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Una vegada més presentem l’informe que per llei forma 
part de la nostra raó de ser i, per extensió, la de tots els 
mitjans de comunicació: la relació amb l’audiència 
d’aquesta entitat. I una vegada més destaquem la 
importància de la comunicació de l’audiència, el que més 
enllà de la crítica de tertúlia informal, decideix 
enviar-nos la seua opinió crítica i avaluadora del que 
pensen sobre el que fem. Recordem que formem part del 
dret constitucional i estatutari a rebre informació, dret 
que des de la seua aparició és la justi�cació de la seua 
existència i que els mitjans de comunicació han fet 
extensiu a la part lúdica.

Ja férem referència en l’últim informe, al fenomen de la 
pandèmia, encara present en les nostres vides i que 
sembla, utilitzant la recurrent frase col•loquial, que ha 
arribat per a quedar-se i que in�ueix encara en la manera 
de relacionar-nos. Les nostres reunions han substituït la 
presència real per alguna de les plataformes virtuals. 
També han reordenat la nostra forma d’utilitzar el temps. 

Precisament l’ús del temps va ser objecte de una Comissió 
de les Corts Valencianes per a impulsar polítiques 
concretes de racionalització dels horaris a la qual 
tinguérem l’oportunitat d’assistir. No és la primera vegada 
que des d’una Institució que representa la ciutadania es 
re�exiona sobre aquesta qüestió tan important també per 
a un mitjà que, com és quasi obligatori, té en compte la 

recepció i l’èxit de les seues emissions. Per una part està 
l’índex d’audiència, però per altra, i més quali�cada pel 
que comporta pel que fa al coneixement dels interessos 
de les persones que ens connecten, estan les queixes i els 
suggeriments. Itàlia, i en concret les dones del PCI, 
presentaren per iniciativa legislativa popular un projecte 
sobre una possible llei del temps, que no feia referència a 
les televisions en concret però sí al dret al temps de dones 
i homes. També la Unió Europea ha re�exionat sobre 
aquesta matèria així com les lleis d’igualtat: l’estatal, art. 
22 de la LOI i art. 7 de la Llei d’igualtat de la Comunitat 
Valenciana com a exemple. Algunes de les consideracions 
que fan aquests textos legals podrien traslladar-se a la 
nostra CVMC plantejant-se per exemple quin és el criteri 
per a ordenar els programes.

Les restriccions derivades de la pandèmia no han sigut 
impediment perquè el Consell de la Ciutadania haja 
treballat en la línia d'afermar la seua posició dins de 
l’organigrama d'À Punt Mèdia.

Així, durant aquest primer semestre de 2021, s'ha posat en 
marxa la col•laboració amb la Direcció General per a la 
creació d'un projecte formatiu sobre diversitat i inclusió 
dirigit al personal de l'entitat, treballant amb una sèrie 
d'entitats socials en la preparació de tallers sobre temes 
relacionats amb discapacitat, persones sense llar, SIDA i 
migracions entre d’altres.

També s'han iniciat les reunions del grup de treball 
format dins del Consell de la Ciutadania per a la 
preparació de l'informe sobre el dret d'accés als mitjans 
de comunicació públics valencians, traçant-se ja una 
línia de treball que inclou el contacte amb experts sobre 
la matèria i la preparació de jornades per a la posada en 
comú de coneixements. 

Així mateix, en aquest semestre s'ha fet un primer 
contacte amb el Consell d'Informatius d'À Punt amb el 
propòsit d'articular un sistema de col•laboració i 
intercanvi d'informació entre els dos òrgans, que ha de 
servir per a unir esforços en la tasca comuna de millorar 
el servei que presta la televisió pública valenciana. 

De ben segur que en l'informe del segon semestre de 2021 
es podran re�ectir els fruits que hagen donat totes 
aquestes accions iniciades pel Consell de la Ciutadania en 
el primer semestre de l’any.



