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PRESENTACIÓ DE
LA PRESIDENTA
De nou el Consell de Ciutadania, complint un de les comeses que assenyala la Llei a aquest òrgan, presenta el seu
informe. La pandèmia, els riscos de la qual continuen
persistint, ha modificat el format de les nostres reunions,
que en aquest últim període han sigut híbrides comptant
amb la presència d’uns membres en la seu d’À Punt i altres
connectats telemàticament.
En aquesta ocasió l'informe abasta tot l'any ja que
pensem podria ser de major utilitat i perspectiu a l'hora
d'analitzar les tendències de la programació així com la
resta d’apartats en els quals es divideix l'informe.
Al principi documentem la nostra activitat, les reunions
que hem tingut i els temes tractats així com els acords als
quals s'ha arribat. La composició d'aquest òrgan ha
volgut ser un reflex de la societat perquè els diferents
interessos que existeixen pogueren estar representats. Si
repassem els informes anteriorment publicats podem dir
que, en el seu conjunt, complim o almenys ens acostem a
complir la finalitat prevista en llei que ens inclou en
l'organigrama de la Corporació Valenciana de Mitjans de
Comunicació.

Que fem amb els missatges que ens arriben? Que ens
indiquen? Una part important numèricament almenys ha
sigut la retransmissió de la celebració religiosa com a
servei públic. En tota aquesta època de pandèmia ha
ocupat bona part de les reclamacions dels que ens veuen.
L'accessibilitat de les persones sordes, l’anàlisi sobre el
Llibre d´Estil, la creació d'un grup d'anàlisi sobre el dret
d’accés, la reflexió sobre la relació entre cultura i televisió, i l'anàlisi de la programació són, a grans trets, el
contingut d'aquest informe.
En definitiva el que no deixem de preguntar-nos és com
pot contribuir un mitjà públic que “es cola” a les nostres
cases, és cert que li obrim la porta, a reflectir les inquietuds del que parcialment representem. D'entrada donant
a conéixer l'existència del Consell de la Ciutadania, la
nostra raó de ser, perquè estem en la llei de creació
d'aquesta entitat, explicar per què s'ha configurat amb les
fraccions socials que representem...
Les nostres memòries són la prova de la nostra existència.
Prou coneguda?

Una part necessària en tots ells és l'anàlisi de les queixes
i suggeriments que tampoc ha d'excloure les felicitacions,
encara que en general, solem ser més propensos a les
primeres. Segurament les queixes son una part fonamental i important per als mitjans de comunicació en general,
perquè els mitjans troben el seu arrel en el dret constitucional, i mes en el cas particular dels mitjans públics, per
la qual cosa és natural que la ciutadania puga exigir una
correlació entre el seu esforç impositiu i el resultat.

Júlia Sevilla, presidenta del Consell de la Ciutadania
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MEMÒRIA DE LES
PRINCIPALS ACCIONS DEL
CONSELL DE LA CIUTADANIA
(2021)
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 al llarg de l’any 2021 són les següents:

1. Reunions Ordinàries
El Consell de la Ciutadania ha celebrat un total de 13
reunions els dies 16 i 22 de febrer, 23 de març, 14 d’abril, 11
de maig, 15 de juny, 5 i 19 de juliol, 15 de setembre, 18
d’octubre, 2 i 22 de novembre i 13 de desembre.
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2. Principals temes tractats i acords
adoptats
Els principals temes tractats i els acords més significatius
que ha aprovat el Consell de la Ciutadania (CdC) durant
l’any 2021 són els que figuren tot seguit:
Resposta a les queixes i suggeriments remesos per
la ciutadania al llarg d’aquest període temporal.
Reunió celebrada el 16 de febrer amb el Director
General d’À Punt Mèdia Sr. Alfred Costa, que va fer
un balanç sobre la gestió duta a terme en l’SAMC i
va comunicar les noves propostes de programació.
Finalitzada la intervenció del director, els membres
del Consell de la Ciutadania li van plantejar els
temes següents: la proposta de possibilitar la
participació d’entitats socials en acciones
formatives dirigides al personal d’À Punt per a
millorar la informació inclusiva; la necessitat
d’implicar la ciutadania en l’activitat d’À Punt; la
iniciativa de fer unes jornades per a l’estudi de
l’aplicació del dret d’accés d’entitats socials al
mitjà; la necessitat d’incloure en la programació
algun espai dedicat a divulgació en matèria de
consum; la necessitat de tenir cura en la
programació en relació al tema de la violència de
gènere i el llenguatge de gènere; la necessitat del
tractament de la joventut com un cosa diferent al
públic infantil; i, finalment, la necessitat de disposar
d’informació sobre els convenis signats amb
entitats socials.
En la reunió del 14 d’abril de 2021 es va fer una
avaluació de la presentació de l’Informe del Consell
de la Ciutadania del 2020, que es va celebrar el dia
30 de març del 2021 en la sala d’actes d’À Punt. Entre
d’altres aspectes s’apunta que per als mitjans de
comunicació van passar desapercebuts temes
importants com el dret d’accés, i això suposa que,
per al futur, cal plantejar una estratègia de
comunicació del Consell de la Ciutadania.
En la reunió del 15 de juny de 2021 es va informa
sobre la reunió que es va mantenir l’1 de juny amb el
Consell d’Informatius on es va parlar sobre el punts
d’interés comú entre ambdós òrgans, i es va acordar
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remetre’ls mensualment una relació anonimitzada
de les queixes i suggeriments relacionats amb els
informatius que s’hagen rebut en el Consell de la
Ciutadania.
En la reunió del 5 de juliol, es va acordar per
consens el document que es transcriu tot seguit per
a la compareixença de la presidenta del Consell de
la Ciutadania en la Subcomissió de les Corts per a
l’estudi de la possible modificació de la Llei 6/2016
que va tenir lloc el dia 12 de juliol:

«COMPAREIXENÇA DE LA PRESIDENTA DEL
CONSELL DE LA CIUTADANIA EN LA
SUBCOMISSIO DE LES CORTS CREADA PER A
L’ESTUDI DE LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI
6/2016, DE 15 DE JULIOL DEL SERVEI PÚBLIC
DE RADIODIFUSIÓ I TELEVISIÓ D’ÀMBIT
AUTONÒMIC, DE TITULARITAT DE LA
GENERALITAT
En primer lloc des del Consell de la Ciutadania volem agrair
la invitació cursada a l'Entitat que presidisc per a estar hui
ací davant aquesta Subcomissió i poder dirigir a ses
senyories unes paraules sobre la nostra percepció en el
contingut de la matèria objecte d'aquesta Subcomissió,
percepció que sens dubte és fruit del contacte directe que
mantenim els membres del Consell, personalment o a
través de les organitzacions que representem, amb els
ciutadans i ciutadanes i que ens permet reflectir les seues
preocupacions i necessitats.
Primerament faré una breu exposició de quin es paper del
Consell de la Ciutadania dins de l’estructura de les
institucions creades per la Llei 6/2016 del Servei Públic de
Radiodifusió i Televisió de Àmbit Autonòmic de titularitat
de la Generalitat, quin és el paper que pot complir dins de
la societat valenciana i com s’han desenvolupat les seues
tasques des del inici del seu funcionament en abril de 2018.
El dret a la informació és un dels drets reconeguts en totes
les Constitucions des dels inicis de les declaracions de
drets, que sempre s'ha mantingut en les Constitucions
espanyoles i que apareix també en la Constitució actual.
És un dret doble: a comunicar lliurement informació, del
qual són titulars els diferents mitjans de comunicació, els
propietaris i personal que treballa en aquests, i a rebre
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lliurement informació, dret del qual la ciutadania és titular.
Aquest dret a rebre informació té un caràcter essencial per
a la societat i l'Estat democràtic com a mitjà que la ciutadania puga exercir el seu dret i es puga constituir una
opinió pública lliure.
És en aquest marc en el qual cal entendre la creació i
funció del Consell de la Ciutadania com un dels òrgans de
la CVMC. És ben conegut el procés que va «patir» la creació
d'un mitjà de comunicació propi de la nostra Comunitat fins
a l'aprovació per les Corts de la Llei 6/2016 que, sincerament esperem, no tinga reculada.
El paper dels mitjans de comunicació és de gran transcendència en una democràcia avançada com, malgrat a o
gràcies als últims vaivens, podem qualificar la que vivim. La
trilogia que teòricament caracteritza els mitjans de comunicació, especialment els de naturalesa audiovisual,
d'informar, formar i entretindre, ha de ser duta a terme
amb respecte als mandats constitucionals de l'Estat
democràtic: separar l'opinió de la informació, comunicar
informació de forma diligent, és a dir, amb escrupolós
respecte a les normes de deontologia professional que
impedeixen difondre mers rumors o les simples especulacions, respectar el pluralisme en tots els àmbits (polític,
cultural, lingüístic, etc.), garantir els drets que la Constitució protegeix en aquest àmbit, assegurar la crítica a
poders i institucions encara que siga molesta o fins i tot
feridora, si amb això es contribueix al debat públic en una
societat plural, preservar els drets específics de sectors
socials, especialment vulnerables, el respecte als límits en
l'ús dels missatges publicitaris, etc.
Quan es va aprovar la llei de creació de la radiotelevisió
valenciana es va pensar que era interessant, important i
necessari tindre un consell assessor. Quasi totes les televisions autonòmiques ho tenen i tenen una composició pareguda, però el nostre digam que té un accent major o un
adjectiu significatiu, que és “consell de la ciutadania”; això
no vol dir que no siga un consell assessor, però, d’alguna
manera, entronca en què és la base democràtica de l’estat,
que és la ciutadania.
La Llei 6/2016, de 15 de juliol va preveure el Consell de la
Ciutadania de la Corporació Valenciana dels Mitjans de
Comunicació per a assistir el Consell Rector 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, està en oferir
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participació ciutadana i garantir millor els drets de la
ciutadania. 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.
Així, des de la seua constitució en abril de 2018, aquest
òrgan està format per 13 persones, 4 d’elles elegides en
funció del seu caràcter «expert» i les 9 restants «entre les
persones proposades per associacions i entitats de la
Comunitat Valenciana» tal com figura en l'article 20.3, en el
qual també es diu «la composició del Consell haurà de
garantir la paritat de gènere». La duració del mandat és de
cinc anys i (això requereix un comentari) realitzarà una
sessió ordinària almenys una vegada cada tres mesos,
sense prejudici d’altres sessions extraordinàries en el
supòsit que preveja el seu reglament o quan així ho requerisca el Consell Rector per ser preceptiu o necessari, segons
el parer d’aquest últim, el seu pronunciament. El Consell
Rector va considerar que es podien fer tres sessions
trimestrals, però la realitat en estos tres anys ha sigut tal
que, per a poder dur a terme les tasques encomanades per
la llei, hem necessitat de prou més reunions, que de mitjana
duren tres hores cadascuna, i que hem assumit -com les
tantes hores de treball que li dediquem al Consell de la
Ciutadania fora dels moments de reunió- com un voluntariat que estem orgullosos de prestar a la societat per
millorar el servei públic radiotelevisiu.
D’una banda, el Consell de la Ciutadania és l’òrgan assessor en matèria de programació i continguts de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació. 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. Les persones membres del Consell de la Ciutadania també tenen la missió
d’oferir la perspectiva de les diferents audiències i identificar qüestions i demandes que puguen ser rellevants perquè
siguen considerades. D’altra banda, és funció del Consell
de la Ciutadania exercir la defensa de l’audiència, rebent i
instruint, mitjançant els mitjans habilitats a aquest efecte,
les queixes de la ciutadania, contribuint a capacitar
l’audiència per a un exercici crític, actiu i exigent en la seua
demanda per un procés comunicatiu democràtic i de qualitat. Per a dur a terme esta última funció arrepleguem les
queixes i suggeriments de la ciutadania. En els tres anys de
funcionament el nombre de queixes i suggeriments ha sigut
de més de dos mil tres-centes. S’han elaborat quatre infor-
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mes que estan publicats en la pàgina web de la CVMC i
s’han emés altres informes demanats per el Consell Rector.
I s’ha de dir que tot això s’ha dut a terme amb uns mitjans
humans i materials molt limitats.
En el nostre treball, al llarg dels tres anys de la nostra
existència, hem procurat donar suport a un treball rigorós,
respectuós amb les minories, inclusiu i dignificant i hem
pres en consideració els suggeriments i queixes que els
usuaris ens han transmés.
La composició del Consell, amb representació de col•lectius
i sectors de la ciutadania, ens ha vinculat sempre amb
aquell objectiu d'assegurar la presència i la representació
adequada de la diversitat de la nostra societat civil en els
continguts i la programació de la plataforma pública
valenciana de mitjans de comunicació.
Eixa composició plural, que és reflex de la pluralitat de la
nostra societat, origina un enriquidor i permanent debat
intern en el si del Consell, debat que està present en cadascuna de les decisions e informes en les que treballa l’òrgan
i que, naturalment ha estat present en la redacció de les
propostes de millora de la Llei 6/2016 que hui porte ací com
a fruit d'un consens, no unànime però sí majoritari, aconseguit en el Consell de la Ciutadania i que seguidament exposaré. Després de la meua intervenció intentaré contestar
totes i cadascuna de les seues preguntes amb les limitacions pròpies dels temes que no haja pogut debatre i
consensuar amb les meues companyes i companys del
Consell de la Ciudadania.
Entrant ja en el tema de la reforma de la Llei 6/2016, he de
dir que des del Consell de la Ciutadania observem amb
interés els intents de millorar la llei que regula els mitjans
públics de comunicació de la Comunitat Valenciana i ens
concentrem en aquells aspectes que semblen influir més en
el que és el nostre camp de treball: la diversitat, el pluralisme i la inclusió en els continguts de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació:
1) Ens sembla que l'aposta per la més àmplia participació
del públic ens ha de portar a demanar que la nova regulació contemple l'obligació d'establir una partida específica dels pressupostos de la Corporació destinada a
facilitar l'Accés de col•lectius i grups socials als continguts, mitjançant un dispositiu de Dret d'Accés que encara
està per definir-se i sobre el qual aquest Consell prepara
una proposta.
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2) Igualment, creiem que el mandat de respecte a la pluralitat i diversitat social en els continguts informatius
obliga a mantindre una suficient estructura pròpia de
corresponsalies i mitjans distribuïts per tot el territori i
acudir a l'externalització només en casos ben taxats i
limitats per la dificultat tècnica d'una cobertura pròpia.

aquell objectiu d'assegurar la presència i la representació
adequada de la diversitat de la nostra societat civil en els
continguts i la programació de la plataforma pública
valenciana de mitjans de comunicació.

3) Quant a la part de la Llei que al•ludeix al mateix Consell
de Ciutadania suggerim algunes xicotetes modificacions
per a perfilar millor les nostres funcions:

En el nostre treball, al llarg dels tres anys de la nostra
existència, hem procurat donar suport a un treball rigorós,
respectuós amb les minories, inclusiu i dignificant i hem
pres en consideració els suggeriments i queixes que els
usuaris ens han transmés.

a. Passar a anual l'actual periodicitat semestral de
l'informe preceptiu, mantenint un informe semestral no
més que en relació a la resolució de suggeriments i
queixes. Així mateix, contemplar expressament la
possibilitat d'emetre informes sobre continguts de la
programació a iniciativa pròpia, amb el mateix
caràcter no vinculant que la llei contempla per als
informes preceptius.

Des d'aqueixa posició vinculada a les audiències, observem
amb interés els intents de millorar la Llei que regula els
mitjans públics de comunicació de la Comunitat Valenciana i ens concentrem en aquells aspectes que semblen
influir més en el que és el nostre camp de treball: la diversitat, el pluralisme, la cohesió social i la inclusió en els
continguts de la Corporació Valenciana de Mitjans de
Comunicació:

b. Dotar pressupostàriament de recursos econòmics al
Consell en una quantitat que li permeta emprendre
algunes de les accions públiques que hui no pot
exercir per mancar de mitjans (Jornades, Congressos,
activitats de difusió, notorietat pública, campanyes
ciutadanes i de participació, etc.).

1) No sembla que el CdC puga pronunciar-se sobre l'arquitectura societària de la plataforma pública de comunicació, però sí, podem recordar que la claredat i concreció en la distribució de les competències i funcions entre
la Direcció General i la Presidència del Consell Rector
segur que ajuden al funcionament de l'entitat.

c. Definir en el nou text legal les relacions del Consell de
la Ciutadania amb el futur, i ja imminent, Consell de
l'Audiovisual, per a perfilar les formes de col•laboració
i les respectives àrees d'actuació.

