els homes.
Es reprodueix la distribució de rols socials que
dificulten la promoció: responsabilitats familiars i de cura,
tasques domèstiques… en definitiva es reprodueix la
segregació horitzontal que predomina en el mercat
laboral.
L’ús del llenguatge no sexista es respecta en el
contingut i la comunicació, però no en la comunicació
interna.
I allò que és més important “la presència i la
representativitat de les dones en el contingut de les
notícies es percep menys equilibrada per part de les
dones que els homes”.
En definitiva, pensem que és una aposta molt
interessant per a la igualtat en el nostre mitjà de
referència i que té un efecte exemplificador molt
important per al sector dels mitjans de comunicació.
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5.

LES PARAULES INCLUSIVES CREEN
REALITATS
Ferramentes per a una informació respectuosa amb la
realitat de la inclusió i la diversitat
La utilització adequada de les paraules i dels
enfocaments per a referir-se a la realitat que ens envolta
denota el bon estat de salut social d'un mitjà de
comunicació. En el cas de la radiotelevisió pública
valenciana, tal com hem incidit en els dos informes que
precedeixen el present, el Consell de la Ciutadania ha
vingut prescrivint de manera reiterada la promoció de
discursos inclusius i la representativitat social des de la
consciència per part de les seues o els seus periodistes.
És una tasca fonamental que compet les/els
professionals de la CVMC el fet que la ciutadania
valenciana se senta ben representada en la seua
diversitat. Però, dotar-los de les eines apropiades per a
fer un tractament responsable i actualitzat de la realitat
social, depén en gran mesura de la disposició de la
Direcció General a implementar les recomanacions que el
Consell de la Ciutadania recull del sentir comunitari.
En l'última reunió mantinguda amb la Sra. Empar Marco
com a Directora General es van adquirir uns compromisos
per a implementar el 2020 un pla formatiu per als/les
periodistes d’À Punt Mèdia, amb la condició de satisfer les
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demandes que des de determinats col·lectius socials
havien arribat a instàncies del Consell de la Ciutadania,
com a òrgan creat i legitimat per a garantir la seua
representació. És per això que acceptant el compromís de
l'extinta Direcció General, i confiant que el nou Director
General de l’ens, Sr. Alfred Costa, prendrà el relleu
d'aquesta rellevant qüestió, plantegem a continuació una
proposta de formació en matèria de tractament informatiu
de la realitat social diversa des d’una perspectiva
inclusiva.
Proposem tres formacions de 2 hores cadascuna,
realitzades durant el pròxim semestre (1 cada 2 mesos)
amb la següent estructura:
Context estatal i autonòmic de la realitat social
Terminologia bàsica apropiada amb exemples de
bones pràctiques
Enfocaments informatius recomanables per a un
plantejament des de la inclusió
Posem al centre, aquesta vegada, tres realitats que
viuen milers de persones a la nostra comunitat, com és el
cas de les persones amb discapacitat, les persones en
situació de sense llar i les persones amb VIH i Sida.
L'elecció ha vingut precedida d'una interpel·lació
contundent per part dels agents socials de major
representativitat de les diferents qüestions a l'àmbit
autonòmic, amb qui hem mantingut un contacte fluid i
hem fet partícips del present informe. Però aquesta
proposta formativa pot servir d’exemple per a oferir
futures accions de millora davant d’altres realitats socials.
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EL VIH I LA SIDA
Les entitats socials que treballen la salut sexual i, en
particular, el VIH i la Sida han fet una crida als nostres
mitjans públics perquè els i les periodistes es mostren
sensibles amb aquesta realitat que ens afecta a totes i a
tots, per tal de posar fi a la discriminació i reduir el
nombre de nous diagnòstics a la Comunitat Valenciana. El
VIH suma un nou cas al dia al nostre territori i À Punt
Mèdia és el mitjà públic que ha d’abanderar el discurs del
canvi de consciències: un discurs que promoga la idea
que el VIH és una infecció de transmissió sexual (ITS) que
pot afectar a qualsevol persona que mantinga relacions
sexuals sense protecció. El tractament informatiu de,
potser, la malaltia més estigmatitzada del segle XX,
necessita ser actualitzat i optimitzat en uns mitjans públics
de qualitat.