INFORME PRIMER SEMESTRE 2021 • CONSELL DE LA CIUTADANIA 02

MEMÒRIA DE LES 
PRINCIPALS ACCIONS DEL 
CONSELL DE LA CIUTADANIA 

3

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 justi�cació de la creació del Consell de la 
Ciutadania, com a òrgan independent en el marc de la 
CVMC, rau en el fet d’oferir 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 re�ectits 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 de�nició i 
avaluació de les polítiques i estratègies de comunicació 
dels diferents mitjans i serveis de la CVMC; i de l’altra 
exerceix la defensa de l’audiència, rebent i instruint, 
mitjançant els mitjans habilitats a aquest efecte, les 
queixes i els suggeriments de la ciutadania, contribuint a 
capacitar l’audiència per a un exercici crític, actiu i 
exigent en la seua demanda per un procés comunicatiu 
democràtic i de qualitat.

Les principals accions que el Consell de la Ciutadania ha 
dut a terme durant el primer semestre del 2021 són les 
següents:

1. Reunions Ordinàries

El Consell de la Ciutadania ha celebrat un total de 6 
reunions els dies 16 i 22 de febrer, 23 de març, 14 d’abril, 11 
de maig i 15 de juny.

2. Principals temes tractats i acords adoptats

Els principals temes tractats i els acords més signi�catius 
que ha aprovat el Consell de la Ciutadania (CdC) durant el 
primer semestre del 2021 són els que �guren 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, �nalment, 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 
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.

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.

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.

2.1

2.2

2.3

Membres del Consell de la Ciutadania 
durant la celebracó d’una reunió.
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3.1

2.4

2.5

3.2

3.3

3.4

3.5

D’esquerra a dreta: Alfred Costa, director general d’À Punt 
Mèdia; Mar Iglesias, presidenta en funcions de la CVMC; i 
Julia Sevilla, presidenta del Consell de la Ciutadania, en la 
presentació de l’Informe del Consell de la Ciutadania de 
2020.

3.1

Júlia Sevilla, presidenta del Consell de la Ciutadania, 
juntament amb Mar Iglesias, presidenta en funcions de 
la CVMC, i Alfred Costa, director general d’À Punt Mèdia 
en la gala “Celebrem tres anys”, al Teatre Principal de 
València.

3.3

D’esquerra a dreta: Maria Lozano, vocal del Consell 
Rector; Mar Iglesias, presidenta en funcions de la CVMC; i 
Rosa Agost, vocal del Consell Rector, en la presentació 
de la segona edició del Llibre d’estil, a Alacant.

3.5

MEMÒRIA DE LES PRINCIPALS ACCIONS 
DEL CONSELL DE LA CIUTADANIA 
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Evolució en el temps

Durant el primer semestre de l’any 2021, de l’1 de gener 
�ns al 30 de juny, s’han rebut 342 queixes o suggeriments.

Com l’informe anterior presentat recollia les queixes i 
suggeriment rebuts al llarg de tot l’exercici 2020, hem 
comparat les rebudes durant el primer semestre a 
l’objecte de contextualitzar-ho en el mateix període, i 
també durant el segon semestre per analitzar l’evolució. 
Si comparem les dades de queixes i suggeriments rebuts 
durant el primer semestre de l’any 2021 amb el mateix 
semestre de 2000 hi ha hagut una disminució important 
tant de queixes com de suggeriments rebuts en el Consell 
de la Ciutadania, passant de 155 queixes i 1578 
suggeriments que es van rebre durant el primer semestre 
de 2020, a les 39 queixes i 303 suggeriments durant el 
mateix període de 2021. En canvi, la tendència és 
totalment a l’inrevés en el cas dels suggeriments , si ho 
comparem amb les dades del segon semestre, on es 
reberen 32 queixes i 71 suggeriments.