2) Ens sembla que l'aposta per la més àmplia participació
del públic ens ha de portar a demanar que la nova regulació contemple l'obligació d'establir una partida específica dels pressupostos de la Corporació destinada a
facilitar l'Accés de col•lectius i grups socials als continguts, mitjançant un dispositiu de Dret d'Accés que encara
està per definir-se i sobre el qual aquest CdC prepara
una proposta.

d. Disposar en el text legal un mecanisme adequat
perquè el Consell de la Ciutadania puga suggerir, si
arriba el cas, l'ampliació de la seua composició per a
incloure nous sectors o col•lectius importants de la
societat civil.»
- En la reunió del 19 de juliol es va acordar remetre a la
Subcomissió de les Corts per a l’estudi de la possible
modificació de la Llei 6/2016 el document següent:
«El Consell de la Ciutadania (CdC) vol agrair a aquesta
subcomissió que ens haja convocat per a conéixer la
nostra opinió com a òrgan que entén de la representació de
la pluralitat i la diversitat social i assumeix la defensa de
l'audiència.
La composició del CdC, amb representació de col•lectius i
sectors de la ciutadania, ens vincula precisament amb
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3) Igualment, creiem que el mandat de respecte a la pluralitat i diversitat social en els continguts informatius
obliga a mantindre una suficient estructura pròpia de
corresponsalies i mitjans distribuïts per tot el territori i
acudir a l'externalització només en casos ben taxats i
limitats per la dificultat tècnica d'una cobertura pròpia.
Així, pensem que l'externalització s'ha de limitar a casos
molt concrets i perfectament fonamentats, on la
contractació s'ha de realitzar amb empreses externes
atenent a requisits d'idoneïtat periodística, i laboral, així
com de fiscalitat justa i vinculació al territori de què es
tracte. Així mateix que es tinga en compte o que es
valore de manera més positiva a aquelles empreses
d'acord amb la LLEI 18/2018, de 13 de juliol, de la Generali-
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tat, per al foment de la responsabilitat social, siguen
qualificades tal com es recull en el títol III de la mateixa
com a empreses o entitats valencianes socialment
responsables.
4) El nostre interés a assegurar una programació que reculla i potencie la diversitat i pluralitat de la nostra societat ens porta també a suggerir que es facen desaparéixer els constrenyiments excessius que contemplava la
Llei de Creació quant als límits a la contractació de
personal (1/3) i el sostre del finançament i el pressupost,
així com el límit de contractació de publicitat. Aqueixes
limitacions van poder complir una funció en el naixement de la plataforma pública d'À Punt però hui, a la
vista de les difícils condicions de competència, sembla
que podrien ser revisades.
5) Considerem que la Llei hauria de tindre en compte les
noves tendències existents en el panorama audiovisual i
aprofundir en el paper del canal d'internet.
6) El text resultant de la Llei deurà de revisar-se per a que
el llenguatge siga inclusiu en matèria d’igualtat d’homes
i dones.
7) Quant a la part de la Llei que al•ludeix al mateix Consell
de la Ciutadania suggerim algunes modificacions per a
perfilar millor les nostres funcions:
a. Passar a anual l'actual periodicitat semestral de
l'informe preceptiu i contemplar expressament la
possibilitat d'emetre informes sobre continguts de la
programació a iniciativa pròpia, amb el mateix
caràcter no vinculant que la llei contempla per als
informes preceptius.
b. Establir com a mínim una sessió mensual del CdC (art.
20.7)
c. Recollir entre les funcions del CdC el respecte a la
defensa de l'audiència, la tramitació de les queixes i
suggeriments mitjançant el dispositiu que el CdC cree
a aquest efecte i elevant un informe semestral de
queixes i suggeriments que es presentarà a la direcció
general i al Consell Rector.
d. Dotar pressupostàriament de recursos econòmics al
Consell en una quantitat que li permeta emprendre
algunes de les accions públiques que hui no pot
exercir per manca de mitjans (Jornades, Congressos,
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activitats de difusió, notorietat pública, campanyes
ciutadanes i de participació, etc.)
e. Establir en el text l'obligació que la corporació facilite
els mitjans tècnics i humans precisos al CdC per a
l'exercici de les seues funcions i, en tot cas, proporcionarà, d'acord amb la presidència del CdC, un/a secretari/a adscrit, no membre del CdC que actuarà amb
veu però sense vot.
f. Definir en el nou text legal les relacions del CdC amb el
futur, i ja imminent, Consell de l'Audiovisual, per a
perfilar les formes de col•laboració i les respectives
àrees d'actuació, la qual cosa podria fer-se també
modificant la Llei del Consell de l’Audiovisual.
g. Definir formes mitjançant les quals el CdC puga
incloure opinió i/o reflexió d’espais de representativitat ciutadana i/o experts que actualment no participen al sí del CdC, fórmules com poden ser col•laboracions puntuals en temàtiques específiques o sessions
de treball per a l’abordatge de qüestions sobre les
quals requerirem orientació, entre altres.»
- En la reunió del 15 de setembre es va acordar que
l’informe del primer semestre se centrara en l’estudi
de les queixes i suggeriments del període. A més d’eixe
estudi, també s’hi inclouria la presentació de la presidenta i la informació dels actes institucionals en què
ha participat el Consell de la Ciutadania i els seus
membres.
- En la reunió del 18 d’octubre es va tenir coneixement de
la decisió del Consell Rector de suprimir l’emissió de
les misses, cosa que va suposar un allau de queixes per
part de la ciutadania. En eixe sentit, es va acordar
respondre a les queixes sobre la supressió de la
retransmissió de les misses dominicals dient que les
retransmissions s’iniciaren vinculades a la pandèmia i
condicionades a les restriccions de mobilitat i d’aforament i que la desaparició de les restriccions ha suposat
la seua supressió.
Així mateix, en relació a l’informe del primer semestre de
2021, es va comentar la tendència a la disminució de les
queixes, cosa que es va valorar de manera positiva, es va
insistir en l’agilitat de les respostes per part del Consell de
la Ciutadania i es va constatar que les queixes i els
suggeriments en valencià superaven àmpliament a les
realitzades en castellà, fet també positiu, i que les
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queixes lingüístiques es referien majoritàriament a temes
de pronunciació. Finalment, s’acorda preparar una nota de
premsa sobre l’informe esmentat.

per a ordenar els esdeveniments dins de la graella i els
programes dins de la programació diària. Qüestions que
són ateses pel director general.

D’altra banda, també es comenta l’interés de les entrevistes mantingudes telemàticament amb la Sra. Carme
Figueras (Consell Audiovisual de Catalunya) i el Sr. Antonio Checa (Consejo Audiovisual de Andalucía) que han
obert moltes línies de treball en el tema del dret d’accés.

Pel que fa a la intervenció de la presidenta del Consell
Rector, se centra en la recapitulació de la successió de
fets relacionats amb el tema de la retransmissió dels
oficis religiosos des que va començar la pandèmia. Relacionat amb aquest tema, va comunicar que el Consell
Rector, davant el plantejament d’introduir les misses en la
graella, va decidir ajornar la decisió a l’emissió de l’informe definitiu sobre el dret d’accés, tal com es va acordar
després del primer informe del Consell de la Ciutadania,
per la qual cosa va demanar que el Consell de la Ciutadania emetera un informe el més aviat possible en el qual
no hi haguera un pronunciament del Consell de la Ciutadania en sentit afirmatiu o negatiu a l’emissió de les
misses, sinó que recollira una anàlisi qualitativa de les
queixes i els suggeriments sobre el tema i un estudi sobre
com procedeixen les altres televisions autonòmiques.

Per últim, es manifesta la preocupació sobre la qualificació de la programació infantil i juvenil en À Punt, constatant que actualment en la Comunitat Valenciana hi ha un
grup de psicòlegs i psiquiatres fent un estudi sobre paràmetres de felicitat relacionats amb la producció audiovisual que seria interessant per a establir nivells de qualificació en els continguts audiovisuals.
- En la reunió del 2 de novembre va tenir lloc la compareixença del director general d’À Punt, Sr. Alfred Costa,
i de la presidenta del Consell Rector, Sra. Mar Iglesias.
El Sr. Costa va comentar les novetats de la programació,
en particular, l’ampliació de la programació en directe,
tant de televisió com de ràdio, així com els espais en els
quals s’obri una finestra a entitats ciutadanes. Es va
referir també als nous programes de producció pròpia
d’entreteniment i ficció mitjançant els quals es vol
fomentar la producció, els actors i els tècnics valencians.
Va comentar la injecció d’un milió d’euros de l’IVACE en
els pressupostos del pròxim any destinats a la producció
audiovisual pròpia. Va fer menció també al premi rebut
per À Punt com a entitat audiovisual que més ha treballat
en suport de les persones amb discapacitat i als acords
signats amb diverses entitats i altres cadenes de televisió
autonòmiques, en execució del pressupost de 2021. Per
últim, va informar de l’estat de la gestió laboral en la
societat, fent especial menció als bons resultats en el
control de la COVID.
Els membres del Consell de la Ciutadania van plantejar
algunes qüestions referides a programes de contingut
social subvencionats per la Conselleria d’Igualtat; l’orientació més comercial que de servei públic d’alguns programes juvenils; el canal d’Internet; la visualització del
convenis en el portal de transparència de la CVMC i
l’SAMC; les línies de treball de la cadena en relació amb la
qualificació de la programació infantil i juvenil; i el criteri
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Després d’un debat, el Consell de la Ciutadania va acordar
fer una anàlisi sobre les queixes rebudes i sobre la solució
que han donat la resta de televisions autonòmiques al
tema.
- En la reunió del 13 de desembre es va acordar remetre
l’Informe del primer semestre de 2021 del Consell de la
Ciutadania al Consell Rector i preparar una nota de
premsa sobre el seu contingut. Així mateix s’acorda
enviar al Consell Rector, d’acord amb la petició oral
feta per la presidenta, Sra. Mar Iglesias, la informació
següent:
1) Cronograma de les actuacions realitzades pel Consell
de la Ciutadania relacionades amb el tema de les
retransmissions de les misses, acompanyat dels
documents que van ser enviats al Consell Rector com
a conseqüència d’aquestes actuacions.
2) Taula amb les queixes rebudes sobre les misses des
del dia 17/10/2021 i anàlisi de les mateixes.
3) Informe sobre retransmissió de misses i programes
religiosos en altres televisions públiques
4) Informe sobre l’audiència de les retransmissions de
les misses.
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3. Actes als quals han assistit membres
del Consell de la Ciutadania
- El 30 de març de 2021 en la sala d’actes d’À Punt en la
sala d’actes d’À Punt es va presentar l’Informe del
Consell de la Ciutadania del 2020.
- El 7 d’abril de 2021: Compareixença de la presidenta en
la Comissió de Les Corts per a l’estudi dels usos dels
temps per a impulsar polítiques concretes de racionalització dels horaris.

- 30 de novembre de 2021: Participació de la presidenta
en la taula redona “La corregulació – autoregulació
dels continguts, una gran oportunitat per a la millora
de la dieta mediàtica i l’impuls de l’ecosistema audiovisual valencià”, dins de la Jornada sobre “Continguts
audiovisuals i persones vulnerables; oportunitats de
l’autoregulació”, organitzada per ACICOM en la Sala
Berlanga de la Filmoteca Valenciana.

- El 7 de maig de 2021: Assistència la presidenta a l’acte
de celebració del Dia d’Europa, al Centre Cultural de la
Beneficència.
- El 10 de juny de 2021: Assistència a la Gala d’À Punt
Mèdia Celebrem 3 anys, que es va celebrar al Teatre
Principal de València.
- El 17 de juny de 2021: Assistència a l’acte de celebració
del centenari de l’escriptora Carmelina Sánchez-Cutillas al Monestir de Sant Miquel dels Reis organitzat per
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
- El 28 de juny de 2021: Assistència a la presentació de la
segona edició del Llibre d’Estil d’A Punt Mèdia a
Alacant, a la Sala de Vidre del Districte Digital.
- El 19 de novembre de 2021: Assistència a la presentació
del nou Bon Dia TV a la sala Luis García Berlanga del
teatre Rialto. Bon dia TV és el canal conjunt de continguts audiovisuals dels territoris del nostre àmbit
lingüístic, impulsat per la Corporació Valenciana de
Mitjans de Comunicació, la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals i l’Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears.
- 23 novembre de 2021: Assistència de la presidenta a la
Gala de Cloenda del VII Festival Cinema Ciutadà Compromés on va lliurar el Premi ACICOM del Concurs
Tirant d’Escolar a LA MIRADA, de Martina Spuche.
- 25 novembre de 2021: Assistència a l’acte Institucional
“Cap Cadira Buida”, en commemoració del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones,
que se celebra en el Claustre del Palau del Temple de
València, promoguda per la Delegació del Govern de la
Comunitat Valenciana.
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GESTIÓ DE QUEIXES I
SUGGERIMENTS.
INFORME ESTADÍSTIC.
Evolució en el temps
Durant l’any 2021, de l’1 de gener fins al 31 de desembre,
s'han rebut 1322 queixes o suggeriments.

Per edat
En la majoria de les queixes i el suggeriments no s'indica
l'edat de la persona que la fa. En aquelles que sí que
s'indica, les franges que més queixes i suggeriments han
presentat són les de 46 a 65, seguida de la de 66 a 80 anys.
EDAT

Dones
Queixes

<18
18-30

1
3

66-80
>80
No indica

Respecte a l'informe corresponent a l’exercici de l’any
2000 hi ha hagut una disminució important de les queixes
i suggeriment rebuts al llarg de 2021, passant de 187
queixes i 1649 suggeriments rebudes al 2000 a les 60
queixes i 1262 suggeriments de 2021, que en percentatge
suposa un 68% menys de queixes i un 23,5% menys de
suggeriments.
La inclusió o no de les misses en la programació d’ À Punt,
continua sent motiu de queixes i suggeriments. Quant a
aquest informe, l'increment dels suggeriments es
concentren en el mes de juny i octubre i el motiu és
manifestar la seua opinió a favor de l'emissió de les
misses.
Per sexe
La majoria de les queixes i suggeriments rebuts provenen
de dones (754 suggeriments i 23 queixes) mentre que la
resta són d'homes (483 suggeriments i 36 queixes). Hi ha
25 suggeriments i 1 queixa en els quals no s'indica el sexe.
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Queixes

6

31-45
46-65

Homes
Suggeriments
24

2

20

59

11

66

176

6

161

96

1

77

369

Queixes

Suggeriments

4

24
19

No indica
Suggeriments

1

12
16

143

1

24

Per localitat
La major part de queixes i suggeriments provenen de la
província de València. En 469 casos no s'indica la
procedència i en 8 d'ells son de fora de la Comunitat
Valenciana.
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Mitjans de recepció

El formulari situat en el web de la CVMC continua sent el
sistema majoritàriament utilitzat pels ciutadans per a
realitzar les seues queixes i suggeriments, cosa que
consolida una vegada més aquest formulari com a mitjà
per a rebre les propostes de la ciutadania. En segon lloc
se situa el mateix correu electrònic del Consell de la
Ciutadania que en aquest informe ha sigut bastant
utilitzat per a fer-nos arribar aportacions i queixes, i en
una proporció mínima es fan servir altres mitjans com pot
ser el correu electrònic d’À Punt, o altres de la pròpia web
de la CVMC, però que ràpidament ens els fan arribar al
Consell de la Ciutadania.

Distribució de queixes i suggeriments per mesos

Al llarg de l’any 2021 el nombre de queixes i suggeriments
rebuts és menor respecte a les rebudes durant l'any 2000.
Destaca el nombre de suggeriments rebuts tant en juny
com en octubre sol•licitant la continuació de la
retransmissió de les misses dins de la programació d’À
Punt, que es va deixar d’emetre donada l’evolució de la
situació de la pandèmia. Llevat d’aquests dos moments, la
resta de l’any es manté la mateixa tendència tant en
queixes com en suggeriments.
Distribució de queixes per mesos i motiu

Distribució per mesos

El nombre de queixes rebudes durant tot l’any és bastant
similar en tots els mesos.
Motiu i temàtica de les queixes rebudes:
Les queixes englobades en l'apartat de programes o
programació se centren en la sol•licitud d'inclusió en la
programació d’A Punt de determinats programes com és
el cas de “Societats Musicals”, el descontentament amb
els canvis en la programació de la vesprada, o que quan
arribe l’estiu lleven l’informatiu del matí, el fet de no
respectar la correlació de capítols en l'emissió de sèries,
i el tractament o cobertura que es fa en algun programa,
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així com l’actitud de determinants concursants de
programes.
En els informatius, les queixes estan relacionades amb la
cobertura o no cobertura de determinades informacions,
com per exemple que s'emeta l'escrutini de les eleccions
madrilenyes, i en algun error de contingut en les notícies
dels informatius, la utilització del terme País Valencia i no
Comunitat Valenciana i la falta de cobertura de
manifestació del camp.
En la majoria de les queixes de llengua estan
relacionades amb la pronunciació de l'idioma.
I en l'apartat de misses el motiu és manifestar la seua
postura a favor o en contra de la seua emissió en la
programació d’A Punt, encara que com es pot comprovar
les queixes es concentren en el mes de juny.
Finalment, en uns altres són queixes pel tall dels crèdits
al final de les pel•lícules, el plagi d'un projecte o el
consum excessiu d'energia que suposa encendre la
calefacció perquè els professionals van vestits amb roba
d'estiu a l'hivern, l’emissió de pel•lícules en castellà quan
estan doblades al valencià, o vídeos compartits en el web
sense explicacions.

reposició de sèries com és el cas de la segona temporada
d’”Historietes Medievals”, “Bonanza”, “Detectiu Conan”,
“L’Alqueria Blanca”, “Herència de Sang” o “Bola de Drac”.
També demanen l’emissió de determinades pel•lícules o
programes com ara concerts de música així com canvi
d’horari com és el cas del programa de ràdio “Línea de
Fons”. També hi ha felicitacions per programes com
“Tresors amb història”.
En els informatius, les queixes estan relacionats amb la
cobertura de determinades notícies o esdeveniments,
com que hi haja més noticies sobre el canvi climàtic. En
doblatge demanen més doblatge en les sèries i pel•lícules
i conéixer el nombre d'hores i cost que destinen a això. En
subtítols sol•liciten que s'incremente la programació
subtitulada en À Punt. En l'apartat de tècnics, es
relacionen amb el fet que en el web no es pot veure la
missa o que no es veu À Punt. En l’apartat llengua sols hi
ha dos suggeriments i demanen compliment del Llibre
d’estil i qüestions de pronunciació, i errada en dir alguna
paraula.