Des del Comité Antisida de la Comunitat Valenciana
(CCASCV), i també des d’AVACOS-H (València), ACAVIH
(Alacant), CASDA (Castelló) i, en definitiva, les entitats que
conformen la coordinadora d’acció front al VIH i la Sida a
la nostra Comunitat, CALCSICOVA (on també trobem
altres entitats referents com CERMI-CV, LAMBDA,
ASEHCOVA, ÀMBIT, Amigos, JURISIDA i AFAS) ens
sol·liciten com a Consell de la Ciutadania que formalitzem
un vincle estratègic entre l’ens públic i les associacions
ciutadanes del VIH i les ITS, per a treballar en equip i
formar als / les periodistes en matèria de tractament
informatiu.
Tot i agrair l’existència de programes divulgatius com
per exemple 69 raons, que visibilitzen diferents qüestions
sobre diversitat i sexualitat, els col·lectius socials parlen
de la necessitat d’insistir en els programes estrictament
informatius, on l’enfocament del VIH a vegades segueix
vinculat amb la Sida i amb la realitat dels diagnòstics d’ara
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fa més de 30 anys. L’actualització en l’enfocament i en l’ús
de les paraules és essencial si volem una societat ben
informada i una reducció dels nous diagnòstics. I per això
des de les entitats de CALCSICOVA es mostren
proactives a fer un acompanyament davant aquesta
necessitat de la seua radiotelevisió pública, ja que s’han
donat tractaments informatius corresponents al període
que comprén aquest informe, que justifiquen la necessitat
d’aquesta formació.
La informació d’un mitjà públic ha de tindre una funció
empoderadora per a la societat. Enfortir la ciutadania en
la cura de la seua salut sexual i promoure discursos
inclusius, que no estigmatitzen les persones per raons de
VIH, han de ser línies estratègiques i transversals en el
treball diari d’À Punt Mèdia.

LA DISCAPACITAT
Aquesta proposta formativa que llancem des del
Consell de la Ciutadania a desenvolupar amb À Punt
Mèdia, ve recolzada també per les entitats que conformen
el Comité d'Entitats Representants de persones amb
discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI CV),
que representen a quasi la totalitat de les prop de
400.000 persones afectades a la Comunitat Valenciana.
Sol·liciten un esforç estratègic entre l’ens públic i les
entitats de la discapacitat agrupades al CERMI CV per a
formar als / les periodistes en context, conceptes i
enfocaments que milloren les ferramentes per a un
tractament informatiu precís, correcte i inclusiu de la
realitat de les persones amb discapacitat.
Per a la inclusió social plena es necessita un canvi
cultural que conceba les persones amb discapacitat des
d'una visió de drets, sense paternalismes; i en eixe camí
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de canvi resulta també necessari un enfocament
informatiu adequat i la correcta utilització del llenguatge.
Qüestions com la invisibilitat del concepte 'discapacitat' i
la seua substitució pel de 'diversitat' genera, en paraules
del CERMI CV, confusió i inseguretat jurídica a les
persones amb discapacitat.
L’enfocament mediàtic i l’ús adequat dels conceptes
són essencials si volem visibilitzar sense estereotips la
realitat de la discapacitat que afecta 400.000 persones
en la Comunitat Valenciana. El llenguatge no és innocu i
els enfocaments poden generar visions no encertades.