La inclusió o no de misses en la programació d’À Punt, 
continua sent motiu de queixes i suggeriments. Quant a 
aquest informe, l’increment dels suggeriments es 
concentren el mes de juny i el motiu és manifestar la seua 
opinió a favor de l’emissió de les misses.

Per sexe

De les 342 queixes i suggeriments, 170 són de dones i 164 
d’homes. En 8 casos no s’indica el sexe de la persona que 
ens escriu.

Per edat

Si diferenciem per edats, sense tindre en compte els que 
no han indicat la seua edat, la franja que més queixes i 
suggeriments ha presentat ha sigut la de 46 a 65 anys.

Per localitat

La major part de les queixes i suggeriments provenen de 
la província de València. Cal tindre en compte que en sis 
casos s’han indicat dos localitats, corresponents a 
València i Cocentaina, València i Murcia i Tales i Paterna.

Mitjans de recepció

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

Distribució de queixes i suggeriments per mesos

Els primers cinc mesos de 2021 el nombre de queixes i 
suggeriments rebuts és similar a les rebudes durant 
l’últim semestre de l’any 2000. Destaca el nombre de 
suggeriments rebuts sol•licitant la continuació de la 
retransmissió de misses dins de la programació d’À Punt, 
que es va deixar d’emetre a principi de mes, donada 
l’evolució de la situació de la pandèmia. 

Distribució de queixes per mesos i motiu

El nombre de queixes rebudes durant el primer semestre 
de 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 
seua programació d’A Punt de determinats programes 
com el cas de Societats Musicals, descontentament amb 
els canvis en la programació de la vesprada, 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.

En els informatius, les queixes estan relacionades tant 
amb la cobertura o no cobertura de determinades 
informacions, com per exemple que s’emeta l’escrutini de 
les eleccions madrilenyes, i amb algun error de contingut 
en les notícies dels informatius.

La majoria de les queixes de llengua estan relacionades 
amb la pronunciació del valencià.

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 casos són queixes pel tall dels 
crèdits al �nal 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.

Distribució de suggeriments per mesos i motiu

Quant als suggeriments per mesos i motius sí és 
destacable el nombre de suggeriments rebuts durant el 
mes de juny relacionades amb les misses i coincidint amb 
l’anunci d’À Punt de suprimir de la programació la 
retransmissió de la missa en �nalitzar l’estat d’alarma.

En la resta de mesos del primer semestre de l’any 2021 es 
manté la tendència quant 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 
reposició de sèries com el cas de la segona temporada 
d’Historietes Medievals, L’Alqueria Blanca, Herència de 
Sang o Bola del Drac. També demanen l’emissió de 
determinades pel•lícules o programes com concerts de 
música així com canvi d’horari com és el cas del 
programa de ràdio Línia de Fons.

En els informatius, els suggeriments estan relacionats 
amb la cobertura de determinades notícies o 
esdeveniments. 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, els suggeriments estan relacionats 
en què en la pàgina web no es pot veure la missa o que 
no es veu À Punt. En el apartat de llengua sols hi ha un 
suggeriment i demanen el compliment del llibre d’estil i 
qüestions de pronunciació.

Idioma utilitzat

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

Mitjà motiu de la queixa o suggeriment

El principal mitjà del que més s’han queixat o han enviat 
suggeriments els usuaris ha sigut la televisió.

Situació de l’expedient

De les 342 queixes i els suggeriments rebuts, més de 280 
expedients ja es troben tancats. En 50 dels casos no s’ha 
pogut respondre perquè no s’ha indicat correu i queden 
pendents de resposta 7.

Quant a les queixes, les 39 es poden considerar tancades: 
30 d’elles s’han tancat amb resposta a l’usuari i les 9 
restants no tenen correu per a poder respondre-les.

Dels suggeriments, s’han tancat 254, 41 d’elles no tenen 
correu de resposta i 8 encara queden pendents.