Distribució de suggeriments per mesos i motiu

El valencià és l'idioma més utilitzat en les queixes i
suggeriments rebuts pel Consell de la Ciutadania durant
l’any 2021. Durant l'exercici anterior va ser el castellà
l’idioma més utilitzat en les queixes i suggeriments
rebuts, especialment pel fet que es reberen molts de fora
del territori de la Comunitat Valenciana.

Idioma utilitzat

Quant als suggeriments per mesos i motius, és destacable
el nombre de suggeriments rebuts durant el mes de juny i
octubre relacionades amb les misses i coincidint amb
l'anunci d’A Punt de suprimir de la programació la
retransmissió de les misses.
En la resta de mesos es manté la tendència pel que fa al
nombre de suggeriments rebuts en el Consell de la
Ciutadania en altres períodes.
Els suggeriments en l'apartat de programes o
programació se centren en la sol•licitud de l’emissió o
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Situació de l'expedient
QUEIXES
De les 60 queixes rebudes, 41 ja han sigut tancades,
mentre que 6 d'elles continuen pendents i en 13 casos no
s'ha pogut respondre per no figurar el correu electrònic
de la persona que havia fet la queixa.

SUGGERIMENTS
Dels 1.262 suggeriments que s'han rebut, s'han tancat 892.
En 351 dels casos no s'indicava correu electrònic per a
poder donar resposta i 1 se considera no contestable.
Encara queden 18 suggeriments per respondre.
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AUDIÈNCIES.

Ja en l’informe de l’any 2020 celebràvem la consolidació
d’un espai propi d’audiència d’À Punt, després de la
superació dels difícils inicis d’una emissora que degué
començar de zero a l’abril de 2018, cinc anys després de la
desaparició de l’anterior canal autonòmic i, per tant,
sense el matalàs d’una audiència heretada.
Aqueix procés de consolidació va continuar durant el
primer i el segon anys de crisi pandèmica. La quota de
pantalla o share (percentatge d’espectadors que veuen
les emissions d’À Punt sobre el total del consum de TV),
ens situa encara entorn de la posició número 13 d’entre
les 26 cadenes públiques autonòmiques, que inclouen a
segons i tercers canals.
La millora registrada en 2021 té més significació si es
considera que aquest ha sigut l’any de la disminució del
consum “lineal” de TV, és a dir, el que es produeix a la
mateixa hora en què s’emet el contingut. Aqueixa
disminució d’un 11% es compensa amb el creixement de
l’anomenat consum “híbrid”, que abasta els “altres usos
del televisor”, internet, Youtube i TV en diferit. Un conjunt
que ara aconsegueix a 1 de cada tres televidents
(BARLOVENTO COMUNICACIÓN, 2022) La veritat és que en un
context de reducció del consum lineal que afecta totes les
emissores, les autonòmiques, i entre elles la plataforma
pública valenciana À Punt, han continuat creixent, a força
d’oferir continguts de major proximitat i referència
territorial, especialment gràcies als seus programes
informatius i d’actualitat.
Després del feble creixement del Share o Quota de
pantalla en 2019, ja registrem el despertament de 2020
espentat, en part, per les condicions del confinament
pandèmic, però la continuació d’aqueix creixement
durant el 2021 anuncia ja una certa consolidació de la
tendència.

INFORME ANUAL 2021 • CONSELL DE LA CIUTADANIA

Allò que la comparació dels tres anys d’existència de la
plataforma suggereix és que, amb algunes fluctuacions
estacionals, el creixement és constant i tendeix a
mantindre’s cada any per damunt de l’anterior, fins i tot
considerant les variacions mensuals. La plataforma À
Punt segueix, doncs, obrint-se camí lentament en el
rànquing de les emissores autonòmiques, com es veu en
la següent taula. Aqueixa consolidació ocorre respecte a
un sector que ha sigut capaç de créixer en conjunt en un
any, el 2021, de disminució del consum de TV lineal (un
11% menys que l’any anterior) i augment de l’anomenat
“visionat híbrid”, que es produeix a través dels “altres
usos del televisor”. En aqueixa cruïlla crítica per a la
televisió convencional, resulta cridaner que el sector de
les TV autonòmiques, en la seua oferta d’informatius, siga
l’únic que creix visiblement (fins al 8,4% de quota), al
costat de les plataformes de TV de pagament
(Comunicació, 2022).
La mitjana mensual, que resulta d’agregar la quota diària
i dividir pel nombre de dies del mes, puja 4 dècimes, que
s’afigen a les 9 de l’exercici anterior. Això significa un
augment sostingut, malgrat que encara no haja fet
millorar massa la posició relativa d’À Punt en el conjunt
de les autonòmiques. El rànquing que mostrem a
continuació ha sigut ordenat segons els valors
corresponents a la quota de 2021.

1
2
3
4
5
6
7

Cadena
TV3
*Aragón TV
*ETB 2
*TVG
Canal Sud
*TVCAN
*TPA

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

2018

Quota Mitjana
2019
2020

2021

13,9
8,4
8,3
9,9
8,8
5,2
5,5

14,6%
8,8%
8,3%
9,3%
8,0%
5,6%
5,9%

14,6
9,3
9,9
9,9
7,4
5,8
6,8

14
10,5
10,2
10,1
8,1
7,7
7,3

*CMM
C.ext.tv
Telemadrid
IB3
LA7RM
À Punt
*ETB 1

5,7
5,9
4,5
2,5
2,9
1,3
2,3

6,1%
5,8%
5,1%
3,5%
2,8%
2,1%
2,1%

5,6
6,2
5,4
4,7
4
3
1,7

6,3
5,7
5,2
4,7
4,5
3,4
2,2

*CAT 3/24
TPA2
L’altra
TVG2
*ETB 4
Super3/33
TV3CAT
*Esport3
*And-TV
Galícia TV
*ETB 3
*CSUr-*And

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

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

0,4
1,1
0,9
0,7
0,6
0,6
0,4
0,3
0,4
0,1
0,3

1,4
1
0,8
0,7
0,7
0,6
0,5
0,5
0,3
0,3
0,2
0,2
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En altres informes, i en altres seccions d’aquest mateix,
s’atén el compliment del Contracte-Programa en
aspectes com la diversitat i el pluralisme o els valors
cívics, així com en la varietat genèrica i de programes. En
aquesta secció ens limitem a observar l’evolució dels
públics de la nostra plataforma.
I ací és on trobem dades que mereixen reflexió. D’acord
amb l’evolució que mostren els informes mensuals
d’audiència d’À Punt, cal mantindre les observacions que
ja vam fer en l’informe anterior relatiu a l’exercici 2020.
Han tornat a créixer els públics de la plataforma
valenciana de comunicació, però l’anàlisi de la seua
estructura interna continua mostrant alguns problemes
que podrien condicionar la seua consolidació en el mitjà
termini:
1) Biaix de sexe: Ja en informes anteriors assenyalàvem
aquesta característica peculiar de l’audiència d’À Punt. En
qualsevol moment de la seua curta història que
contemplem, hi ha sempre més homes que dones
sintonitzant À Punt. Una dada cridanera, si es té en
compte que les dones representen en general el 55% del
consum televisiu, d’acord amb la majoria dels estudis
d’audiència. En el cas d’À Punt, la diferència en favor dels
homes va aconseguir el seu màxim en 2020, amb una
diferència de 1,7 punts en quota de pantalla, i s’ha reduït
a 1,3 punts en 2021. La diferència no és petita, si es
compara la grandària total de la quota. No disposem de
dades per a dilucidar si aquest biaix de sexe té el seu
origen en algun tret del contingut o l’estil de la cadena,
però la dada en si i la seua estabilitat en el temps criden
a la reflexió.

2) Biaix d’edat: Aquest és un altre dels trets que romanen
estables en l’audiència de la nostra plataforma
autonòmica. Roman, per tant, una certa preocupació pel
relleu generacional dels públics, ja que continua
havent-hi un cert buit en les cohorts de menor edat, la de
4 a 12 anys i, sobretot, la de 13 a 24. En aquesta última
franja la TV competeix, certament, amb “les altres
pantalles” i li és més costós fidelitzar públics. La quota
mitjana anual en la franja de 25 a 44 anys continua sent
de gran fortalesa (5,9), molt per damunt de la mitjana
general. En 2021 ha pujat un punt, la qual cosa apunta en
la idea de consolidació de la cadena en aquest segment
actiu de la població. També creix un punt la franja de 13 a
24, però resulta insuficient per a la reposició de públics a
mitjà termini.

La distribució de la quota per targets d’edat en les grans
cadenes generalistes (La 1, La 2, T5, A3, Quatre i La Sexta)
sol mostrar una disposició en escala, ja que les
audiències creixen amb l’edat, d’acord amb el que sabem
sobre hàbits de consum. Les majors diferències amb les
cadenes generalistes resideixen, precisament, en aqueixes
dues franges d’edat, la que sembla absent en À Punt
(13-24) i la que es mostra sobre representada (25-44).

No obstant això, si prenem en consideració les mitjanes
anuals de quota, es registra una petita disminució de la
diferència entre homes i dones. Per a dir-ho en termes de
raó estadística, s’ha passat d’1,7 homes per cada dona a
1,5 en l’audiència d’À Punt .
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3) Biaix de territori: En informes anteriors ja hem
assenyalat aquest altre desequilibri o biaix territorial de
l’audiència: el predomini del públic assentat a la província
de València continua sent molt destacat. En un context de
creixement suau de la quota d’audiència, la distància
entre la província de València i la d’Alacant només s’ha
reduït en una dècima. Per contra, entre la de València i
Castelló aqueixa diferència s’ha reduït en quasi un punt.
No interessa tant ací la grandària de la quota i la seua
relació amb la densitat poblacional, com el propi ritme de
creixement. En aqueix aspecte, sembla que continuem
tenint un dèficit de percepció en el sud de la Comunitat
Valenciana, on no sembla que s’identifique encara la
plataforma autonòmica com alguna cosa pròpia o
pròxima.
QUOTES
2019
2020
2021

Prov.
València
3,1
4,2
4,5

Prov.
Prov.
Alacant
Castelló
1,1
1,3
1,6
1,6
2,0
2,8
Font: Kantar Media

5) Biaix lingüístic: Ja en el nostre informe de 2020
assenyalàvem que l’aspecte lingüístic estava sent obviat
pels reports d’audiència de Kantar Media. Aquesta falta de
dades fa molt difícil per al Consell de la Ciutadania
l’observació i anàlisi d’una les funcions destacades de la
plataforma autonòmica, com és la preservació i promoció
de la cultura pròpia i la llengua pròpies de la Comunitat
Valenciana. Instem, per tant, que l’encàrrec de servei de
dades i la mètrica d’audiències incloga sempre aquest
important aspecte de la informació.
6) La grandària de l’hàbitat també sembla influir en la
quota d’audiència i és també un paràmetre relacionat
amb els dos anteriors, el nivell socioeconòmic i l’ús
lingüístic. Aquest és un aspecte en el qual s’ha produït un
canvi respecte a l’exercici anterior: si en 2020 el tipus
d’hàbitat predominant entre els espectadors d’À Punt era
el de les grans ciutats de més de 200.000 habitants, en
2021 són els municipis menors de 50.000 els que
predominen. De fet s’ha produït un creixement notable de
la quota en els municipis petits, al mateix temps que una
lleugera disminució en els grans. És prompte per a saber
si el canvi és significatiu o conjuntural.

Hi ha ací un crit d’atenció als programadors, perquè es
busque la superació d’aqueix dèficit d’interés. En informes
anteriors ja vam poder descartar com a causa d’aquest
dèficit una falta d’atenció informativa de la cadena cap a
aquests territoris, per la qual cosa ha de tractar-se d’una
cosa més global en relació amb els continguts i la imatge
de la cadena. Mantenim, doncs, el suggeriment d’una
combinació de cerca de continguts vinculats a les
comarques del sud i un adequat llançament publicitari de
la imatge i la marca.
4) Biaix socioeconòmic: els indicadors de nivell
socioeconòmic de les audiències ens diuen que el perfil
de l’espectador d’À Punt, a més d’home d’entre 25 i 44
anys, és d’una posició social alta o mitjana-alta. Aquesta
circumstància ha variat més aviat poc des del principi de
les emissions. Encara que els tres nivells augmenten,
continua
havent-hi
un
predomini
del
nivell
socioeconòmic elevat i es mantenen les diferències.
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Els programes informatius han continuat sent els
sostenidors de la major part de l’audiència de la cadena i,
sobretot, del seu creixement en l’últim any. Això es deixa
veure amb meridiana claredat quan s’estudien els
rànquings tant de les emissions més vistes com dels
programes més seguits. Quan es considera mes a mes
aquest aspecte, és a dir, el programa més seguit (Share o
Quota i l’emissió més vista) en la majoria dels casos és
l’informatiu Notícies Migdia o compareixences especials
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del president davant algun esdeveniment. L’únic
programa de ficció que s’alça amb el primer lloc del
rànquing d’emissions i programes és L’Alqueria Blanca,
que va aconseguir desplaçar a l’informatiu fins a quatre
vegades.

No és d’estranyar que els informatius figuren entre els
programes estrela d’una plataforma pública com À Punt,
que ha de complir obligacions de servei públic i atendre
necessitats d’una forta identitat pública en un mercat tan
fragmentat. Però si en l’informe anterior assenyalàvem la
necessitat d’oferir altres productes no informatius amb
capacitat d’arrossegament de l’audiència, el programa
L’Alqueria Blanca sembla haver cobert aqueix objectiu
durant l’any 2021, liderant fins a quatre ocasions el
rànquing i amb nivells de seguiment notables.

anterior.
Mantenim també la reclamació sobre la necessitat
d’introduir descriptors personals per a incorporar
referències mesurables dels actors públics, individuals o
col•lectius, que intervenen en les notícies com a font o
protagonista d’aquestes, mesurant el “temps de paraula”
dels actors socials i/o culturals, com ja es fa amb els
actors del món polític.
Finalment, resulta de la major importància que aquests
informes, independentment de la seua presentació
gràfica, s’acompanyen de les microdades en un format
accessible i operable (CSV, Excel o similar) perquè el
Consell de la Ciutadania puga desplegar el seu propi
treball d’anàlisi i explotació de dades.

Dades i eines d’anàlisis de la programació
L’observació de la programació d’À Punt amb el focus
posat en el foment de la pluralitat i la diversitat social
valencianes, que és la raó de ser d’aquest Consell de la
Ciutadania, requereix d’instruments d’anàlisis prou
potents i afinats. Aquesta és la raó per la qual el nostre
informe anterior, corresponent a l’exercici 2020,
reclamava una millora d’aqueixos instruments d’anàlisis:
l’informe mensual d’audiències, la mètrica de xarxes i
web i els informes de pluralisme. Lluny d’atendre aqueixa
millora, l’any 2021 ha vist empitjorar la situació en
diversos aspectes: els informes no mantenen uniformitat
en la seua estructura al llarg del temps, la qual cosa
dificulta l’elaboració de conclusions consistents. L’aspecte
de l’anàlisi lingüística de les emissions ha desaparegut
pràcticament. No s’ha aconseguit cap regularitat amb els
informes de xarxes i web i, menys encara, amb les anàlisis
de pluralisme en els continguts. Devem, doncs, mantindre
la reclamació en els mateixos termes que en l’informe
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5.1 accessibilitat universal a la
informació: persones sordes oralistes i el
seu accés informatiu bàsic en À Punt
A Espanya hi ha una mica més d'un milió de persones
amb discapacitat auditiva, unes 100.000 viuen en la
Comunitat Valenciana, i el més sorprenent és que, segons
ens indiquen des d’Helix, que és la Federació d'Associacions per la Integració de les Persones Sordes Oralistes en
la Comunitat Valenciana, el 95% d'aquestes persones
sordes senten i es comuniquen mitjançant llenguatge
oral. Són persones sordes oralistes i en la majoria de
casos es comuniquen oralment gràcies a la tecnologia. El
restant 5% de persones amb discapacitat auditiva es
comunica a través de la llengua de signes.
Des del Consell de la Ciutadania hem recollit una reclamació d’Helix, a través del CERMI CV i la Plataforma del
Tercer Sector de la Comunitat Valenciana, que urgeix a
l'accessibilitat universal a la informació en À Punt. Helix
ha assenyalat l'existència de llacunes importants en el
servei de l'ens públic que van impossibilitar que en els
moments més delicats de la pandèmia en 2021, les persones amb discapacitat auditiva, i concretament les persones sordes oralistes, pogueren tindre accés a informació
de rellevància sobre el context i evolució de la pandèmia,
així com dels canvis normatius que van anar succeint-se
a conseqüència de les diferents ones i pics de la malaltia.
La població sorda oralista va trobar a faltar l'accessibilitat
informativa no sols en el servei públic d'À Punt, sinó
també en les rodes de premsa dels diferents organismes
de la Generalitat Valenciana que donaven informació
puntual i bàsica de la pandèmia. I denuncien que la falta
d'accessibilitat és generalitzada, també en l'àmbit de
l'oci, la cultura, la televisió…
El Consell de la Ciutadania fa una crida perquè es corregisquen aquestes deficiències i perquè totes les persones
amb discapacitat, i en aquest cas concret amb discapacitat auditiva, utilitzen llenguatge de signes o no, puguen
tindre accés en igualtat de condicions a continguts i informació d'À Punt, com a servei públic, i molt especialment
en moments on la seguretat sanitària resulte prioritària o
en qualsevol altra mena d'informacions d'interés general
i urgents.
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Sens dubte, cal redoblar esforços en l'accessibilitat
mitjançant la persona intèrpret de llenguatge de
signes, però cal donar servei a l'heterogeneïtat de la
població sorda que requereix d'altres eines, perquè,
com indiquen des d’Helix, el 95% de les persones amb
discapacitat auditiva senten gràcies a la tecnologia.
L'objectiu és aconseguir l'accessibilitat informativa
universal en un ens que realitza un servei públic de rellevància com és À Punt, per a eliminar els obstacles que
impedeixen que les persones amb discapacitat gaudisquen de la societat en igualtat de condicions i oportunitats. I en aquest cas, parlem des de la perspectiva de les
persones amb discapacitat auditiva, especialment de les
persones sordes oralistes, que pateixen dèficits auditius
de diferent grau, dificultats d'audició que els resta informació, que en la majoria de casos no utilitzen llenguatge
de signes i que, per tant, per a tindre un accés a la informació requereixen d'eines i solucions adaptades.
Les persones expertes en la matèria ens indiquen que a
més de la interpretació del llenguatge de signes,
existeixen moltes possibilitats i eines perquè les persones
amb discapacitat auditiva puguen accedir als continguts i
informació, no sols com a espectadores de l'ens sinó com
a protagonistes i professionals d'aquest, com a contertulians/as, periodistes i/o persones col•laboradores.
L'accessibilitat per a les persones sordes oralistes pot
vindre de la mà de la subtitulació en directe mitjançant
l'ús de l’estenotípia, un sistema d'escriptura ràpida, que
possibilita la transcripció de la informació verbal a un
programari instal•lat en un ordinador mitjançant l'ús
d'una màquina informatitzada. Amb aquest servei de
subtitulació es facilita l'accés a la comunicació i la informació a les persones amb discapacitat auditiva. Però no
sols es beneficien d'aquest servei d'accessibilitat les
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Però el subtitulat també pot ser en diferit, off-line o
enllaunat especialment per a programes, informacions
i/o vídeos que puguen veure's a través de la pàgina web.
Això resulta fins i tot més senzill perquè no tenim les
complicacions del directe.
Una altra de les eines és el bucle magnètic, un sistema de
so que transforma el senyal d'àudio, en un camp magnètic captat pels audiòfons dotats de posició "T". D'aquesta
manera, l'usuari rep un so net, nítid, intel•ligible i amb un
volum adequat. Pot ser un sistema fix (per exemple en
cabina), mòbil i/o individual, la qual cosa permetria
participar en igualtat de condicions a una persona sorda
oralista contertuliana, periodista o de qualsevol altra
professió.
Per a fer passos de forma ordenada, en primer lloc
hauríem d'assegurar l'accessibilitat en almenys aquells
espais de coneixement important per a la ciutadania i
aplicar les eines esmentades (interpretació del llenguatge de signes, subtitulació en directe mitjançant estenotípia i/o en diferit per a web i bucle magnètic) que hauran
de complementar-se amb altres com a suports per a la
lectura fàcil i l'audiodescripció.
D'una manera o una altra, existeixen persones expertes,
eines i necessitat d'establir col•laboració en aquesta
matèria per part de les entitats del Tercer Sector per a
trencar barreres, fer accessibles i més amables els serveis
públics i restablir drets bàsics com l'accés universal a la
informació i dret a la participació de manera equitativa.