Actualment, el CERMI CV està conformat per les
següents entitats: ASPACE CV (Federación de Parálisis
Cerebral de la Comunidad Valenciana CALCSICOVA
(Coordinadora de asociaciones de VIH y Sida de la
Comunidad Valenciana), COCEMFE CV (Confederación
de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la
Comunitat Valenciana), FAEB CV (Fundación Activa
Espina Bífida de la C.V.), FEDER CV (Federación Española
de Enfermedades Raras de la Comunidad Valenciana),
Federació Salut Mental C.V., FESA (Federación de
Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana),
FESORD CV (Federación de Personas Sordas de la
Comunidad Valenciana), FEVADACE (Federación
Valenciana de Daño Celebral Adquirido), FISD CV
(Federación de Asociaciones del Sindrome de Down de la
Comunidad Valenciana), HELIX (Federaciones por la
Integración del Sordo en la Comunidad Valenciana),
ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles),
Plena Inclusión CV, PREDIF CV (Plataforma
Representativa de Discapacitados Físicos de la
Comunidad Valenciana).
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PERSONES EN SITUACIÓ SENSE LLAR
Un canvi d’enfocament en el tractament informatiu
sobre la realitat de les persones en situació de sense llar
reclamen també des de la Plataforma Sense Llar de la
Comunitat Valenciana. El Consell de la Ciutadania
arreplega la reflexió que ens ha fet arribar aquesta
agrupació per a fonamentar la necessitat d’una proposta
formativa dirigida als/les professionals d’À Punt.
L’enfocament en el tractament d'aquesta temàtica hauria
de ser des de la defensa de drets i la dignitat de les
persones que viuen amb mancança de llar. Prop de 4.000
persones manquen d’una llar a la Comunitat Valenciana, i
en són quasi 1.000 a la ciutat de València.
Dret a la vivenda, inclusió social, diversitat de perfils,
prejudicis, estereotips, aporofòbia, delictes d’odi,
responsabilitats polítiques i de l’administració... són
elements de la realitat de les persones en situació de
sense llar que han de ser tractats des de la perspectiva
dels drets socials que tenim totes les persones.
La Plataforma Sense Llar de la Comunitat Valenciana
i les entitats que la conformen (Cáritas Diocesana de
Valencia, ACCEM, Fundación Salud y Comunidad,
Comité Antisida de València, Metges del Món,
Associació Obra Mercedària, Misión Evangélica Urbana
de Valencia i Fundación Cepaim) recolzen la proposta
formativa que presentem en aquest Informe i es
comprometen a col·laborar com a especialistes en la
matèria amb la finalitat de millorar el tractament informatiu
de l’ens públic. L’objectiu comú és l’enfocament inclusiu
d’una realitat que afecta a prop de 4.000 persones a la
Comunitat Valenciana.
Noves formes de representació de la realitat social són
possibles, però cal fer aliances amb els agents
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especialitzats per a realitzar una tasca periodística més
humana, concisa i correcta amb la realitat de les persones
en els seus processos d’autocures, d’inclusió i des de la
diversitat.
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6.

FOMENT DE LA LECTURA I
COMPRENSIÓ LECTORA EN RELACIÓ
AMB À PUNT
La producció editorial a Espanya va aconseguir la seua
xifra més alta en 2011, quan es van publicar 96.862 títols.
En 2017 la xifra va ser de 89.962 títols, i en 2018 de
81.228. Hi ha, doncs, una lleu reducció en els últims anys,
que afecta a tots els suports, i tant a l'edició de caràcter
públic com a la privada. A més, les tirades mitjanes
continuen sent relativament baixes, al voltant dels 3.000
exemplars.
A pesar del lleuger descens, el nostre país continua
figurant entre els que més editen. A Espanya encara es
publiquen més de 100 diaris, si bé la tirada mitjana és
també molt reduïda, i només un d'ells supera els 60.000
exemplars. Convé afegir els periòdics digitals, que són
més de 50, i les versions digitals de les capçaleres
tradicionals. Existeix, com veiem, una àmplia oferta de
propostes informatives i de lectures en tots els formats.
Hi ha també un nombre considerable de cursos de
formació, de seminaris i congressos sobre la lectura, el
llibre i les biblioteques, dirigits no sols a professors i
bibliotecaris, sinó també a la ciutadania en general. I s'han
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posat en marxa successives campanyes d'animació a la
lectura, tant a en l'àmbit estatal com en l'autonòmic. Mai el
foment de la lectura havia suscitat tant d’interés com
durant aquests anys, ni s'havien posat tants mitjans al seu
servei.