 

 Dones Homes No indica 
 Q S Q S Q S 

<18 0 0 0 1   
18-30 1 6 1 8   
31-45 0 9 5 25   
46-65 3 34 6 38   
66-80 0 16 1 20   
>80 0 4 0 1   
No indica 10 87 11 47 1 7 
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Evolució en el temps

Durant el primer semestre de l’any 2021, de l’1 de gener 
�ns al 30 de juny, s’han rebut 342 queixes o suggeriments.

Com l’informe anterior presentat recollia les queixes i 
suggeriment rebuts al llarg de tot l’exercici 2020, hem 
comparat les rebudes durant el primer semestre a 
l’objecte de contextualitzar-ho en el mateix període, i 
també durant el segon semestre per analitzar l’evolució. 
Si comparem les dades de queixes i suggeriments rebuts 
durant el primer semestre de l’any 2021 amb el mateix 
semestre de 2000 hi ha hagut una disminució important 
tant de queixes com de suggeriments rebuts en el Consell 
de la Ciutadania, passant de 155 queixes i 1578 
suggeriments que es van rebre durant el primer semestre 
de 2020, a les 39 queixes i 303 suggeriments durant el 
mateix període de 2021. En canvi, la tendència és 
totalment a l’inrevés en el cas dels suggeriments , si ho 
comparem amb les dades del segon semestre, on es 
reberen 32 queixes i 71 suggeriments.

La inclusió o no de misses en la programació d’À Punt, 
continua sent motiu de queixes i suggeriments. Quant a 
aquest informe, l’increment dels suggeriments es 
concentren el mes de juny i el motiu és manifestar la seua 
opinió a favor de l’emissió de les misses.

Per sexe

De les 342 queixes i suggeriments, 170 són de dones i 164 
d’homes. En 8 casos no s’indica el sexe de la persona que 
ens escriu.

Per edat

Si diferenciem per edats, sense tindre en compte els que 
no han indicat la seua edat, la franja que més queixes i 
suggeriments ha presentat ha sigut la de 46 a 65 anys.

Per localitat

La major part de les queixes i suggeriments provenen de 
la província de València. Cal tindre en compte que en sis 
casos s’han indicat dos localitats, corresponents a 
València i Cocentaina, València i Murcia i Tales i Paterna.

Mitjans de recepció

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

Distribució de queixes i suggeriments per mesos

Els primers cinc mesos de 2021 el nombre de queixes i 
suggeriments rebuts és similar a les rebudes durant 
l’últim semestre de l’any 2000. Destaca el nombre de 
suggeriments rebuts sol•licitant la continuació de la 
retransmissió de misses dins de la programació d’À Punt, 
que es va deixar d’emetre a principi de mes, donada 
l’evolució de la situació de la pandèmia. 

Distribució de queixes per mesos i motiu

El nombre de queixes rebudes durant el primer semestre 
de 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 
seua programació d’A Punt de determinats programes 
com el cas de Societats Musicals, descontentament amb 
els canvis en la programació de la vesprada, 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.

En els informatius, les queixes estan relacionades tant 
amb la cobertura o no cobertura de determinades 
informacions, com per exemple que s’emeta l’escrutini de 
les eleccions madrilenyes, i amb algun error de contingut 
en les notícies dels informatius.

La majoria de les queixes de llengua estan relacionades 
amb la pronunciació del valencià.

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 casos són queixes pel tall dels 
crèdits al �nal de les pel•lícules, el plagi d’un projecte o el 
consum excessiu d’energia que suposa encendre la 
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calefacció perquè els professionals van vestits amb roba 
d’estiu a l’hivern.

Distribució de suggeriments per mesos i motiu

Quant als suggeriments per mesos i motius sí és 
destacable el nombre de suggeriments rebuts durant el 
mes de juny relacionades amb les misses i coincidint amb 
l’anunci d’À Punt de suprimir de la programació la 
retransmissió de la missa en �nalitzar l’estat d’alarma.