5.2 La segona edició del Llibre d’Estil.
Una revisió des de la participació
ciutadana
La segona edició del Llibre d’Estil d’À Punt Mèdia, una
revisió des de la Participació Ciutadana
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Totes les veus socials amb voluntat inclusiva i, en particular, aquelles més vulnerabilitzades històricament, han
desitjat i mereixen en un context d’interés general ser
agents partícips de la seua representació mediàtica. Tot
un somni per a les identitats subalternes o no hegemòniques aquell que suposava rebre un reflex discursiu als
mitjans que es considerara versemblant a les seues realitats.

Llibre d’estil de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació

persones sordes, sinó que ofereix la possibilitat d'emetre
esdeveniments en temps real (streaming), integrant en
pantalla subtítols en directe. D'aquesta manera, les
persones que estan aprenent el nostre idioma poden
seguir discursos, conferències, jornades o qualsevol
esdeveniment amb major facilitat de compressió.

LLIBRE D’ESTIL
DE LA CORPORACIÓ VALENCIANA
DE MITJANS DE COMUNICACIÓ

Per a la societat valenciana tindre l’agència d’assumir un
paper actiu en la determinació dels criteris deontològics
que s’estableixen per a exercir el periodisme és una qüestió de vertadera rellevància. Per a l’augment de l’autoestima col•lectiva i també per a l’exercici del Dret a l’accés de
la ciutadania als mitjans de comunicació públics. Amb un
espai d’escolta activa, els enfocaments i els tractaments
informatius sobre qüestions que afecten a la diversitat,
que molt sovint venien assemblant-se a un malson,
passen a transformar-se en simbologia amb potencial de
generació –i recuperació– de dignitat a l’esfera pública.
Rebre i assumir el sentir social respecte a com es comuniquen les diferents realitats és tot un repte i el Consell de
la Ciutadania vol ser-ne transmissor en la mesura de les
seues possibilitats.
El Llibre d’Estil d’À Punt Mèdia és un document de referència per a la pràctica periodística del dia a dia, que va
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nàixer l’any 2017 amb la pretensió de ser una eina viva,
permanentment revisada i actualitzada. Un manual que
per a l’ens públic ha de suposar la norma per a la tasca, la
protecció de la vulnerabilitat i la representació fidel i
honesta de la societat valenciana en la seua diversitat.
Després de quatre anys de funcionament del mitjà públic
sota els criteris d’una primera edició ben treballada,
benintencionada, encara que no exempta de certes mancances, aquesta guia lingüística i deontològica havia
d’atendre necessàriament la realitat canviant, les inconsciències i les noves necessitats dels col•lectius socials
amb requeriments especials d’atenció. És per aquesta raó
que al llarg de 2021 el Consell de la Ciutadania, com a
representant de la societat civil i assessora en matèria de
continguts, ha volgut formar part activament del procés
d’elaboració de la segona edició del Llibre d’Estil de la
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació.
Després d’haver rebut devolució per part d’organitzacions,
associacions i col•lectius de natura diversa, el nostre
Consell va transmetre a la Comissió de Seguiment per a la
segona edició del Llibre d’Estil diferents esmenes relacionades amb la igualtat de dones i homes, la defensa dels
interessos de la infància, les persones adolescents i joves,
les persones amb discapacitats i malalties com el VIH, les
persones racialitzades i els drets humans, el suïcidi i els
interessos de les persones consumidores i usuàries. S’ha
parlat, a més a més, de la dignitat animal.

d’implementar els canvis, valorem que la majoria d’esmenes van ser considerades amb obertura de mires per la
Comissió de Seguiment de la Segona Edició del Llibre
d’Estil d’À Punt Mèdia. Aquest apartat deixa oberts camps
d’anàlisi en els quals s’aprofundirà en informes posteriors, com ara el tractament de la infantesa, l’adolescència i la joventut, entre d’altres, que requereixen una atenció específica.
Des del Consell de la Ciutadania continuarem exercint la
nostra tasca de representació de la ciutadania i la diversitat, sempre al costat de les persones, perquè obrir finestres de participació social en els mitjans públics és la
natura d’aquest Consell i és la major motivació de les
conselleres i consellers que conformen aquest ens de
protecció ciutadana davant les desigualtats i les vulnerabilitats que pot generar una informació mal tractada o un
enfocament incentivat des del prejudici, l’estereotip o la
desinformació. Els models respectuosos de representació
d’À Punt Mèdia han de ser, i treballarem perquè ho siga,
cosa de tots i de totes.

La societat organitzada, amb l’enviament dels seus
suggeriments i propostes, ha tingut la consideració d’avaluar les mancances de la primera edició del manual
vigent fins al moment i de proposar contingut referencial
per a la seua incorporació. La professionalització dels
departaments de comunicació de les associacions ciutadanes i col•lectius socials ha sigut clau per a la formulació d’aquestes propostes. Per això, també volem aprofitar
aquest espai per a donar les gràcies a les companyes i
companys que treballen la comunicació més a prop de les
persones, a les organitzacions cíviques, que han facilitat
el treball del Consell de Ciutadania com transmissor del
seu sentir. I que faciliten, a més a més dia a dia, el treball
periodístic dels professionals d’À Punt Mèdia. A les associacions ciutadanes, gràcies per participar-hi.
Encara que el treball del Consell de la Ciutadania durant
tot el procés d’edició del Llibre d’Estil va a ser una tasca
de mediació i no vam actuar com a òrgan decisiu a l’hora
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El Consell de la Ciutadania ha continuat treballant durant
2021 amb la visió de fer de la CVMC un dels organismes
de comunicació més avançats en l’aplicació del dret
constitucional d’accés de la ciutadania als mitjans de
comunicació públics.

- Des del Consell de la Ciutadania s’ha plantejat tant al
Consell Rector com a la Direcció General d’À Punt
Mèdia la conveniència d’incloure l’anàlisi de la presència de la societat civil organitzada en els estudis
contractats a GFK

En l’informe anterior, corresponent al 2020, vam presentar un full de ruta que ha orientat el nostre treball durant
el 2021.

- S’han fet els primers contactes per veure com podem
desenvolupar l’agenda pública “QUI ÉS QUI” . Es tracta
d’un projecte d’agenda del món associatiu i entitats a la
Comunitat Valenciana per a garantir i facilitar l’accés i
el contacte amb les diverses organitzacions socials
valencianes, a fi de donar-los veu tant en informatius
com en tota la graella de la programació. Hem anat
consultant el projecte i les possibilitats de desenvolupament tècnic amb organitzacions ciutadanes, equips
tecnològics, etc.

La recent creació del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha suposat una bona notícia, així com la
necessitat de mantindre una estreta col•laboració amb el
mateix. Hem sol•licitat mantindre una reunió conjunta;
però encara no ha estat possible en 2021 donada la seua
recent creació, esperant que puga produir-se a principis
de l’any 2022.
La importància de la possible regulació del dret d’accés
per banda dels Consells de l’Audiovisual, ens ha dut a
indagar sobre la seua actuació en aquest tema i hem
procedit a entrevistar a la vicepresidenta del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i al president del Consell
de l’Audiovisual d’Andalusia, els dos Consells Audiovisuals
existents fins ara.
Hem creat un grup de treball al sí del Consell de la
Ciutadaniai hem realitzat diverses actuacions:
- Creació d’un repositori amb documentació, articles,
investigacions, etc. relacionada amb el Dret d’Accés,
incloent les normatives d’altres mitjans de comunicació públics sobre el tema.
- Coordinació amb el consell d’informatius de la CVMC.
Vam tindre una reunió formal el dia 10 de juny de 2021
amb tres membres dels seus components per a establir línies de col•laboració en general i específicament
sobre el Dret d’Accés de la Ciutadania al nostre mitjà
de comunicació públic.
- Coordinació amb l’equip directiu d’À Punt Mèdia, especialment amb el Director General i amb el Responsable
de Projecció Social.
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- Hem plantejat la qüestió del dret d’accés a la Direcció
General de Participació de la GVA, participant en els
grups de treball creats per a facilitar la Consulta Prèvia
a l’Avantprojecte de Llei de Participació Ciutadana,
introduint el dret d’accés de la ciutadania organitzada
als mitjans de comunicació públics. https://gvaparticipa.gva.es/legislation/processes/15/debate
- Continuem plantejant l’oportunitat de realitzar una
Jornada amb el suport del Consell Rector de la CVMC,
que la pandèmia ens ha obligat a ajornar.
- Realització d’una sèrie d’entrevistes amb responsables i
referents del Dret d’Accés. Durant 2021 hem mantingut
entrevistes amb la vicepresidenta del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya i amb el president del “Consejo del Audiovisual de Andalucía”, les quals han estat
registrades en suport digital.
Durant el 2022 tenim previst continuar treballant més a
fons el Dret d’Accés de la ciutadania organitzada als
canals de la CVMC, per a la qual cosa seguirem el full de
ruta que vam formular en 2020 i especialment plantejarem al Consell Rector un pla de mesures i regulació del
citat dret d’accés.
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A continuació detallem alguns aspectes de la reunió
mantinguda amb el Consell d’Informatius
Reunió amb el consell d’informatius de la CVMC. 10 de
juny de 2021
https://www.cvmc.es/consell-dinformatius/
La reunió va tindre lloc amb tres components del Consell
d’Informatius: Isabel González, Abel Campos i Robert
Ortin

Tractem també un aspecte de fidelització de la ciutadania
amb À Punt Mèdia. Per exemple cada peça que fan, com la
fem arribar a les persones i/o organitzacions que han
intervingut.
Es tractaria d’aconseguir una fidelització amb el nostre
mitjà i a la vegada un major impacte al ser rebotat per les
seues xarxes socials i entorn, a les persones si especialment les organitzacions que apareixen en els nostre
mitjans. Per exemple facilitant l’arxiu i recuperació en
format de clip de la notícia que els afecta o participen.

Es constata per banda del Consell d’Informatius que
treballen amb molta llibertat, la qual cosa pot semblar
normal; però contrasta amb etapes anteriors del mitjà de
comunicació públic autonòmic, on no es produïa tal
llibertat informativa.

El Consell d’Informatius ens comenta que ho fan a títol
personal; però els sembla una gran idea que es puga
posar a disposició de les persones implicades/entrevistades.

Ha millorat la qualitat informativa. No es donen notícies
fins no tindre contrastada la informació de diferents fonts
que intervenen en una possible polèmica, garantint així la
pluralitat.

Es podria posar a disposició de la ciutadania en el canal
d’internet o en un espai de “a la carta”, els clips realitzats.
Actualment es posen els informatius sencers però no
existeix possibilitat ni de descàrrega ni d’aconseguir una
part concreta.

Una vegada al mes es reuneixen amb la Cap d’Informatius
Raquel Ejerique. Caldria dedicar més atenció als informatius de la ràdio i per descomptat al canal d’internet.

Pel seu interès destaquem alguns dels aspectes més
interessants de les entrevistes realitzades amb responsables d’altres Consells de l’Audiovisual.

El Consell d’Informatius participa en el Comité de seguiment del Llibre d’Estil.

Entrevista amb Carme Figueres, vicepresidenta del
Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) realitzada
el 5 d’octubre del 2021.

Plantegem la possibilitat que els estudis realitzats per
GKF puguen incloure l’anàlisi d’aparicions de líders
socials, no únicament de polítics. Els sembla molt
interessant el plantejament de crear temps d’antena per
als grups socials.
Els expliquem el projecte “Qui és qui” i especialment per
si això poguera interpretar-se com a una ingerència en
les fonts d’informació dels professionals. La resposta és
molt positiva, acollint la idea i prestant-se a col•laborar,
incloent la possible aportació de les seues agendes de
contactes amb entitats.
Abordem altres temes com la frustració que els suposa
les notícies que “floten”. Són aquelles peces ja realitzades
per a un informatiu però que la realització en temps real
deixa fora en ocasions donada l’agenda immediata.
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La pàgina web del CAC amb abundant informació i
documents és https://www.cac.cat/
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El CAC és un referent en tot l’Estat. Compta amb importants recursos, incloent els recursos humans amb 70
persones.

Entrevista amb Antonio Checa Godoy, President del
Consell de l’Audiovisual d’Andalusia realitzada el 7
d’octubre del 2021.

Alguns aspectes a destacar en referència amb els temes
que tractem al Consell de la Ciutadania:
Mesa de la Diversitat: organisme constituït per persones
del Consell amb la participació activa d’una àmplia
representació d’organitzacions socials de l’àmbit comunitari. Es divideix en grups de treball i totes les realitats
estan convidades a participar-hi. Entre la seua tasca,
organitzen Jornades Anuals i Premis de la Diversitat a
programes de la radio-televisió.
www.mesadiversitat.cat
Informe Anual d’emissió de Servei Públic (amb abordatge de protocols de pluralismes)
Informes de Campanyes Electorals

El web del Consell de l’Audiovisual d’Andalusia és:
https://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/

Informes de Pluralisme territorial i polític

Compten amb els recursos humans d’unes 30 persones,
tenint alguns serveis internalitzats.

Informes d’Igualtat i Diversitat

Entre les activitats que realitzen cal destacar:

Informe específic de la presència de les dones

Informes de pluralisme (audiències...) realitzats per un
equip de 5 persones responsables de l’àrea de continguts.