FOMENT DE LA LECTURA I RESULTATS
De moment, els resultats aconseguits són
contradictoris o almenys ambigus. D'una banda, segons
dades fetes públiques en 2018 per Eurostat, l'oficina
d'estadística comunitària, Espanya és el tercer país de la
Unió Europea (UE) que menys va gastar en llibres,
periòdics i papereria durant l'any 2016, un 0,7% del
desemborsament total de les llars. La despesa en lectura
només va ser menor, d'un 0,6%, a Bulgària i a Grècia,
mentre que Malta, les dades del qual corresponen a 2017,
va registrar la mateixa xifra que Espanya.
Una enquesta, també realitzada per Eurostat, entre
2008 i 2015, a ciutadans entre 20 i 74 anys, en quinze
països de la UE, situa a Espanya com el cinqué país entre
els inclosos on menys temps es dedica a la lectura de
llibres, amb una mitjana de sis minuts al dia. Els més
lectors són els estonians, amb 13 minuts al dia, seguits
dels finlandesos i els polonesos, amb 12 minuts.
Recentment, no obstant això, s'han obtingut dades
més encoratjadores. El Baròmetre d'hàbits de lectura i
compra de llibres de 2018, realitzat per la Federació de
Gremis d'editors d'Espanya (FGEE) i el Ministeri de Cultura
i Esport, indica un lleu creixement de la població que llig
amb freqüència, que arriba al 49,3%. El creixement
minúscul dels enquestats, una mica més de 5.000, que
diuen llegir, va acompanyat d'una reculada de les
persones que diuen no llegir mai o quasi mai, i que han
passat del 40,1% al 32,8% de la població espanyola. I un
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12,5% de lectors ocasionals als quals es considera “poc
consolidats”.
Els motius que al·leguen els no lectors són la falta de
temps (un 49,3%) i la manca d'afició lectora (32,3%). Les
dones aconsegueixen índexs de lectura similars als de la
resta d'Europa, i a Barcelona i Madrid s'arriba a la mitjana
dels nostres veïns. De fet, més del 70% de les dones
entre 35 i 54 anys lligen almenys una vegada per
trimestre, percentatge que baixa al 52% en els homes.
Segons aquest baròmetre, el 80% dels joves entre 10 i 14
anys són lectors freqüents. A partir d’aquestes edats el
percentatge de lectors de llibres es redueix. Aquest
descens es percep també en el Baròmetre d'hàbits de
lectura i compra de llibres en la Comunitat Valenciana en
2018, recentment presentat al públic. Segons aquest
estudi, mentre que prop del 80% dels xiquets de 10 a 14
anys llig llibres de manera freqüent, entre els 14 i els 18
anys el percentatge descendeix a la meitat. Tot sembla
indicar que els llibres perden l'atractiu inicial a mesura
que s'avança en el procés d'escolarització, i que els
continguts narratius cedeixen terreny a les assignatures a
estudiar i als textos més especialitzats.
Un altre dels àmbits tractats en el baròmetre de la
Comunitat Valenciana és el de l'idioma habitual de lectura.
El 94,8% dels enquestats respon que és el castellà i
només el 3% el valencià, aquest últim amb major
presència en les àrees de Castelló i Alcoi-Gandia. Quan
l'enquesta es refereix a l'idioma habitual més l'ocasional,
el valencià augmenta fins al 44%. En ser preguntats per
quin és l'idioma de l'últim llibre llegit, un 5% respon que
valencià, la qual cosa suposa un augment de dos punts
respecte a 2011. L'enquesta revela també que la lectura
dels periòdics i les revistes ha descendit en la Comunitat
Valenciana.