En la resta de mesos del primer semestre de l’any 2021 es 
manté la tendència quant 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 
reposició de sèries com el cas de la segona temporada 
d’Historietes Medievals, L’Alqueria Blanca, Herència de 
Sang o Bola del Drac. També demanen l’emissió de 
determinades pel•lícules o programes com concerts de 
música així com canvi d’horari com és el cas del 
programa de ràdio Línia de Fons.

En els informatius, els suggeriments estan relacionats 
amb la cobertura de determinades notícies o 
esdeveniments. 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, els suggeriments estan relacionats 
en què en la pàgina web no es pot veure la missa o que 
no es veu À Punt. En el apartat de llengua sols hi ha un 
suggeriment i demanen el compliment del llibre d’estil i 
qüestions de pronunciació.

Idioma utilitzat

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

Mitjà motiu de la queixa o suggeriment

El principal mitjà del que més s’han queixat o han enviat 
suggeriments els usuaris ha sigut la televisió.

Situació de l’expedient

De les 342 queixes i els suggeriments rebuts, més de 280 
expedients ja es troben tancats. En 50 dels casos no s’ha 
pogut respondre perquè no s’ha indicat correu i queden 
pendents de resposta 7.

Quant a les queixes, les 39 es poden considerar tancades: 
30 d’elles s’han tancat amb resposta a l’usuari i les 9 
restants no tenen correu per a poder respondre-les.

Dels suggeriments, s’han tancat 254, 41 d’elles no tenen 
correu de resposta i 8 encara queden pendents.



Evolució en el temps

Durant el primer semestre de l’any 2021, de l’1 de gener 
�ns al 30 de juny, s’han rebut 342 queixes o suggeriments.

Com l’informe anterior presentat recollia les queixes i 
suggeriment rebuts al llarg de tot l’exercici 2020, hem 
comparat les rebudes durant el primer semestre a 
l’objecte de contextualitzar-ho en el mateix període, i 
també durant el segon semestre per analitzar l’evolució. 
Si comparem les dades de queixes i suggeriments rebuts 
durant el primer semestre de l’any 2021 amb el mateix 
semestre de 2000 hi ha hagut una disminució important 
tant de queixes com de suggeriments rebuts en el Consell 
de la Ciutadania, passant de 155 queixes i 1578 
suggeriments que es van rebre durant el primer semestre 
de 2020, a les 39 queixes i 303 suggeriments durant el 
mateix període de 2021. En canvi, la tendència és 
totalment a l’inrevés en el cas dels suggeriments , si ho 
comparem amb les dades del segon semestre, on es 
reberen 32 queixes i 71 suggeriments.

La inclusió o no de misses en la programació d’À Punt, 
continua sent motiu de queixes i suggeriments. Quant a 
aquest informe, l’increment dels suggeriments es 
concentren el mes de juny i el motiu és manifestar la seua 
opinió a favor de l’emissió de les misses.

Per sexe

De les 342 queixes i suggeriments, 170 són de dones i 164 
d’homes. En 8 casos no s’indica el sexe de la persona que 
ens escriu.

Per edat

Si diferenciem per edats, sense tindre en compte els que 
no han indicat la seua edat, la franja que més queixes i 
suggeriments ha presentat ha sigut la de 46 a 65 anys.

Per localitat

La major part de les queixes i suggeriments provenen de 
la província de València. Cal tindre en compte que en sis 
casos s’han indicat dos localitats, corresponents a 
València i Cocentaina, València i Murcia i Tales i Paterna.

Mitjans de recepció

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

Distribució de queixes i suggeriments per mesos

Els primers cinc mesos de 2021 el nombre de queixes i 
suggeriments rebuts és similar a les rebudes durant 
l’últim semestre de l’any 2000. Destaca el nombre de 
suggeriments rebuts sol•licitant la continuació de la 
retransmissió de misses dins de la programació d’À Punt, 
que es va deixar d’emetre a principi de mes, donada 
l’evolució de la situació de la pandèmia. 
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Distribució de queixes per mesos i motiu

El nombre de queixes rebudes durant el primer semestre 
de 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 
seua programació d’A Punt de determinats programes 
com el cas de Societats Musicals, descontentament amb 
els canvis en la programació de la vesprada, 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.