Compten amb un important equip: visionadors / analistes
+ intel•ligència artificial (desenvolupant-se encara per a
aconseguir automatitzar el reconeixement de les paraules
o les imatges).
Fòrum d’entitats de persones usuàries de l’audiovisual
(actualment inactiu) però és molt interessant la seua
constitució i en especial sobre el dret d’accés el document que van realitzar en unes jornades de l’any 2012 “EL
DRET D’ACCÉS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL”
https://www.cac.cat/sites/default/files/2018-04/El_d
ret_d_acc_s_2.pdf
Plataforma d’educació mediàtica. Programa
www.educac.cat
Quaderns del CAC aporta interessant documentació
https://www.cac.cat/acords-recerca/revista-quaderns-d
el-cac.
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https://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sear
ch/apachesolr_search?filters=%3A14
Queixes: Es coordinen amb el Defensor de l’Audiència de
Canal Sur, a través de l’Oficina de Defensa de l’audiència:
lloc des d’on es gestionen les queixes i els suggeriments.
Coordinació amb el Defensor del Poble, que també rep
queixes i suggeriments.
Taules redones amb col•lectius socials per a debatre
sobre la pertinença, o no, d’una representativitat (els
esdeveniments taurins) i amb el sector comunitari per a
redactar manuals de tractament informatiu.
Aliances amb associacions de la premsa per a fer estratègies comunicatives conjuntes.
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Barómetro Audiovisual de Andalucía: opinions i hàbits
dels andalusos en la seua relació amb els mitjans audiovisuals.
https://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/activ
idad/publicaciones/barometro/2021/03/barometro-a
udiovisual-de-andalucia-2020
Constatem que a Andalusia existeix un ample ventall de
mitjans de comunicació públics, especialment els municipals, sent tant televisions com sobretot ràdios. Indaguem sobre el Dret d’Accés. El Consell de l’Audiovisual
d’Andalusia ha mostrat preocupació per l’incompliment
d’aquest dret constitucional, que a més a més apareix
reflectit en la seu llei audiovisual. En 2014 i en 2021 han
aprovat en plenari, dos decisions que aporten interessant
informació, instant a la regulació del Dret d’Accés en els
mitjans audiovisuals públics:
•DECISIÓN 32/2014 DEL CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA SOBRE EL IMPULSO Y LA REGLAMENTACIÓN DEL
DERECHO DE ACCESO EN LOS MEDIOS AUDIOVISUALES
PÚBLICOS EN ANDALUCÍA
https://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites
/default/files/noticia/pdf/1403/decision__32_derech
o_de_acceso_1403261.pdf
• DECISIÓN 8/2021 DEL CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA SOBRE EL DERECHO DE PARTICIPACIÓN Y ACCESO DE
LOS GRUPOS SOCIALES A LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL PÚBLICOS EN ANDALUCÍA
https://www.consejoaudiovisualdeandalucia.es/sites
/default/files/decision/pdf/2108/decision_8_21_do_a
cceso_grupos_socialesf.pdf
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INTRODUCCIÓ:

7.1 PROGRAMACIÓ 2021_1R SEMESTRE

L’any 2021 ha continuat marcat per la pandèmia i les seues
conseqüències, cosa per la qual pot establir-se que eixes
conseqüències han consolidat comportaments i actituds
que podien considerar-se ocasionals i que s'han instal•lat
dins de la nostra quotidianitat com a hàbits de vida,
condicionant com socialitzem i els nostres hàbits de
consum, inclòs el consum d'oci i dins del mateix el relatiu
al consum de ràdio i televisió a través de les seues
diferents modalitats i plataformes

ELS INFORMATIUS continuen sent una de les apostes
principals de la casa, donant resposta a les necessitats de
la societat valenciana.

Així, podem determinar que la programació d’À Punt s'ha
vist afectada per aquesta situació que ha continuat
demanant de l'ens una resposta com a servei públic. Així,
la ràdiotelevisió valenciana ha consolidat el que fou un
període d’adaptació a l'excepcionalitat, a unes circumstàncies que formen ja part de la nostra realitat, donant
resposta a les necessitats de la societat valenciana.

L’experiència d’un informatiu comarcal d’acces al NTC nit
no ha tingut finalment els resultats de seguiment esperats
per a fer millorar la vesprada. Ben cert que l’objectiu no
era només de rendibilitat perquè l’ objectiu principal de la
proposta enmig de la pandèmia era donar visibilitat als
pobles i municipis que no l’havien tingut fins ara. Eixes
noves dinàmiques de treball convertixen durant este
semestre els caps de setmana els informatius en líders en
algunes franges d’emissió.

Així com ja es va indicar en l'informe anual de l'exercici
anterior, els canvis en la programació, el tractament i el
reforç dels informatius i l'entrada en la graella de continguts religiosos, han d'analitzar-se en aquest context. Per
tot això des del Consell de la Ciutadania volem tornar a
manifestar el nostre reconeixement per l'esforç dut a
terme per la Direcció d’À Punt Mèdia, el seu Consell
Rector i pel conjunt de tota la seua plantilla. Per normalitzar les dificultats i dur a terme l'exercici de servei públic
que ostenta la radiotelevisió valenciana.

Aixi, s’ha fet un exercici intern de gestió d’equips i s’ha
implantat una nova estratègia informativa especialitzant
els equips, cosa que ha fet disposar d’exclusives pràcticament totes les setmanes per ser referents d’altres mitjans
de comunicació valencians.

Durant eixe període, el debat A LA VENTURA manté la
quota de pantalla, però guanya en milers d’espectadors,
gràcies a l’increment de consum derivat del toc de queda.

A continuació fem l’anàlisi del que ha sigut aquest últim
any pel que fa a la programació, partint de la informaciò
que se'ns ha fet arribar des de la direcció d’À Punt Mèdia,
la qual posem en cursiva quan traslladem les seues valoracions de manera literal.

LES NTC DEL MATÍ, que s’emet simultàniament per ràdio,
continua sent el programa despertador informatiu, al
qual se li ha sumat A LA VENTURA, magazín d’actualitat
de producció pròpia on s’ha treballat la fortalesa de la
informació comarcal més propera, incloent temes de
caràcter social i de participació que en altres formats no
tindrien cabuda.
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Amb este programa aconseguim l’objectiu marcat de
tindre en directe emissió continua televisiva des de les 7h
fins les 22h. Això són 15 hores diàries (4500 hores a l’any). Un
esforç que pràcticament cap televisió autonòmica realitza.
Destinem recursos al servei públic informatiu molt per
damunt de les cadenes que per exemple tenen bons índex
d’audiència amb productes poc relacionats amb la proximitat i amb pressupostos semblants. Per a nosaltres és el
primer pas per a competir amb noves plataformes i hàbits
de consum.

PODRÍEM FER-HO MILLOR guanya pes els caps de setmana com a alternativa als magazins de les emissores generalistes presentant la realitat en clau d’humor amb molts
bons resultats, havent guanyat el premi TresDeu.

RÀDIO

BAMBOLINA SONORA, radioteatre seriat que combina la
participació d’entitats universitàries amb actors i actrius
professionals.

Durant el semestre s’ha revitalitzat la presència dels
equips d’À Punt Mèdia en les retransmissions esportives, i
no només aquelles d’esports majoritaris sinó també de les
disciplines alternatives, esports minoritaris i competicions
femenines.
Aquesta aposta no només es materialitza els caps de
setmana amb un carrusel de 10 hores (5h dissabte/5h
diumenge), sinó que traslladem l’interés periodístic esportiu a la resta de la setmana, incrementant el pes del gènere
amb tires diàries com LA PRÒRROGA, obrint finestres al
bàsquet europeu masculí i femení i mantenint les dos hores
nocturnes diàries.
El magazín de producció pròpia (equips interns) EL DIA
D’À PUNT dirigit i presentat per Oscar Martínez amb
seccions d’actualitat i altres convida a la participació
ciutadana.

INFORME ANUAL 2021 • CONSELL DE LA CIUTADANIA

Durant el 1r semestre s’incorporen a la graella quatre
productes de caràcter cultural sorgits de la crida feta en
coproducció amb l’Institut Valencià de Cultura:
La versió radiofònica de TERRITORI DE CONCERTS amb
23 grups musicals valencians (33% de grups i veus femenines)

LES CINC LLUNES, amb Amàlia Garrigos repassant les 5
àrees culturals de l’IVC.
CAFÉ D’ARTISTES amb entrevistes a personalitats de tots
els sectors a càrrec de Lluís Miquel.
A més, s’inicien els primers contactes reals amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per activar programes de col•laboració amb la xarxa d’emissores locals. Més
enllà de l’actual sinèrgia generada per EL RALL o EL MUSIQUER, la intenció és trobar el paraigua jurídic i econòmic
que permeta obrir línies de formació, adquisició de programes, etc., i que es materialitzarà durant el 2n semestre.
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TELEVISIÓ
BONA VESPRADA
S’aposta per la migració de les vesprades
cap a un format basat en la participació
ciutadana, que fa de la Comunitat Valenciana un plató televisiu. Una xarxa de
col•laboradors/es o ambaixadors/es de
pobles i ciutats ens transmeten cada dia
inquietuds, queixes i suggeriments.

Mentre esperem que es reactiven les partides de pilota del
dissabte de vesprada. Televisió de proximitat i promoció de
l’esport com a element d’integració i de pertinença de la
mà dels clubs esportius.

NOVETATS
L’HORA FOSCA
Seguint l’èxit d’altres tvs autonòmiques (TVG, TV3).
Docusèrie que narra casos policíacs mediàtics i colpidors.

Tot això mantenint el pols a l’actualitat i
fent camí amb connexions en directe.
Millora la presència dels nostres pobles al
magazín permetent connexió directa amb
la nostra gent.

ZOOM, INVESTIGACIÓ

Trending topic a Espanya, liderant el
consum en xarxes i trànsit web.

NO TENIM TRELLAT

DUEL DE VEUS

El programa aporta mitjanes d’audiència
per damunt de la cadena i genera continguts que aprofiten altres productes com el
magazín de vesprada.
TERRITORI DE CONCERT
Al llarg de 23 setmanes es programen
grups valencians per compensar el toc de
queda i la manca d’oferta de música en
viu.

Reportatges d'actualitat on s'analitzen a fons temes rellevants. Una exigència i una necessitat que una televisió
pública de proximitat dispose d’un producte en prime time
referencial en temes d’actualitat. Reportatges d’investigació amb temàtiques variades.

Ocupa en dissabte l’espai deixat per la final de Duel de
Veus, el programa busca l’empatia del públic major que
eixa nit consumeix preferentment televisió en obert.
L’ALQUERIA BLANCA
La aposta de ficció per a les nits de diumenge que
s’estrenà a finals de març.
Noves històries per recuperar un públic que es va quedar
orfe quan les històries dels Falcó i els Pedreguer deixaren
d’emetre’s. La sèrie incorpora 18 capítols dels quals 10
s’emeten este semestre.

Seguint la marca deixada pels concerts
extraordinaris emesos els últims mesos
amb fites significatives com El Diluvi, la
Gossa Sorda, Ciudad Jara, etc.
LA FINESTRA ESPORTIVA
Programa esportiu estrenat els matins de diumenge.
Rugby, derbis alacantins Oriola-Hèrcules, handbol Benidorm-Sagunt…
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7.2 PROGRAMACIÓ 2N SEMESTRE 2021
NOVA PROGRAMACIÓ
S’ha sumat als matins A LA VENTURA, magazín d’actualitat de producció pròpia.
Amb este programa aconseguim l’objectiu marcat de
tindre en directe emissió continua televisiva des de les 7h
fins les 22h. Això són 15 hores diàries (4500 hores a l’any). Un
esforç que pràcticament cap televisió autonòmica realitza.
A la ràdio el magazin EL RALL materialitza el compromís
de col•laborar amb la xarxa d’emissores municipals
valencianes
I hem anat més enllà amb un magazín d’hora i mitja de
dillluns a divendres fruit de l’acord amb la FVMP. 20 emissores emeten en directe, en simultani o en diferit a tota la
Comunitat Valenciana el programa i donem veu moltes
associacions i entitats que han trobat una finestra a la
seua radio pública. El següent objectiu són les televisions
locals i comarcals, amb les quals la llei ens obliga a tendir
ponts.

Haver aconseguit posicionar els programes de Turisme dins
el paraigua de l’entreteniment ha fet que es renove l’acord
d’ajudes i que es permeta la renovació de Loving CV i El meu
lloc al món… Mentrestant hem posat en marxa l’estrena de
XINO-XANO on el nostre reporter xinés ens oferirà la seua
mirada particular esta vegada sense l’obligatorietat
cultural o turística.
En este semestre s’incorporà de nou a l’oferta esportiva,
que cada dissabte inclou partida de pilota, La finestra
esportiva que durant la primavera va oferir diumenge de
matí la programació amb emissió d’esports alternatius,
minoritaris i amb especial atenció a l’esport femení
(natació sincronitzada, handbol, etc.).
A més se segueixen oferint esports per streaming. Una
finestra que mirem de conrear davant l’increment de
consum alternatiu o a la carta (volta ciclista femenina a la
CV, etc.).