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COMPRENSIÓ LECTORA
Un problema afegit és el de la competència o
comprensió lectora, que l'any passat va portar a
l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament
Econòmic (OCDE) a suspendre la publicació dels resultats
espanyols de lectura de l'Informe PISA 2018, després de
detectar un “comportament de resposta inversemblant”
en algunes zones d'Espanya. El “comportament
inversemblant” es va produir en una secció nova de la
prova de lectura denominada “fluïdesa lectora”.
L'organització va descobrir que molts alumnes espanyols
van contestar a aquesta secció de “manera precipitada”,
de forma molt més ràpida que la mitjana, la qual cosa va
portar a pensar que no havien entés les preguntes.
PISA examina els estudiants als 15 anys. Una altra
prova internacional, l'informe PIRLS de comprensió
lectora, que cada cinc anys realitza l'Associació
Internacional per a l'Avaluació del Rendiment Educatiu
(IEA en anglés), va revelar en 2017 que els estudiants
espanyols de 9 anys portaven un any de retard respecte a
Rússia, Hong Kong i Singapur, i que un de cada cinc
estudiants espanyols de nou anys se sentia insegur
llegint. Només un 8% va ser capaç d'interpretar un text
informatiu complex, enfront del 29% dels escolars de
Singapur.
Veiem, doncs, que no sols es tracta de llegir, sinó
d'entendre el que es llig. No n'hi ha prou amb reconéixer
les paraules. Cal integrar-ho tot en un conjunt coherent.
Dit d'una altra manera, llegir significa també interpretar,
traduir, reflexionar, reescriure el que es llig. És lògic
suposar que un major bagatge cultural o existencial dóna
accés a un ventall més ampli d'interpretacions possibles.
Llegir ens ajuda a comprendre cada vegada millor els
textos, perquè uns llibres ens porten a uns altres, ens
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aporten un bagatge cada vegada més ampli i ens ajuden
a apreciar-los. I a l'inrevés. La falta d'hàbits lectors o de
poc gust per la lectura naix, entre altres causes, d'una
competència lectora molt fràgil. Quan la dificultat és major
que el gaudi es produeix la desafecció cap a la lectura.
Manquem de referències i la nostra comprensió es
ressent, com si llegírem en un idioma desconegut i mai
utilitzat.

EL LLIBRE I ELS MITJANS
AUDIVISUALS
És obvi que la ràdio, el cinema, la televisió i el llibre
són mitjans perfectament compatibles, que es reforcen
mútuament. La televisió pot emetre programes relacionats
amb llibres, o estimular la curiositat del televident, el qual,
després de veure un programa determinat, sentirà el
desig d'acudir a una biblioteca o d'adquirir un llibre per a
la cerca d'informació complementària. La televisió emet
sovint pel·lícules i sèries basades en llibres, les quals,
quan estan ben realitzades, poden augmentar l'afició
lectora.
És igualment obvi que el temps intern i la densitat d'un
llibre i d'una sèrie televisiva són diferents, com són
diferents els nivells d'atenció i els d'intel·lecció, i que
veure el Quixot o el Tirant lo Blanch, per posar dos
exemples, no és el mateix que llegir-los, i una operació no
hauria de substituir l'altra. No obstant això, sabem que
sovint la substitueix, sobretot per raons de comoditat i de
peresa. Una sèrie pot constar de dues o de quatre
episodis d'una hora, i un llibre pot entretindre al lector
durant uns quants dies. Així i tot, el llibre i la sèrie
televisiva poden considerar-se com a versions diferents
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d'una mateixa història, expressada de diferent manera,
mitjançant la sempre exigent màgia verbal o mitjançant la
màgia més immediata i efímera de les imatges.
D'altra banda, les hores que una persona o una família
destina a l'oci són limitades, i en aquest sentit un mitjà
funciona sempre en detriment d'un altre. Estudis realitzats
fa anys en altres països afirmaven que unes deu hores de
televisió o d'Internet a la setmana resultaven
lleugerament beneficioses per a un xiquet, sempre que la
selecció fora mínimament correcta, però més de deu o
quinze hores a la setmana influïen negativament en el seu
rendiment acadèmic. D'ací també el debat actual sobre
els dispositius mòbils a les aules. Se sap o es creu saber
que els estudiants obtenen qualificacions més altes en els
exàmens quan lligen més i miren menys la televisió o
Internet, entre altres raons perquè llegir augmenta el
vocabulari, millora l'ortografia i estimula la capacitat
d'expressió verbal.