En els informatius, les queixes estan relacionades tant 
amb la cobertura o no cobertura de determinades 
informacions, com per exemple que s’emeta l’escrutini de 
les eleccions madrilenyes, i amb algun error de contingut 
en les notícies dels informatius.

La majoria de les queixes de llengua estan relacionades 
amb la pronunciació del valencià.

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 casos són queixes pel tall dels 
crèdits al �nal de les pel•lícules, el plagi d’un projecte o el 
consum excessiu d’energia que suposa encendre la 
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calefacció perquè els professionals van vestits amb roba 
d’estiu a l’hivern.

Distribució de suggeriments per mesos i motiu

Quant als suggeriments per mesos i motius sí és 
destacable el nombre de suggeriments rebuts durant el 
mes de juny relacionades amb les misses i coincidint amb 
l’anunci d’À Punt de suprimir de la programació la 
retransmissió de la missa en �nalitzar l’estat d’alarma.

En la resta de mesos del primer semestre de l’any 2021 es 
manté la tendència quant 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 
reposició de sèries com el cas de la segona temporada 
d’Historietes Medievals, L’Alqueria Blanca, Herència de 
Sang o Bola del Drac. També demanen l’emissió de 
determinades pel•lícules o programes com concerts de 
música així com canvi d’horari com és el cas del 
programa de ràdio Línia de Fons.

En els informatius, els suggeriments estan relacionats 
amb la cobertura de determinades notícies o 
esdeveniments. 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, els suggeriments estan relacionats 
en què en la pàgina web no es pot veure la missa o que 
no es veu À Punt. En el apartat de llengua sols hi ha un 
suggeriment i demanen el compliment del llibre d’estil i 
qüestions de pronunciació.

Idioma utilitzat

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

Mitjà motiu de la queixa o suggeriment

El principal mitjà del que més s’han queixat o han enviat 
suggeriments els usuaris ha sigut la televisió.

Situació de l’expedient

De les 342 queixes i els suggeriments rebuts, més de 280 
expedients ja es troben tancats. En 50 dels casos no s’ha 
pogut respondre perquè no s’ha indicat correu i queden 
pendents de resposta 7.

Quant a les queixes, les 39 es poden considerar tancades: 
30 d’elles s’han tancat amb resposta a l’usuari i les 9 
restants no tenen correu per a poder respondre-les.

Dels suggeriments, s’han tancat 254, 41 d’elles no tenen 
correu de resposta i 8 encara queden pendents.



Evolució en el temps

Durant el primer semestre de l’any 2021, de l’1 de gener 
�ns al 30 de juny, s’han rebut 342 queixes o suggeriments.

Com l’informe anterior presentat recollia les queixes i 
suggeriment rebuts al llarg de tot l’exercici 2020, hem 
comparat les rebudes durant el primer semestre a 
l’objecte de contextualitzar-ho en el mateix període, i 
també durant el segon semestre per analitzar l’evolució. 
Si comparem les dades de queixes i suggeriments rebuts 
durant el primer semestre de l’any 2021 amb el mateix 
semestre de 2000 hi ha hagut una disminució important 
tant de queixes com de suggeriments rebuts en el Consell 
de la Ciutadania, passant de 155 queixes i 1578 
suggeriments que es van rebre durant el primer semestre 
de 2020, a les 39 queixes i 303 suggeriments durant el 
mateix període de 2021. En canvi, la tendència és 
totalment a l’inrevés en el cas dels suggeriments , si ho 
comparem amb les dades del segon semestre, on es 
reberen 32 queixes i 71 suggeriments.