El concurs ATRAPA’M SI POTS segueix en el day time de
migdia i suma edicions solidàries de prime time temàtiques amb personatges i convidats.
A l’estiu s’estrenà el concurs diari EL PREMI a les 13 h que
visita empreses de la CV per jugar amb els treballador/es
mentre es dona a conéixer el teixit productiu del nostre
territori.
ZOOM, CARTES EN JOC, VALENCIANS AL MÓN, TAP ZAP
(que ha passat a divendres on ha millorat la seua rendibilitat), TRESORS AMB HISTÒRIA (format on estem negociant una renovació amb l’IVC), TRAU LA LLENGUA,
VALENCIANS PEL MÓN i L’ALQUERIA BLANCA (nova
temporada de 8 capítols) es consoliden en els prime
times d’este període.
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7.3 CONCLUSIONS
Amb aquest recompte de programació es planteja una
graella que el Consell de la Ciutadanía valora com a
concorde a les necessitats de la societat valenciana, entenent que aquesta programació exerceix el paper de servei
públic que se li demanda a una radiotelevisió pública
autonòmica. Així, complint la comesa de traslladar la
realitat social i cultural de les ciutats i els territoris de la
Comunitat s'exerceix l'exercici vertebrador del territori
que és necessari. A més d'això, a través de la programació
es conjuguen esforços per a arribar a totes la franges
d'edats, amb diferents tipus de contextos que passen per
la part lúdica, amb magazins d'entreteniment, que compaginen la informació del moment amb el coneixement
de la nostra cultura i folklore; programes esportius,
retransmissions esportives, programes purament culturals, d'entreteniment familiar i també els dirigits als més
menuts, a més de ficció de producció pròpia i externa.
En aquest conjunt ens agradaria destacar l'esforç que
s'està fent des dels serveis informatius, que ofereixen dia
a dia un servei complet, independent i veraç de gran
qualitat.
Així i tot, no podem deixar d'assenyalar que trobem a
faltar esforços per incloure anàlisi de l'actualitat en
formats que permeten la participació d'actors i col•lectius
socials, com succeïa amb l'extint La Qüestió. Un model
que oferia una anàlisi de temes d'agenda política i social
analitzats no sols per diversos professionals de la comunicació, sinó també per representants de la societat civil
organitzada en un esforç per analitzar l'actualitat a través
d'altres prismes. Creiem que esforços d'aquest tipus són
necessaris en una radiotelevisió pública que exercisca
d'espill de la societat a la qual es deu, i per això animem
que plantejaments d'aquest tipus es consideren en
futures edicions.
A més d'això des d'aquest Consell s'anima a augmentar
l'esforç de producció pròpia pel que fa a la ficció, per a no
sols fer costat al sector audiovisual valencià, sinó també
per a construir-nos com a societat.
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AUTOREGULACIÓ I
PROGRAMACIÓ
AUDIOVISUAL EN LA CVMC
En l’actualitat queda fora de tot dubte la necessitat que
existeix d’avaluar els materials audiovisuals, donada la
gran quantitat que es consumeixen i la influència que
poden arribar a exercir en la conducta dels usuaris. No
obstant això, aquesta avaluació comporta una certa
dificultat, ja que no es disposa de material adequat per a
realitzar-la i els problemes relacionats amb les teories
que es troben en la base d’aquesta avaluació, fonamentades en la detecció dels aspectes negatius i sense tindre en
compte les aportacions positives a la salut mental del
procés.
El Consell de la Ciutadania de la CVMC manifestem el
nostre interés per aconseguir tindre un model d’autoregulació dels continguts audiovisuals avançat, especialment
pel que fa a les persones vulnerables. Cal dir que la CVMC
ja disposa d’alguns instruments avançats: Llibre d’Estil,
Carta de Valors per als continguts infantils i juvenils i el
Codi d’Autoregulació d’À Punt per a la defensa del menor.
En el moment actual s’estan produint uns importants
canvis en el marc normatiu, que ens esperonen a anar
encara més lluny, tenint en compte un context que està
canviant de manera accelerada. Així la recent posada en
marxa del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana pot suposar un important avanç per a tot l’ecosistema audiovisual valencià. Per altra banda la nova Llei
General de la Comunicació Audiovisual, que ha de transposar la Directiva Europea de Serveis de Comunicació
Audiovisual, es troba en ple debat parlamentari. En els
seus continguts tracta l’autoregulació i la regulació dels
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continguts audiovisuals. L’aprovació de la Llei Orgànica de
protecció integral a la infància i l’adolescència front a la
violència, el Decret de protecció dels consumidors i usuaris front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica,
etc. creen una situació favorable per a replantejar la
programació i l’autoregulació de la CVMC. Hem de
preveure com millorar la nostra autoregulació.
El Consell de la Ciutadania en el seu conjunt i també
algunes persones membres i les seues organitzacions,
som agents actius en la societat respecte de la protecció
de les persones vulnerables, fent-nos reso d’algunes de
les activitats relacionades amb el tema. Així el Consell de
la Ciutadania ha participat en les Jornades Continguts
audiovisuals i persones vulnerables; oportunitats de
l’autoregulació realitzades el dia 30 de novembre en la
seu de la Filmoteca, amb la participació de la seua presidenta, Julia Sevilla així com del membre Jose Ignacio
Pastor, organitzador de les citades Jornades com a President d’ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació).
També va participar Maria Lozano en representació del
Consell Rector de la CVMC.
La regulació, autoregulació i corregulació en el Projecte
de Llei General de la Comunicació Audiovisual
Quina és la diferència entre els tres conceptes?:
- L’autoregulació o regulació voluntària adquireix important carta de naturalesa amb l’última modificació de la
Directiva Europea de Serveis de Comunicació Audiovisual.
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El considerant 14 de la Directiva diferència entre: L’autoregulació, que “constitueix un tipus d’iniciativa voluntària
que permet als operadors econòmics, interlocutors
socials, organitzacions no governamentals i associacions
en general adoptar directrius entre si i per a si. Són
responsables del desenvolupament d’aquestes directrius,
així com del seguiment i aplicació del seu compliment
(…). No obstant això, si bé l’autoregulació pot ser un
mètode complementari per a aplicar unes certes disposicions de la Directiva (…), de cap manera pot substituir a
les obligacions del poder legislatiu nacional.
- La corregulació, que “proporciona un «vincle jurídic»
entre l’autoregulació i el poder legislatiu nacional (…)
la funció reguladora es reparteix entre les parts
interessades i el govern o les autoritats o organismes
reguladors nacionals. La funció de les autoritats públiques corresponents inclou el reconeixement del sistema de corregulació, el control dels seus processos i el
finançament del sistema. La corregulació ha de preservar la possibilitat d’intervenció estatal en el cas que no
es realitzen els seus objectius.
La Directiva anima a la utilització de la regulació voluntària, però “no obliga els Estats membres a crear règims
d’autoregulació o corregulació, o tots dos, ni afecta a les
iniciatives de corregulació ja implantades en els Estats
membres i que funcionen de manera efectiva o les posa
en perill”.
En els articles 5, 6, 7 i 9 del projecte de llei , s’indica que
“es” promourà (cal pensar que pels governs i/o les autoritats audiovisuals competents, en el nostre cas, el Consell
de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana) l’autoregulació dels prestadors del servei de comunicació audiovisual per a adoptar codis de conducta en matèria de
pluralisme intern; comunicacions comercials no sexistes;
presència proporcional de les persones amb discapacitat;
veracitat, objectivitat i pluralisme.
Així en article 12 s’especifica respecte a l’autoregulació,
que:
“L’autoritat audiovisual competent promourà l’autoregulació perquè els prestadors del servei de comunicació audiovisual, els prestadors del servei d’intercanvi
de vídeos a través de plataforma o les organitzacions
que els representen, en cooperació, en cas necessari,
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amb altres interessats com la indústria, el comerç o
les associacions o organitzacions professionals o
d’usuaris o consumidors, adopten de manera voluntària directrius entre si i per a si i siguen responsables
del desenvolupament d’aquestes directrius, així com
del seguiment i aplicació del seu compliment”.
Des del Consell de la Ciutadania hem de preveure (en línia
amb entitats dels sector consumerista espanyol, per
exemple l’OCTA Observatorio de Contenidos Televisivos y
Audiovisuales que agrupa a més de 60 organitzacions)
garantir a les associacions de consumidors i usuaris la
participació en les iniciatives d’autoregulació. La qual
cosa suposa posar-se en línia amb el que assenyala l’article 37.1 de la Llei 3/1991, de 10 de gener, de Competència
Deslleial , i no una mera opció “en cas necessari”.
La CVMC hauria d’apostar clarament per la cooperació i
implicació de la societat civil valenciana. El Consell de la
Ciutadania haurà de ser un dels instruments d’impuls
d’aquest plantejament.
Cal tindre en compte que quan es tracta de garantir els
drets de les persones usuàries, un dels objectius de la Llei
segons la seua Memòria d’Impacte i la seua exposició de
motius, és més probable que això succeïsca quan les
seues organitzacions representatives tenen l’opció de
participar en les decisions en algun nivell.
Tenim un avançat Llibre d’Estil que suposa una clara
voluntat d’autoregulació i expressió d’una carta explícita
de bones pràctiques comunicatives; però per a ser un
veritable model d’autoregulació requereix comptar per al
seu seguiment i aplicació, amb la presència no sols dels
professionals d’À Punt, sinó també de les associacions de
consumidors i usuaris.
D’altra banda, respecte a la corregulació, l’article 13
indica en el seu apartat 1, que “L’autoritat audiovisual
competent promourà la corregulació mitjançant convenis
de col•laboració subscrits entre l’autoritat audiovisual
competent, els organismes d’autoregulació i, sempre que
els afecte directament, els prestadors del servei de comunicació audiovisual, els prestadors del servei d’intercanvi
de vídeos a través de plataforma o les organitzacions que
els representen”.
En el seu apartat 2, que “En els convenis previstos en
l’apartat anterior es repartirà la funció reguladora entre
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les parts interessades, establint-se els rols dels organismes d’autoregulació i els efectes de les seues decisions”.
I en el seu apartat 3 que “La funció de l’autoritat audiovisual competent en els convenis previstos en l’apartat 1
podrà incloure, entre altres, el reconeixement del sistema
de corregulació, el control dels seus processos i el
finançament del sistema.
Article 37. Foment dels codis de conducta. Les corporacions, associacions o organitzacions comercials,
professionals i de consumidors podran elaborar,
perquè siguen assumits voluntàriament pels empresaris o professionals, codis de conducta relatius a les
pràctiques comercials amb els consumidors, amb la
finalitat d’elevar el nivell de protecció dels consumidors i garantint en la seua elaboració la participació
de les organitzacions de consumidors a més de
preservar la possibilitat d’intervindre en el cas que no
es realitzen els seus objectius”.
Per part seua, d’acord amb l’apartat 1 de l’article 14, “L’autoritat audiovisual competent promourà l’ús de l’autoregulació i la corregulació previstes en els dos articles
anteriors mitjançant l’adopció voluntària de codis de
conducta elaborats pels prestadors del servei de comunicació audiovisual, els prestadors del servei d’intercanvi de
vídeos a través de plataforma o les organitzacions que els
representen, en cooperació, en cas necessari, amb altres
interessats com la indústria, el comerç o les associacions
o organitzacions professionals o d’usuaris”. Aquesta subscripció de conveni de corregulació per part del Consell de
l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana i la CVMC com a
organisme que planteja l’autoegulació hauria de ser
afavorida pel compromís de garantir la participació de les
associacions d’usuaris, així com al compliment dels
requisits exigits en l’article 14.2. que arreplega que els
codis de conducta hauran de reunir les característiques
següents:
a) Ser acceptats pels principals interessats.
b) Exposar clara i inequívocament els seus objectius.
c) Preveure un seguiment i avaluació periòdics, transparents i independents de la consecució dels objectius
perseguits.
d) Preveure els mitjans per a una aplicació efectiva,
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incloses unes sancions efectives i proporcionades.
e) Preveure mecanismes de reclamacions d’usuaris.
f) Preveure sistemes de resolució extrajudicial de conflictes davant entitats acreditades com a entitats de resolució alternativa de litigis, de conformitat amb el que
es preveu en la Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la
qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la
Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del
Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució
alternativa de litigis en matèria de consum.
g) Establir mecanismes de consulta prèvia per a assegurar el compliment normatiu i evitar incórrer en possibles infraccions i riscos reputacionals.
h) Establir òrgans independents de control per a assegurar el compliment eficaç dels compromisos assumits.
i) Respectar la normativa sobre defensa de la competència”.
El Consell de la Ciutadania hauria de ser una instància
independent per a la resolució de les reclamacions de
concurrents, usuaris o altres instàncies, evitant estar al
marge com ocorre amb l’actual Codi d’Autoregulació.
També potser interessant aclarir qui ha de formar part, i
si el Consell de la Ciutadania ha de fer-ho també, d’acord
amb la lletra h, en els òrgans independents de control,
com les comissions de seguiment.

Seria convenient planificar una revisió dels instruments
actuals de la CVMC, tenint en compte el que estableix
l’apartat 4 respecte als àmbits en els quals hauria de
promoure’s l’elaboració de codis de conducta:
a) Protecció dels usuaris.
b) Protecció de la salut pública en l’àmbit audiovisual.
c) Protecció dels menors en els serveis de comunicació
audiovisual i en els serveis d’intercanvi de vídeos a
través de plataforma.
d) Reducció efectiva de l’exposició dels menors a les
comunicacions comercials audiovisuals relatives a
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aliments i begudes amb alt contingut en sal, sucres, greix,
greixos saturats o àcids grassos trans, o que no s’ajusten per altres conceptes a les directrius nutricionals
nacionals o internacionals.
e) Reducció efectiva de l’exposició dels menors a les
comunicacions comercials audiovisuals relatives a
begudes alcohòliques.
f) Protecció dels menors de l’exposició a les comunicacions comercials audiovisuals relatives a la promoció
dels jocs d’atzar.
g) Protecció dels usuaris respecte de continguts que
atempten contra la dignitat de la dona, o fomenten
valors sexistes, discriminatoris o estereotipats.
h) Foment d’una imatge ajustada, respectuosa, apreciativa, inclusiva i lliure d’estereotips de les persones de
minories racials o ètniques en els continguts audiovisuals i que tinga en consideració una presència
proporcional al pes i a la participació d’aquestes
persones en el conjunt de la societat.
i) Protecció dels usuaris respecte de continguts que
fomenten una imatge no ajustada o estereotipada de
les persones amb discapacitat.
j) Protecció dels usuaris respecte de la desinformació.
k) Protecció dels usuaris respecte dels continguts amb
violència gratuïta i pornografia.

La CVMC i la programació infantil i juvenil
La CVMC ha desenvolupat, i especialment en matèria
d’infància i adolescència, diversos documents que suposen un model d’autoregulació:
• La Carta de Valors per als continguts infantils i juvenils
https://www.cvmc.es/wp-content/uploads/2017/08/
carta-valors-continguts-infantils-juvenils-a-punt.p
df
• Llibre d’Estil https://www.cvmc.es/llibre-destil/ i especialment els seus apartats 4.4. Infància, adolescència i
joventut
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• El Codi d’Autoregulació d’À Punt per a la defensa del
menor
https://www.cvmc.es/wp-content/uploads/Codi-da
utoregulacio.pdf
Aquests documents són una bona base per a l’actuació,
però cal millorar especialment la seua aplicació i difusió,
aconseguint el seu coneixement per part de la ciutadania
en general i implicant en el seu coneixement, seguiment i
avaluació a la societat civil valenciana
Suggerim la realització de campanyes divulgatives informatives, utilitzant a la vegada la nostra programació
de ràdio, televisió i internet per a donar a conèixer el seu
contingut. Constatem que no ens han arribat queixes pel
seu incompliment, o almenys referenciades al codi
d’autoregulació, que estableix: A la fi de facilitar que la
ciutadania puga mostrar la seua opinió sobre l’adequació
dels continguts dirigits als menors, À Punt habilitarà un
sistema per a tramitar possibles reclamacions o suggeriments.
El Consell de la Ciutadania i el Consell de l’Audiovisual de
la Comunitat Valenciana
La recentment posada en marxa (4 d’agost de 2021) del
Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que
va ser creat per Llei https://dogv.gva.es/datos/2018/05/23/pdf/2018_5013.pdf suposa una nova oportunitat per avançar en els aspectes d’autoregulació i
corregulació.
Des del Consell de la Ciutadania hem sol•licitat al citat
Consell de l’Audiovisual mantindre una reunió de treball
per a establir vies d’estreta col•laboració (reunió pendent
encara des de fa algun temps). La creació de vies de
col•laboració i sinergies és imprescindible. Destaquem
algunes de les seus funcions més directament relacionades amb el Consell de la Ciutadania
LLEI 10/2018, de 18 de maig, de la Generalitat, de creació
del Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana
(CACV).
Article 5. Funcions
1. Adoptar les mesures necessàries per a l’èxit dels objectius assenyalats en l’article 4 d’aquesta llei.
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2. Adoptar resolucions de caràcter vinculant dirigides als
operadors a fi de garantir el compliment de la legislació
vigent en l’àmbit de les seues competències, i atendre les
queixes formulades per les persones usuàries dels serveis
de comunicació audiovisual. En especial, adoptarà resolucions que prevegen: (...)
b) Les mesures necessàries per a garantir els drets de la
joventut, la infància i l’adolescència, la tercera edat, les
persones amb diversitat funcional, els migrants i altres
col•lectius que necessiten una major protecció, pel que
fa als continguts de la programació i a les emissions
publicitàries, potenciant el respecte als valors de
tolerància, solidaritat i voluntariat, evitant la inducció
de comportaments violents i insolidaris, com també
facilitant l’accessibilitat a les persones amb discapacitat auditiva o visual.
c) Les mesures necessàries per a garantir la igualtat de
gènere a través de la promoció d’activitats, models
socials i comportaments no sexistes en el conjunt de
les programacions que s’ofereixen a la Comunitat
Valenciana, com també en la publicitat que s’emeta.
d) Les mesures necessàries per a garantir la presència del
valencià en la producció i en la difusió de continguts
audiovisuals.
13. Promoure l’adopció de codis deontològics i normes
d’autoregulació del sector audiovisual, especialment en
matèries de publicitat i de continguts.
14. Elaborar un codi de bones pràctiques que oriente el
sector audiovisual sobre els estàndards que han de seguir
els programes quant al tractament de la privacitat, tractament igualitari, ús de la publicitat i del mecenatge i drets
de la ciutadania, en termes de drets a l’educació, drets
lingüístics i drets a la informació, i que pose en pràctica les
recomanacions i obligacions dels diferents radiodifusors
dictades en la Directiva 2020/13/EU de la Comissió Europea
i dels articles 8, 9, 10 i 14 de la Convenció europea dels drets
humans, en concret, el dret a la llibertat d’expressió, que
inclou el dret de l’audiència a rebre continguts creatius,
informacions i idees sense interferències, però subjectes a
les lleis en vigor, el dret de les persones a la privacitat en
la seua vida i el seu entorn familiar, el dret a la llibertat de
pensament, de consciència i de religió, i el gaudi dels drets
humans sense discriminació per causa de naixement, sexe,
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identitat o orientació sexual, raça o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
17. Crear i gestionar una oficina de defensa de l’audiència
per a rebre, remetre i respondre les queixes de la ciutadania sobre els continguts de la programació i la publicitat
que s’emeten en les emissores de ràdio i els canals de
televisió locals i autonòmics valencians.
Així mateix, aquesta oficina podrà rebre i remetre a les
empreses i ens de ràdio i televisió d’àmbit supraautonòmic
les queixes de la ciutadania, amb petició expressa que siga
resolta pel titular del mitjà corresponent.
Situació de l’avaluació dels continguts audiovisuals
La situació actual és molt variada, tant pel que fa als
diferents països com als diversos suports: obres cinematogràfiques, vídeojocs, etc. La classificació dels materials
audiovisuals varia molt.
Al Regne Unit la “British Esborreu of Film Classification”
(BBFC) és aplicada per a avaluar pel•lícules. A Austràlia
“The Office of Film and Literature Classification” (OFLC) és
una organització estatutària de classificació que proporciona suport administratiu al Consell de Classificació per
a la classificació de pel•lícules, videojocs i publicacions a
Austràlia, i al Comité examinador de classificació que
avalua pel•lícules, jocs d’ordinador i publicacions quan ja
s’ha fet un ús vàlid.
Per a les produccions audiovisuals a Espanya tenim a
l’ICAA “Instituto de la Cinematografia y de las Artes
Audiovisuales”, que és un organisme autònom adscrit a
Ministeri de Cultura que planifica les polítiques de suport
al sector cinematogràfic i a la producció audiovisual.
Actualment és qui té les competències sobre els audiovisuals. Qualifica de manera subjectiva i tan sols pel tema
de l’edat. Aquest és d’obligat acompliment.
També ha anat avançant amb altres segells de qualitat o
de qualificació més qualitatius:
- Segell d’igualtat de gènere
- Segell d’Interès Infantil
Alguns d’aquests segells permeten a les productores
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optar a determinades ajudes
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/ci
ne/informacion-servicios/in/procedimientos-admini
strativos/explotacion-cinematografica.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/ci
ne/informacion-servicios/in/procedimientos-admini
strativos/explotacion-no-cinematografica.html
Existeix una Comissió de Qualificació de les pel•lícules
La CNMC (“Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia”) té assignades les funcions del nonat CEMA
(Consejo Estatal de Medios Audiovisuales) supervisant el
correcte funcionament del mercat de la comunicació
audiovisual. Clarament de voluntat d’àmbit estatal. Així
en la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió
Nacional dels Mercats i la Competència.
Article 9. Supervisió i control en matèria de mercat de
comunicació audiovisual defineix entre altres les següents
funcions:
3. Controlar el compliment de les obligacions imposades
per a fer efectius els drets del menor i de les persones amb
discapacitat d’acord amb el que establixen els articles 7 i
8 de la Llei 7/2010, de 31 de març. En l’exercici d’esta funció,
la Comissió es coordinarà amb el departament ministerial
competent en matèria de joc respecte a les seues competències en matèria de publicitat, patrocini i promoció de les
activitats de joc, als efectes de fer efectius els drets del
menor i de les persones amb discapacitat.
4. Supervisar l’adequació dels continguts audiovisuals a
l’ordenament vigent i els codis d’autoregulació en els
termes que establix l’article 9 de la Llei 7/2010, de 31 de
març.
5. Vetlar pel compliment dels codis d’autoregulació
sobre continguts audiovisuals verificant que estan conformes amb la normativa vigent, en els termes que establix
l’article 12 de la Llei 7/2010, de 31 de març.
També cal comptar amb EGEDA, creada en 1990, és una
entitat de gestió de drets de propietat intel•lectual que
representa i defensa a Espanya els interessos dels
productors audiovisuals derivats dels drets que reconeix
i protegeix la Llei de Propietat Intel•lectual. Han desenvo-
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lupat algunes interessants actuacions com per exemple la
creació de “PLATINO EDUCACIÓN” per facilitar l’accés a les
pel•lícules per banda dels centres educatius.
https://www.egeda.es/egeda_PlataformaPLATINOEDUCA.aspx
Independentment del país, existeixen dues formes de
classificació per a qualsevol programari; una d’edat
suggerida i una altra basada en sis ítems que descriuen el
contingut, com ara l’ús de llenguatge groller, violència,
discriminació, drogues, por, sexe i violència.
Sobre els vídeojocs:
A Amèrica l’ESA (“Entertainment Programari Association”), establida en 1994, és l’organització autoregulada
per a la indústria de programari de recreació interactiva
que aplica i fa complir directrius publicitàries, i principis
de privacitat en línia adoptats per la indústria de
videojocs i l’ordinador. L’editor és el responsable de fer
saber a l’ESA qualsevol contingut en el joc pot afectar la
seua classificació. Classifica els videojocs segons el seu
contingut de violència física o verbal i altres elements
com el sexe. Aquesta classificació orienta i ajuda als
pares i consumidors a triar els videojocs que són correctes per a la seua família.
Actualment el sistema d’avaluació que s’utilitza a Espanya per als vídeojocs és el “Pa European Game Information” (PEGI). Aquest sistema va ser presentat en 2003 i el
seu objectiu era crear un sistema de classificació per
edats estàndard per a tots els països europeus, excloent
Alemanya i, a vegades, el Regne Unit. Per a obtindre les
categoritzacions de qualsevol programari, l’editor realitza un qüestionari, el qual posteriorment és avaluat per
l’Institut Holandés de Classificació de Material Audiovisual
(NICAM) per a atorgar-se finalment la classificació. El
NICAM és fruit d’una iniciativa del conjunt de la indústria
audiovisual, incloent als fabricants i distribuïdors de
videojocs, pel•lícules i vídeo/DVD, així com a organitzacions representants de les cadenes de televisió i el públic.
La seua missió més important és desenvolupar un sistema
de classificació del material audiovisual uniforme, basat
en l’autoregulació, que permet alertar als pares sobre els
possibles efectes negatius d’alguns programes, pel•lícules
i continguts per als seus fills. El NICAM va ser creat en 1999
amb el suport econòmic del govern holandés. El servei de
classificació d’aquest organisme s’ha desenvolupat amb
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gran acceptació entre els consumidors holandesos. El
PEGI s’aplica quasi exclusivament al videojocs.
Un possible innovador avanç en l’autoregulació de
continguts audiovisuals
La teoria psicològica de l’aprenentatge social de Bandura
(1977) postula que les persones aprenem a través de
processos imitatius cognitius del subjecte, que aprén amb
el model. Bandura distingeix dos tipus d’aprenentatges:
aprenentatge actiu (aquells coneixements que s’adquireixen en fer les coses), i l’aprenentatge vicari (coneixements adquirits a través de l’observació dels altres). Pel
solo fet de veure el que uns altres fan i les conseqüències
que tenen pel seu comportament, s’aprén a repetir o
evitar aqueixa conducta. Bandura (1963 a, b; 1986) assenyala que en veure les conseqüències positives o negatives
de les accions d’altres persones, les interioritzem com si
foren la nostra pròpia experiència i les traslladem a altres
circumstàncies.
Són molts els exemples de com els xiquets observen i
imiten als seus pares i aprenen del que els succeeix als
seus germans, quan aquests són renyats o premiats, i
llavors regeixen la seua actuació sobre la base de les
seues observacions. Així s’aprenen els valors i les normes
socials —que són adequades o no segons cada cultura—,
com manejar els impulsos agressius, com prestar i compartir les coses, per esmentar alguns exemples. Aquests
processos es donen durant tota la vida.
La influència de l’exposició infantil als continguts televisius i a altres mitjans no és innòcua, quedant patent les
conseqüències directes en els comportaments individuals, així com la seua incidència en la formació de
valors i maneres de pensar.
La major part dels sistemes de classificació de continguts
audiovisuals es fa remarcant possibles aspectes negatius
dels continguts. La focalització exclusiva en el negatiu
que ha dominat la psicologia durant tant de temps ha
portat a assumir un model de l’existència humana que ha
oblidat, i fins i tot negat, les característiques positives de
l’ésser humà (Seligman i Csikszentmihalyi, 2000) i que ha
contribuït a adoptar una visió pessimista de la naturalesa
humana (Gilham i Seligman, 1999). Les limitacions
d’aquesta focalització en el negatiu comencen a ser
posades en evidència en els últims anys. Gràcies a la
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investigació teòrica entorn d’aquesta àrea, el ventall de la
intervenció es veurà àmpliament enriquit. En aquest
sentit, la relació de variables com l’optimisme, l’humor o
les emocions positives en els estats físics de salut s’alça
com un dels punts clau de la investigació en psicologia
positiva.
Segons la perspectiva que s’adopte, els antecedents de la
psicologia positiva poden remuntar-se fins als anys
cinquanta, amb els estudis de Marie Jahoda sobre les
concepcions de la salut mental (Jahoda, 1958), al concepte de “autoeficàcia” i “mecanismes autoreguladors” (Bandura, 1987) i als textos de Missal Csikszentmihalyi sobre el
“flux” o la “psicologia de les experiències òptimes”
(Csikszentmihalyi, 1990), així com a les investigacions
transculturals de E. Diener sobre l’experiència del benestar subjectiu en diferents països del món (Diener i Suh,
2002). A la fi dels noranta, el camp d’estudi ja havia
adquirit una identitat definida i va ser així com es va
publicar una molt coneguda edició especial de American
Psychologist, dedicada a la psicologia positiva (Seligman
i Csikszentmihalyi, 2000). Va ser llavors quan es van
definir les principals línies d’investigació del tema (potencial humà, sentiment subjectiu de felicitat, fortaleses,
talents i virtuts personals) i es van publicar alguns dels
seus textos més representatius.
El denominador comú de totes aquestes investigacions i
propostes és el següent: es farà molt més pel benestar de
la humanitat descobrint de quina manera promoure i
potenciar els aspectes més positius de la naturalesa
humana, en lloc d’estudiar maneres de remeiar les seues
recolzades més ombrívoles.
En els últims anys ha crescut la consciència social
respecte als riscos dels productes audiovisuals, especialment a partir de l’aparició dels videojocs i Internet, i
sobretot per la seua influència en els xiquets. D’igual
manera que els productes que ingereix el nostre cos són
claus en la nostra salut física, aquells que ingereix la
nostra ment condicionen la nostra conducta, la nostra
personalitat i, en definitiva, la nostra salut mental.
De la mateixa manera que els productes que consumim
per al nostre cos passen obligatòriament un control
sanitari, també han de fer-ho els productes que consumeix la nostra ment, és a dir, qualsevol ciutadà té dret a
saber si el producte audiovisual que comprarà o consumir