Gràcies al comandament a distància, el televident té la
possibilitat de canviar de canal en un instant, de passar
d'una pel·lícula a un debat, d'un concurs a les notícies,
d'un anunci publicitari a una sèrie, etc., i de confeccionar
espectacles individuals amb fragments heterogenis,
superposats els uns als altres. Pot dir-se que el zàping
suposa exactament el contrari de la lectura entesa en
sentit tradicional, és a dir, la lectura lineal i progressiva;
mentre que es troba molt pròxim a la lectura en diagonal,
interrompuda, a vegades ràpida i a vegades lenta, pròpia
dels nous instruments i activitats lectores que fan lectors
diferents.
El zàping i la llarga duració de les sèries i les
telenovel·les han format lectors potencials que no sols
manquen d'un cànon o un ordre de lectura, sinó que ni
tan sols han adquirit el respecte, tradicional en el lector
de llibres, per la narrativitat del text, amb principi i final, i
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per la lectura que segueix una seqüència establida per
uns altres.
A la proliferació d'aquestes noves formes de lectura de
masses ha contribuït, almenys en part, la crisi de les
estructures institucionals i ideològiques que fins ara
havien sostingut l'anterior "ordre de la lectura", és a dir,
l'escola, que instruïa aqueix ordre sobre la base d'uns
textos considerats modèlics o canònics; l'església, com a
divulgadora de la lectura orientada a finalitats piadoses i
morals; i també la cultura progressista i democràtica, que
sempre ha considerat la lectura com un valor absolut per
a la formació del ciutadà ideal.
Les noves formes de lectura són també el fruit directe
d'una alfabetització de masses més generalitzada, de
l'accés als llibres d'un nombre molt més alt de lectors que
fa trenta o cinquanta anys, de la crisi d'oferta de la
indústria editorial respecte a una demanda nova i caòtica,
en termes de gust i de gèneres. Per primera vegada, el
llibre i la restant producció editorial descobreixen que han
de satisfer les demandes d'un públic, real i potencial, que
s'alimenta d'altres experiències informatives i que ha
accedit a altres mitjans de culturització, com els
audiovisuals. Aquest nou públic, habituat a escriure i a
llegir missatges en moviment, usant nous procediments
electrònics com el mòbil, és capaç d'utilitzar i aprofitar
aquests processos i instruments més costosos i troba,
paradoxalment, més difícil captar el sentit d'un text escrit
sobre paper, és a dir, té una competència menor en el
procés de lectura habitual.
Paral·lelament el llibre ha perdut el prestigi que li
conferia ser un instrument essencial d'accés al
coneixement, un camí selectiu d'accés a la cultura, un
mitjà poderós de distracció i gaudi. Són molts els canvis
observables en la consideració i els usos dels llibres, com
la seua ubicació a les cases. Segons les regles de
comportament tradicionals, el llibre havia de conservar-se
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en un lloc apropiat, com la biblioteca, o en mobles
específics, com a prestatgeries o armaris. Actualment, per
contra, els llibres es mesclen amb diferents objectes
electrònics i amb els abundants gadgets tecnològics o
purament simbòlics, propis de la nostra època.
Entre aquests objectes, el llibre sol ser el més barat, el
més manipulable, ja que podem escriure en ell, pintar,
subratllar, etc., i el més susceptible de ser deteriorat. És
d'accés directe i fàcilment transportable.
Sense l'estimació que es mereix com a contenidor de
pensaments i ficcions, el llibre s'arrisca a tindre una vida
més efímera. Tot això es reflecteix finalment en els hàbits
de lectura. L'absència, ja esmentada, d'una ubicació
segura, fa difícil una operació que era habitual i repetitiva
en el passat: la relectura d'una obra ja llegida, costum que
derivava d'una concepció del llibre com a text per a
reflexionar, aprendre, recordar, concepció molt diferent de
l'actual: el llibre com a objecte d'ús instantani, per a
consumir, perdre'l o fins i tot tirar-ho després d'haver-ho
llegit.