La inclusió o no de misses en la programació d’À Punt, 
continua sent motiu de queixes i suggeriments. Quant a 
aquest informe, l’increment dels suggeriments es 
concentren el mes de juny i el motiu és manifestar la seua 
opinió a favor de l’emissió de les misses.

Per sexe

De les 342 queixes i suggeriments, 170 són de dones i 164 
d’homes. En 8 casos no s’indica el sexe de la persona que 
ens escriu.

Per edat

Si diferenciem per edats, sense tindre en compte els que 
no han indicat la seua edat, la franja que més queixes i 
suggeriments ha presentat ha sigut la de 46 a 65 anys.

Per localitat

La major part de les queixes i suggeriments provenen de 
la província de València. Cal tindre en compte que en sis 
casos s’han indicat dos localitats, corresponents a 
València i Cocentaina, València i Murcia i Tales i Paterna.

Mitjans de recepció

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

Distribució de queixes i suggeriments per mesos

Els primers cinc mesos de 2021 el nombre de queixes i 
suggeriments rebuts és similar a les rebudes durant 
l’últim semestre de l’any 2000. Destaca el nombre de 
suggeriments rebuts sol•licitant la continuació de la 
retransmissió de misses dins de la programació d’À Punt, 
que es va deixar d’emetre a principi de mes, donada 
l’evolució de la situació de la pandèmia. 

Distribució de queixes per mesos i motiu

El nombre de queixes rebudes durant el primer semestre 
de 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 
seua programació d’A Punt de determinats programes 
com el cas de Societats Musicals, descontentament amb 
els canvis en la programació de la vesprada, 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.

En els informatius, les queixes estan relacionades tant 
amb la cobertura o no cobertura de determinades 
informacions, com per exemple que s’emeta l’escrutini de 
les eleccions madrilenyes, i amb algun error de contingut 
en les notícies dels informatius.

La majoria de les queixes de llengua estan relacionades 
amb la pronunciació del valencià.

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 casos són queixes pel tall dels 
crèdits al �nal 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.

Distribució de suggeriments per mesos i motiu

Quant als suggeriments per mesos i motius sí és 
destacable el nombre de suggeriments rebuts durant el 
mes de juny relacionades amb les misses i coincidint amb 
l’anunci d’À Punt de suprimir de la programació la 
retransmissió de la missa en �nalitzar l’estat d’alarma.

En la resta de mesos del primer semestre de l’any 2021 es 
manté la tendència quant 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 
reposició de sèries com el cas de la segona temporada 
d’Historietes Medievals, L’Alqueria Blanca, Herència de 
Sang o Bola del Drac. També demanen l’emissió de 
determinades pel•lícules o programes com concerts de 
música així com canvi d’horari com és el cas del 
programa de ràdio Línia de Fons.

En els informatius, els suggeriments estan relacionats 
amb la cobertura de determinades notícies o 
esdeveniments. 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 
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l’apartat de tècnics, els suggeriments estan relacionats 
en què en la pàgina web no es pot veure la missa o que 
no es veu À Punt. En el apartat de llengua sols hi ha un 
suggeriment i demanen el compliment del llibre d’estil i 
qüestions de pronunciació.

Idioma utilitzat

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

Mitjà motiu de la queixa o suggeriment

El principal mitjà del que més s’han queixat o han enviat 
suggeriments els usuaris ha sigut la televisió.

Situació de l’expedient

De les 342 queixes i els suggeriments rebuts, més de 280 
expedients ja es troben tancats. En 50 dels casos no s’ha 
pogut respondre perquè no s’ha indicat correu i queden 
pendents de resposta 7.

Quant a les queixes, les 39 es poden considerar tancades: 
30 d’elles s’han tancat amb resposta a l’usuari i les 9 
restants no tenen correu per a poder respondre-les.

Dels suggeriments, s’han tancat 254, 41 d’elles no tenen 
correu de resposta i 8 encara queden pendents.

No hi ha correu 50 
Tancat 284 
Pendents de resposta 7 

 