35

AUTOREGULACIÓ I PROGRAMACIÓ
AUDIOVISUAL EN LA CVMC

8
pot ser beneficiós o perjudicial per a la seua salut.
Fins hui l’única cosa que s’ha fet sobre aquest tema són
recomanacions o prohibicions basades en criteris morals.
Segons les lleis vigents s’ha de protegir els menors dels
continguts pornogràfics (precepte que tendeix a complir-se) i violents (precepte que habitualment no s’arriba
a complir).
El problema -i la solució- té un abast molt major: la clau
no està en la moral (encara que siga important), sinó en
la salut mental. Per això existeix la necessitat real de
respondre a la urgència i al dret social de saber si els
productes audiovisuals que consumim són beneficiosos o
perjudicials per a la salut mental, en quina mesura i per a
quins consumidors o usuaris; afavorir el coneixement i la
consciència de la influència dels productes audiovisuals,
de manera totes les parts implicades es responsabilitzen
en la mesura que correspon i proporcionar les anàlisis,
recomanacions i certificats necessaris als consumidors i
usuaris.
Actualment els criteris d’avaluació dels productes audiovisuals es basen en l’aparició o no de determinades
conductes negatives, limitant-se a la valoració de les
conductes de manera puntual. En aquest punt, cal destacar que és de crucial importància tindre en consideració
les conseqüències que giren entorn als personatges que
exerceixen aquestes conductes i valorar l’aprenentatge
emocional que això comporta per a l’usuari del producte.
L’aplicació de la visió de la psicologia positiva permetrà
una informació molt rica per a pares i educadors, tenint
en compte tots els aspectes positius que per a la salut
mental aporta la visualització o consum del producte
audiovisual.
El Consell de la Ciutadania es planteja considerar aquest
paradigma per contribuir a valorar la repercussió dels
continguts audiovisuals en la maduració i l’estat emocional de poblacions vulnerables, així com analitzar el marc
d’actuació per a la valoració professional i independent
d’aquests continguts.
L’autoregulació és una excel•lent oportunitat per a
l’audiovisual valencià.
Avui en dia, amb la irrupció de les plataformes digitals, el
vídeo sota demanda i altres formes diferents de consum,
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potser molt interessant la creació d’orientació sobre els
continguts audiovisuals de tal manera que permeta
seleccionar els productes més adequats per als objectius
que pretenem, especialment pel que fa als menors d’edat
que es troben en període de formació.
Així famílies, centres educatius, associacions, etc.,
podrien tindre una manera fàcil de seleccionar els
productes audiovisuals, que tindrien una classificació
realitzada amb paràmetres.
Es tracta de fomentar una espècia de segells de qualitat,
que pot suposar un important avantatge per a les produccions audiovisuals que tinguen la seua qualificació i a la
vegada posar a la CVMC capdavantera de l’impuls a un
segell de qualitat en favor de les persones més vulnerables.
A la Comunitat Valenciana tenim la sort de comptar amb
un important equip que ha treballat aquest tema i ha
elaborat un ambiciós sistema de qualificació conegut
com CLEVERCODE. Aquest sistema, darrere del qual
existeix una important investigació de psiquiatres valencianes, classifica els productes audiovisuals d’acord amb
les següents ítems:
9 Negatius: por, violència, discriminació, addiccions,
sexe, conductes antisocials, llenguatge groller, crueltat,
pornografia.
24 Positius: Amor, Obertura Mental, Autocontrol, Bondat,
Creativitat, Compassió, Curiositat, Desig d’Aprendre, Esperança, Espiritualitat, Gratitud, Humor, Humilitat, Integritat,
Intel•ligència Social, Justícia, Lideratge, Perseverança,
Prudència, Reconeixement de l’Excel•lència, Responsabilitat Social, Saviesa, Valentia, Vitalitat.
Per a més informació:
https://acicom.org/jornada-continguts-audiovisuals
-i-persones-vulnerables-oportunitats-de-lautoregu
lacio-30-11-2021-9-30h-sala-berlanga-de-la-filmot
eca/
https://bit.ly/CLEVERCODE-presentació
https://clevercode.eutox.com/
La possible implementació d’un segell de qualitat basat
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en aquest sistema, o altres semblants que puguen existir,
ha estat provat amb èxit en diverses investigacions i en
concret sobre 50 pel•lícules, podria ser un pas important,
alhora que convertiria la CVMC en un referent dels
serveis públics de radiodifusió. D’altra banda, les productores audiovisuals valencianes afegirien valor i distinció
als seus productes, afavorint un ús més adequat dels seus
continguts audiovisuals, facilitant fins i tot la seua tria
orientada per part dels usuaris, incloent prescriptors
familiars, en per exemple les plataformes i sistemes de
vídeo sota demanda com són els nostres serveis “A la
Carta”.
La sinergia que es podria crear si la CVMC assumira l’ús
d’aquest sistema com a servei públic, crearia un efecte
tractor de gran interés, la qual cosa pot obrir finestres
d’oportunitat, posant-nos al front d’aquesta iniciativa, de
manera semblant a com els holandesos van impulsar el
codi PEGI que ha estat implantat mundialment. L’ecosistema audiovisual valencià pot aprofitar aquesta oportunitat
aconseguint la implicació dels diferents agents públics:
CVMC, IVC, Consell de l’Audiovisual, Generalitat en les
seues diverses conselleries: Presidència, Benestar, Educació, Salut, etc., així com les entitats socials (associacions
ciutadanes, de persones consumidores, etc.) i el sector
audiovisual valencià que obtindria un avantatge competitu respecte a altres produccions audiovisuals. Es tracta
d’implementar un segell de qualitat, voluntari, però
incentivat, que aporte orientacions de valor positius i
negatius als productes audiovisuals.

CONCLUSIONS
El Consell de la Ciutadania ha iniciat en 2021 l’anàlisi de la
situació de l’autoregulació del continguts i possibles
línies de millora; però serà al llarg del 2022 que, tenint en
compte la nova situació de l’ecosistema audiovisual: Llei
General de la Comunicació Audiovisual, col•laboració
amb el Consell de l’Audiovisual de la Comunitat Valenciana, etc., puguem donar importants avanços en aquest
sentit, especialment pel que fa a la programació infantil i
juvenil.

INFORME ANUAL 2021 • CONSELL DE LA CIUTADANIA

37

CULTURA I TELEVISIÓ.

EL CONCEPTE DE CULTURA
El terme cultura és polisèmic. Es basa, pel que sembla, en
una expressió del romà Ciceró (106 a. C.-43 a. C.), que va
escriure sobre un cultiu de l'ànima o cultura *animi, utilitzant una metàfora agrícola per al desenvolupament i
perfeccionament de l'ànima filosòfica .
El terme va prosperar en la seua doble accepció. Quan en
el segle XVIII va començar a usar-se a Europa, es referia
a un procés concret de cultiu i millora tecnològica, en
àrees com l'agricultura i l'horticultura. De fet, l'idioma
anglés manté aqueix significat i, per exemple, el cultiu de
cèl•lules en laboratori es diu cell culture.
Va passar després a referir-se a la millora o el refinament
individual, en particular mitjançant l'educació. “Atreveix-te a saber!”, proclamava Immanuel Kant (1724-1804),
i criticava la falta de coratge per a pensar de manera
independent.
D'aquesta concepció individualista es va passar a la noció
de cultura com a visió o concepció del món. En 1860,
l'antropòleg Adolf Bastian (1826-1905) va proposar que
una comparació científica de totes les societats humanes
revelaria que les diferents visions del món o cosmovisions
constaven dels mateixos elements bàsics, un conjunt
d'idees elementals que es modificaven localment .
Aqueixa obertura cap a una concepció més àmplia es
troba en les bases de la moderna antropologia, tant a
Europa com als Estats Units.
Actualment, en l'ús quotidià, la paraula cultura tendeix a
emprar-se amb dues accepcions principals: 1) com una
cerca de perfeccionament en el gust o una inclinació per
les belles arts i les humanitats, també coneguda com a
alta cultura, i exemplificada en àrees com la música
clàssica, l'alta costura i l'alta cuina, i 2) com el conjunt de
sabers, creences, costums, capacitats i mitjans materials
que els membres d'un grup social usen per a comunicar-se entre si i sobreviure.
La primera accepció, que correspon a una visió elitista de
la cultura, té poc sentit. Per al bon coneixedor, les músiques anomenades populars, folklòriques, tradicionals,
locals o ètniques tenen el mateix interés, encara que
potser no les mateixes implicacions, que les considerades
clàssiques, en tant que compleixen les seues funcions i
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són productes més o menys complexos i creatius, elaborats pels éssers humans i per tant representatius de les
seues capacitats. Un altre punt cal dir de la vestimenta, de
l'alimentació i de les altres àrees.
Pot dir-se que la segona accepció, més àmplia i diversa,
ha prevalgut i està més difosa. És la que inspira, per
exemple, el Preàmbul de la Declaració Universal de la
UNESCO sobre diversitat cultural de 2001, que diu: «La
cultura ha de ser considerada com el conjunt dels trets
distintius, espirituals i materials, intel•lectuals i afectius
que caracteritzen a una societat o un grup social. Inclou,
a més de les arts i les lletres, les maneres de vida, els
drets fonamentals de l'ésser humà, els sistemes de valors,
les tradicions i les creences» .
Per part seua, la Declaració de Freiburg o Friburg (2007)
defineix la cultura d'aquesta manera: «El terme cultura
abasta els valors, les creences, els idiomes, les arts i les
ciències, les tradicions, les institucions i les maneres de
vida mitjançant els quals una persona o un grup
s'expressen i desenvolupen».

LA CULTURA CIENTÍFICA I LA
TECNOLÒGICA
Una visió moderna de la cultura ha de tindre en compte el
seu vessant científic, determinant per al coneixement, la
investigació i el desenvolupament, tant individual com
col•lectiu.
En 1959, l'anglés C. P. Snow (1905-1980), físic de professió
i novel•lista per vocació, va publicar un llibre sobre ciència i literatura, Les dues cultures i la revolució científica .
Snow pretenia analitzar l'escissió, al seu entendre cada

38

CULTURA I TELEVISIÓ.