Preocupats per la situació precària de la lectura i
l'augment de la incomprensió lectora, i conscients de les
possibilitats de la ràdio i la televisió per a influir en la
percepció dels lectors sobre la necessitat dels llibres, els
membres del Consell de la Ciutadania hem debatut sobre
el tema i proposem a À Punt els següents suggeriments.

SUGGERIMENTS
Que es mantinga i, si pot ser, s'augmente, el número i
la duració dels programes de caràcter literari, tan
radiofònics, com “Una habitació propia”, com a televisius,
a semblança de “Plaerdemavida”, que ja va deixar
d'emetre's, a fi d'ajudar a difondre la lectura i a reflexionar
sobre la seua vitalitat i vigència per a xiquets, joves i
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majors, i entre els immigrants i els col·lectius no lectors.
Entenem que programes així ajudarien a introduir al
públic, de manera gradual i natural, en la valoració de
cada llibre, en el plaer de llegir i l'ofici d’escriure.
Que es dissenye i promoga una campanya de
sensibilització lectora que, a més d'aprofitar les iniciatives
institucionals sobre el tema, insistisca en la utilitat dels
llibres com a instruments d'educació, reflexió i
entreteniment, en la seua funció crítica i alliberadora i en
la promoció del valencià com a llengua literària.
Recomanem que, sempre que hi haja ocasió, es
propicien totes aquelles accions i actuacions que
augmenten el prestigi dels llibres, i que la difusió i el
foment de la lectura siguen considerats com a objectius
permanents. Seria una manera que els mitjans
audiovisuals retornaren als llibres parteix del molt que
aquests han fet per ells, i d'agrair-los la seua contribució
decisiva a la configuració d'una societat més justa, crítica i
plural.
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7.

VERTEBRACIÓ DEL TERRITORI
Una de les comeses que es confia que duga a terme À
Punt Mèdia és la de contribuir a reforçar la nostra identitat
com a poble a través de la defensa dels nostres valors,
tradicions i cultura i, al mateix temps, contribuir a la
vertebració del territori. Per la seua idiosincràsia i la seua
geografia, la Comunitat Valenciana mostra una infinitat de
peculiaritats territorials que ens fan diferents entre
nosaltres alhora que compartim essències i valors. Per
això, conéixer-nos i reconéixer-nos en aquesta diferència
és el que ens dona el sentit de pertinença com a poble. I
per això des del Consell de la Ciutadania entenem que
una de les tasques que s'ha de dur a terme des d’À Punt
Media és fomentar aquest sentiment.
Per a dur a terme aquesta tasca hi ha diverses vies, les
quals s'evidencien a través dels diferents tipus de
programació que posen en valor tradicions, actes
culturals, festes, localitats, gastronomia… a través de la
graella de programació. Per tot això des del Consell de la
Ciutadania, i en un esforç per analitzar com està sent el
rol d’À Punt en aquest sentit, ens plantegem començar a
analitzar aquesta cobertura des dels diferents criteris de
programació.
Així, per a començar aquesta tasca, en l'informe
d'aquest segon semestre del 2019 hem analitzat la
programació de la televisió pel que fa al desplaçament
d'unitats mòbils per a cobrir en directe esdeveniments no
esportius en diferents localitats i municipis de la
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Comunitat Valenciana que s’han celebrat al llarg del 2019,
a fi d'evidenciar si s'està duent a terme aquesta labor de
vertebració que des del Consell de la Ciutadania entenem
que és fonamental en un mitjà públic.
Som conscients que aquesta és una foto, dins d'un
conjunt de programació temàtica més ampli (reportatges i
programació periòdica sobre gastronomia, personatges
cèlebres, literatura, pobles de l'interior...) amb la qual cosa
aquesta foto que es presenta en aquest informe és
només una part de l'anàlisi que des del Consell de la
Ciutadania emprendrem i que en el desenvolupament
dels següents informes que aquest Consell ha de
presentar s'anirà desgranant per a oferir instantànies de la
labor vertebradora que des d’À Punt s'està fent.
Per això i quant a l'estudi efectuat per al període que
ens ocupa i després d'analitzar la informació relativa a
aquestes retransmissions, ens trobem amb una foto que
ens mostra un total de 48 retransmissions en directe al
llarg de l’any 2019, de les quals 29 corresponen a
València i municipis de la província, 11 a Alacant i
província, i 8 a Castelló i província. D’aquestes
retransmissions, 35 corresponen a les capitals de
província, 23 de València, 6 d'Alacant i 6 de Castelló.
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Aquesta foto ens mostra un panorama en el qual si bé
s'aprecia l'interés per mostrar i cobrir realitats dins de tota
l'àrea geogràfica del territori, l'esforç veiem que es
concentra a València i província, per això avaluem l'esforç,
tenint en compte els mitjans amb els quals es compta, i el
fet que hi ha molts actes concentrats en les capitals, però
encara així encoratgem a obrir el focus.
D'altra banda apreciem que 23 d’ells han tingut lloc a
la província de València, per la qual cosa entenem que es
deu a la capitalitat i també a la facilitat de cobertura, ja
que és on es compta amb el major nombre d'unitats. Per
això des del Consell de la Ciutadania animem a continuar
amb aquesta labor perquè se seguisca mostrant la realitat
completa del territori i es faça, a més, un esforç afegit per
a arribar a altres localitats.

Pel que fa al detall de les xifres, ens trobem que de les
retransmissions fetes fora de les capitals els municipis als
quals s'ha donat cobertura han sigut:
València: Canals, Ontinyent, Bunyol, Algemesí, Torrent i
Alzira.
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Alacant: Alcoi (dues retransmissions), Pego (dues
retransmissions) i Elx.
Castelló: Segorbe i Vinaròs.
Quant a la tipologia de les retransmissions que s'han
cobert, han sigut en la seua majoria esdeveniments de les
festes patronals, de caràcter religiós i cultural i uns altres
socials i de caràcter únicament cultura.
València: 11 actes fallers, la processó del divendres
sant, el trasllat de la Mare de Déu, la processó del Corpus,
la gala de Cinema Jove, la Manifestació LGTBI, la gala de
les Arts Escèniques, 3 activitats relatives a Maratons i
Carreres, la Fira del Corredor, la Gala de la Lluna, els II
Premis Carles Santos i la retransmissió de les
Campanades de Cap d’any.
Municipis: Alzira (Divendres Sant), Canals (Foguera),
Ontinyent (Moros i Cristians), Bunyol (Tomatina), Algemesí
(Muixeranga), Torrent (El Ball de Torrent).
Alacant: 4 actes de les Fogueres, la processó del
dijous sant i les festes de la Santa Faç.
Municipis: Alcoi (Moros i Cristians i la Cavalcada dels
Reis), Pego, (À Punt Directe i els Carnestoltes), Elx (El
Misteri d’Elx).
Castelló: 4 actes de les festes de la Magdalena, la gala
Audiovisual de Castelló i el Betlem de la Pigà.
Municipis: Vinaròs (Gala dels Regnes) i Segorbe
(Entrada de bous i cavalls)
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Consell de la Ciutadania, 2020

En compliment de l’encàrrec legal d’émettre “un informe
semestral sobre el desenvolupament dels programacions
des diversos Mitjans i serveis de la Corporació”, (apartat g
del punt 8 de l’article 20 de la Llei 6/2016, de la
Generalitat) el present informe s’aprova, fa públic i
s’entrega al President del Consell Rector de la CVMC a
València, el 24 de juliol de 2020.

Consell de la Ciutadania
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació
Polígon, Carrer d’Ademús
46100 Burjassot
València
www.cvmc.es