9
vegada major, entre la comunitat dels científics i la dels
intel•lectuals i artistes de tipus tradicional, aferrats a les
visions i a les tècniques anteriors a la Segona Guerra
Mundial, o fins i tot a les del segle anterior. Argumentava
que els membres de cadascuna d'aquestes dues vastíssimes comunitats saben molt poc, si és que saben alguna
cosa, de l'altra, i que la comunicació entre totes dues
resulta difícil, si no impossible.
Snow advertia de l'empobriment que aqueixa mútua
ignorància comporta i dels greus perills motivats per
l'aïllament dels intel•lectuals tradicionals. Després de
resistir-se a acceptar la revolució industrial del segle XIX,
aquests intel•lectuals pretenien, en la seua opinió,
romandre al marge de la revolució científica i tecnològica,
i dels apressants problemes –la misèria, les malalties i les
guerres, entre altres– als quals està exposada la humanitat, i en particular els dos terços de la població mundial
que pateixen el subdesenvolupament.
El llibre va causar un gran renou. En una obra posterior,
Les dues cultures i un segon enfocament , Snow va constatar l'emergència d'una tercera cultura, constituïda per
intel•lectuals situats en una àmplia diversitat de camps:
història social, sociologia, demografia, ciències polítiques, economia, psicologia, medicina i arts socials, com
l'arquitectura. Al seu entendre, aquests intel•lectuals
coincideixen, malgrat la seua diversitat, a mostrar interés
per com els éssers humans viuen o han viscut, i expressen
aqueix interés no en termes de mite o de ficció, com fan la
majoria dels escriptors, sinó de realitat.

cultura o les belles arts convencionals a la cultura popular i de masses, la qual cosa inclou activitats tan diverses
com l'arquitectura, l'artesania, la dansa, el disseny, la
conservació i la difusió del patrimoni cultural, el turisme
cultural, equipaments com els museus, biblioteques,
teatres o cinemes i la producció de continguts per als
mitjans tradicionals (diaris, revistes, televisió oberta o de
pagament, ràdio, cinema, publicitat) o per als mitjans
digitals (Internet, periòdics i revistes en línia, televisió i
ràdio digital, mòbils i iPods, entre altres).
Les indústries culturals i creatives contribueixen notablement a l'avanç tecnològic. Lluny de ser poc rendibles,
generen a Espanya unes 584.300 ocupacions directes o
indirectes, el 3,1% de l'ocupació total, amb una incidència
del 2,8 en el PIB .
Prova de l'aprofitament que pot obtindre's de la dimensió
industrial de la cultura és el Regne Unit, que en 2006 va
arribar a crear el Ministeri de les Indústries Creatives, i on
aquestes representen el 9,6% del seu PIB i el 9,2 de l'ocupació total. De fet, el Regne Unit és el major exportador de
béns culturals del món, la qual cosa inclou música, pel•lícules, videojocs, productes televisius i sectors publicitaris
. El Brexit i la pandèmia, no obstant això, han reduït les
perspectives de les ICC britàniques.
S'estima que el sector cultural europeu, que va arribar a
representar el 4,4% del PIB de la UE, ha perdut el 31% del
seu volum de negocis a causa de la COVID-19, sobretot en
els sectors de l'espectacle en directe i la música .

En Literatura i ciència , una sort de comentari al primer
llibre de Snow, Aldous Huxley (1894-1963) va constatar les
diferències entre tots dos camps i va insistir en el seu
mutu desconeixement –es va queixar, en particular, que
els poetes contemporanis continuaven tractant als ocells
com dos segles abans, sense reflectir les aportacions dels
etòlegs–, i va advocar per una reconciliació o aproximació, que creia possible i de la qual ell va ser un dels
exemples més evidents.
A més de la seua condició humanista, que ens sembla
essencial, i sense la qual la cultura mancaria de sentit, i
dels seus vessants científic i tecnològic, existeix una
dimensió industrial molt important i diversa. Les indústries culturals o creatives (ICC; en anglés CCI) abasten
totes les formes artístiques, des de l'anomenada alta
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ELS DRETS CULTURALS
Des del punt de vista internacional, els drets culturals es
conceben com a part indissociable dels drets humans. Les
referències bàsiques són:
La Declaració universal de drets humans (1948), que en el
seu article 27.1 diu: «Tota persona té dret a prendre part
lliurement en la vida cultural de la comunitat, a gaudir de
les arts i a participar en el progrés científic i en els beneficis que d'ell resulten». I en el seu article 27.2: «Tota persona té dret a la protecció dels interessos morals i materials
que li corresponguen per raó de les produccions científiques, literàries o artístiques que siga autora» .
El Pacte Internacional Relatiu als drets econòmics, socials
i culturals (1966), també afavorit per les Nacions Unides,
disposa en el seu Article 15 que «Els Estats Parts en el
present Pacte reconeixen el dret de tota persona a: participar en la vida cultural; gaudir dels beneficis del progrés
científic i de les seues aplicacions i beneficiar-se de la
protecció dels interessos morals i materials que li corresponguen per raó de les produccions científiques, literàries
o artístiques que siga autora».
A continuació, els Estats Parts en el Pacte acorden adoptar una sèrie de mesures per a assegurar el ple exercici
dels drets culturals, entre les quals apareixen les
necessàries per a la conservació, el desenvolupament i la
difusió de la ciència i de la cultura. També es comprometen a respectar la indispensable llibertat per a la investigació científica i per a l'activitat creadora, i reconeixen els
beneficis derivats del foment i desenvolupament de la
cooperació i de les relacions internacionals en qüestions
científiques i culturals .
Altres referències internacionals bàsiques són la Declaració Universal de la UNESCO sobre diversitat cultural
(2001) i la Declaració de Friburg sobre drets culturals
(2007), ja citada. Aquesta última declaració reuneix i fa
explícits aquests drets, incorporats de manera dispersa
en nombrosos tractats internacionals, i inclou entre ells
el dret a participar en la formulació, aplicació i avaluació
de les polítiques culturals.
Més enllà de les variacions pròpies de cada classificació,
hi ha un consens sobre els següents drets com a drets
culturals: el dret a la participació cultural, que inclou el
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dret d'accés a la cultura i al patrimoni cultural; el dret a la
lliure participació en la vida cultural; el dret a exercir
lliurement una activitat cultural i el dret a la creativitat
cultural; el dret a participar en les activitats característiques de la pròpia cultura; el dret a gaudir del progrés
científic i cultural i el dret a la propietat intel•lectual.
També solen considerar-se drets culturals el dret a la
identificació cultural, que comprén el dret a triar la pròpia
cultura; el dret a la protecció i al desenvolupament de la
identitat cultural i el dret d'accés a mitjans de comunicació i d'expressió.
Es diu inculturació o enculturació al procés d'integració
d'un individu o grup en la cultura i en la societat amb les
quals entra en contacte .
El dret a l'educació, que sens dubte resulta indispensable
per a l'accés, el coneixement, l'expressió i el desenvolupament de la pròpia cultura o de qualsevol altra, és un
dret cultural amb característiques pròpies, que sol ser
considerat apart.
Des del punt de vista estrictament legal, el terme drets
culturals es refereix a un conjunt de normes que regulen
quant afecta el sector cultural i que configuren el seu
règim jurídic.
En el Dret espanyol aquestes normes es basen en la Constitució espanyola, que esmenta la cultura en l'article 44 i
altres; en el Codi Civil, que reconeix la Propietat Intel•lectual com una propietat especial, i en el Codi Penal, que
regula els delictes relatius a la Propietat Intel•lectual.

CULTURA I TELEVISIÓ
Cap a finals dels anys seixanta del segle passat va
començar a Europa Occidental el que alguns estudiosos
van batejar com l'època daurada de la televisió pública .
La televisió era considerada com una activitat que desenvolupava funcions d'utilitat pública o servei públic, entre
els quals destacava la funció pedagògica, això és la
difusió de valors i coneixements. D'aquí ve que es conceberen nombrosos programes de caràcter cultural, amb
l'ànim d'arribar, no sols al públic en general, sinó també
als sectors intel•lectuals més actius.
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Entre mitjan dels seixanta i principi dels huitanta va
sorgir la primera generació de canals culturals a nivell
nacional: BBC-2 (el Regne Unit), TVE-2 (Espanya), ARD-3
(Alemanya), FR-3 (França), RA1-3 (Itàlia). Aquests canals,
que corresponien a les segones i tercers senyals dels ens
públics de les ràdios i televisions europees, eren una
mostra de la creativitat de cada país, i oferien una àmplia
varietat de continguts, tractats en profunditat: cicles
exhaustius de cinema clàssic i contemporani, retransmissió de concerts i actuacions musicals de tota mena,
programes literaris, entrevistes amb autors emblemàtics i
en embrió, espais dedicats a l'estudi i la difusió de les arts
plàstiques, representacions teatrals que abastaven el
repertori mundial, prestigiaven el gènere i formaven als
actors, al mateix temps que els encimbellaven.

En l'última dècada del passat segle es van produir dos
fenòmens de diferent signe. D'una banda van sorgir en
diversos països canals temàtics, dedicats a diversos
aspectes de la cultura: ciència, història, naturalesa...
Aquests canals amb vocació internacionalista continuen
arribant actualment a tots els racons del planeta, a través
de les plataformes digitals de televisió.
D'altra banda, la competència entre les televisions públiques i privades s'ha fet més acarnissada a Europa. La
rivalitat entre tots dos models i la necessitat de guanyar-se al públic i fidelitzar-lo ha provocat una deriva de la
programació cap al mer entreteniment, la diversió
primària i sense matisos i una ficció tècnicament perfecta
des del punt de vista visual, però d'una qualitat literària
discutible.
Aqueixa transformació no ha ocorregut només en la
televisió, sinó en altres camps, i hi ha pensadors que
suggereixen que la pròpia cultura, en el sentit que tradicionalment s'ha donat a aquest vocable, ha desaparegut
ja, discretament buidada del seu contingut, i ha sigut
reemplaçada per una matèria bigarrada, una sort d'enganyifa vistosa i colorista , com la imatge que ens ofereix
un calidoscopi.

L'interés per aquesta iniciativa era compartit pels polítics
europeus, per l'elit intel•lectual i pels professionals del
mitjà .
Mentrestant, als Estats Units es va preferir limitar al
màxim la intervenció pública en el camp radiotelevisiu,
per a deixar-lo en mans d'empreses privades, sempre més
productives des del punt de vista econòmic . Els interessos socials i culturals van començar a perdre terreny, i les
xarxes de cadenes majoritàries o networks es van enfocar
cap a l'entreteniment i l'espectacle . En 1969, amb el
suport de l'administració demòcrata i com a alternativa a
aqueixes cadenes comercials, va aparéixer una xarxa de
350 emissores públiques anomenada Public Broadcasting
System (PBS), amb una oferta basada en la informació, la
cultura i una excel•lent programació infantil i juvenil. La
PBS encara existeix, però la seua limitada audiència li
impedeix competir amb la programació de les networks
principals (ABC, NBC, CBS i la FOX), que es nodreixen dels
programes de tele realitat, els concursos i les sèries de
ficció.
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La televisió italiana, la RAI, és un bon exemple d'això. Des
del moment en què l'audiència de les televisions privades
va augmentar, i es va veure amenaçada la seua audiència,
la televisió pública va enfocar progressivament la seua
programació cap a l'espectacle, les varietats, els jocs, les
pel•lícules, els telefilms, etc.
S'ha constatat que, com més gran és el nombre de televisions privades, més alt és el percentatge de programes de
ficció i oci, i més sota el de programes estrictament culturals. És més, la cerca desesperada de rendibilitat econòmica dels productes de la televisió privada s'ha transmés
i estés a la televisió pública.
Després de la situació que va provocar aquest fenomen,
els consells audiovisuals i els governs de diferents països
europeus van establir unes obligacions culturals per
decret en la major part de les cadenes públiques i privades europees, exceptuant el cas d'Espanya .
Les cadenes públiques holandeses, per exemple, tenen
l'obligació legal de dedicar el 20% aproximadament del
seu temps d'emissió a programes culturals.
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Totes les cadenes franceses, tant públiques com privades,
tenen una llarga tradició de programació cultural. En el
seu conjunt, la classe política francesa es mostra molt
atenta al nivell cultural de la televisió. A més, en la
premsa es critiquen contínuament els continguts emesos
per les cadenes de televisió, la qual cosa ha obligat a
elaborar una legislació amb compromisos culturals, tant
en les cadenes públiques com en les privades, que han de
proporcionar una oferta d'alta qualitat .
A Alemanya, les cadenes tenen l'obligació d'emetre
almenys un 10% de programació cultural. Hi ha, a més,
diverses cadenes dedicades exclusivament a la programació cultural, com el canal franc alemany de televisió
ART o la pública 3sat .
El Regne Unit també té obligacions culturals reglamentàries, tant en les públiques com en les privades. Amb els
seus huit canals de televisió, la BBC és una cadena de
televisió pública modèlica, que no depén de la publicitat
per a sobreviure.
A Espanya, les televisions dediquen als programes
d'informació i cultura un percentatge de temps sensiblement inferior al d'altres televisions europees. Les nostres
cadenes de televisió, tant les públiques com les privades,
no acostumen a emetre programes culturals o d'autèntica
informació en horaris de màxima audiència, això és, a
partir de les nou de la nit, com sí que ocorre en les altres
emissores europees. Hi ha excepcions, és clar, com la 2 de
TVE.

sió en el suport a la democràcia a Europa està amenaçat.
Les emissores de servei públic estan comprometent la
qualitat per a competir amb els canals comercials, molts
dels quals depenen de governs, partits o organitzacions
polítiques».
L'informe, que analitza 20 països, entre estats membres
de la UE i candidats a la seua adhesió, compta amb 1662
pàgines, la qual cosa el converteix en l'estudi comparatiu
més extens realitzat sobre el tema. Assenyala que en el
panorama televisiu europeu els programes d'alta qualitat
«són escassos», i els programes d'investigació periodística «resulten difícils de trobar», tant en la televisió pública
com en la privada.
A més, l'informe conté una sèrie de recomanacions dirigides a diferents organitzacions europees, com la Unió
Europea (UE) o el Consell d'Europa. Entre aquestes es
troba la necessitat que els governs asseguren la independència total dels mitjans, i que l'oferta de programes
s'adeqüe a les necessitats de l'espectador. L'informe
també subratlla que la televisió continua sent la primera
font d'informació per a molta gent a Europa, pese al
progrés de les noves tecnologies de la informació.
A Espanya, «totes les cadenes competeixen amb continguts similars en les mateixes franges fins a convertir-se
en canals clònics» , i es caracteritzen, tant els canals
públics com privats, per oferir graelles de programació en
les quals existeix un predomini dels realities, això és un
gènere de televisió que s'encarrega de documentar situacions sense guió i amb elements d'actualitat, on sol
interactuar un elenc fins llavors desconegut.
Si recapitulem allò exposat, podem apreciar que l'ús que
es fa del mitjà és fonamentalment lúdic i d'entreteniment, més enllà de qualsevol ús social o cultural. No
obstant això, existeixen diferències entre les diferents
televisions, i així, mentre en els canals privats existeix
una major dosi d'entreteniment, basat en la ficció i la tele
realitat, en els canals públics existeix un perfil més informatiu i educatiu, i els continguts culturals es reserven per
als segons canals d'aquestes cadenes.

Un informe de seguiment realitzat pel Open Society
Institute (OSI, ara OSF), una xarxa internacional que fa
costat financerament als grups de la societat civil per a
promoure la justícia, l'educació i els mitjans independents , considera que: «El paper fonamental de la televi-
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La programació, per tant, queda reduïda a un mer problema comptable, consistent a emplenar el temps de la
forma més rendible possible en termes econòmics,
obviant que la matèria primera de les indústries culturals,
i la televisió és una d'elles, deuria, si més no per la denominació, acostar-se una mica més a la cultura.
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CONSIDERACIONS FINALS
Hem observat que al llarg dels anys s'ha produït un
desplaçament del paradigma cultural en la televisió, que
abans es considerava sobretot un servei públic i s'assentava en la cerca de la qualitat i del prestigi internacional,
a un paradigma eminentment comercial, centrat en els
programes d'entreteniment, que veu la cultura com una
forma d'oci més, i, quan repara en ella, tendeix a presentar-la de manera frívola, a banalitzar-la i a relegar-la als
horaris més ingrats i als segons canals públics.
S'oblida que, en quasi totes les seues formes, la cultura
requereix, per al seu gaudi i aprofitament, d'una concentració, d'una reflexió, d'un esforç.
Aquest canvi de polítiques ha arribat fins i tot a modificar
la percepció de l'espectador, que hui, en general, en no
trobar en la televisió ni tan sols esments tangencials a la
cultura tal com tradicionalment se la coneixia, comença
a entreveure la possibilitat de viure sense ella.
El potencial del mitjà, no obstant això, és immens. Als
Estats Units, per exemple, l'americà mitjà veu la televisió
durant quatre hores al dia. I, també als Estats Units, s'estima que els xiquets passen més temps veient televisió
(1023 hores anuals) que estudiant a l'escola (900 hores
anuals).
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Arribats a aquest punt, podríem fer-nos diverses preguntes. Sent la televisió el mitjà de comunicació de masses
per excel•lència, no s'ha convertit en una forma de cultura
tan poderosa que pot prescindir de les altres? Ha de
sentir-se la televisió obligada a transmetre, en major
mesura del que ho fa, continguts culturals? En reclamar
millors horaris i espais més visibles, no està depositant la
cultura en aqueix mitjà, que potser no és el més adequat,
massa esperances?
Dit d'una altra manera, fins a quin punt televisió i cultura
poden conciliar-se? Potser és massa prompte per a trobar
una resposta categòrica.
Potser val la pena tornar al principi. En el seu Diccionari
de l'home contemporani , Bertrand Russell va incloure
una entrada denominada Cultura genuïna, que diu així:
«La cultura genuïna consisteix a ser ciutadà de l'univers,
no sols d'un o dos fragments arbitraris de l'espai i del
temps. Ajuda als éssers humans a comprendre la societat,
a estimar amb precisió els fins que les comunitats han de
perseguir, i alhora ajuda a veure el present en la seua
relació amb el passat i el futur. La manera de fer útils als
homes és fer-los savis, i una part essencial de la saviesa
és una ment àmplia».

V. M. P.
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