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PRESENTACIÓ 1

Aquest informe té com a objecte donar compliment a 
l'obligació que estableix l'article 47, de la Llei 6/2016, de 
15 de juliol de la Generalitat, del servei públic de 
radiodifusió i televisió d'àmbit autonòmic, de titularitat de 
la Generalitat.

El 2021 ha sigut l’any de la recuperació de la normalitat, 
de tornar a gaudir de les festes i tradicions. Els mitjans de 
comunicació han estat testimoni directe de tot el que ha 
passat durant aquest any. Els esdeveniments han tornat a 
ser presencials i el públic ha tornat al platós dels 
programes. Des de la Corporació Valenciana de Mitjans de 
Comunicació s’ha seguit treballant per a continuar 
desenvolupant el servei públic encomanat i avançant en 
l’objectiu de ser el referent informatiu i d’entreteniment 
de la societat valenciana.



L’informatiu matinal Les NTC del matí es va realitzar per a 
la ràdio i la televisió �ns al mes de juliol. Al setembre es 
produeix una remodelació de l’informatiu matinal i 
s’aposta per un gran format de cinc hores de matí. Aquest 
informatiu torna a fer-se als estudis de ràdio en horari de 
7:00 a 12:00 hores, de dilluns a divendres. La primera part 
se centra en l’actualitat informativa i s’emet de manera 
simultània per la ràdio i la televisió i la segona, es 
denomina El dia À Punt, s’emet a partir de les 10:00, per la 
ràdio i és més desenfadada i inclou humor, reportatges, 
entrevistes. Cal assenyalar que Les NTC del matí ha 
esdevingut ja un referent informatiu sobretot per 
l’entrevista, fonamentalment, a representats polítics, 
socials, empresarials i personatges d’actualitat, de 
manera que el contingut que s’emet per À Punt a primera 
hora del matí acaba sent replicat al llarg del dia per altres 
mitjans. 

En la televisió, s’estrena a l’octubre de 2021 el programa 
d’actualitat A la Ventura en horari de 12:00 a 14:00 que 
tracta l’actualitat més rellevant del dia, així com temes 
socials i locals. Aquest nou espai de producció pròpia 
suposa l’ampliació de l’horari de contingut informatiu i 
connecta amb el programa informatiu de migdia en la 
televisió. S’aposta per la proximitat informativa millorant 
el pes de les delegacions de Castelló i d’Alacant. Així, 
aquest magazín inclou tota la informació comarcal més 
propera amb temes de caràcter social i de participació 

Fins al mes d'octubre de 2021 el programa tenia una 
periodicitat setmanal i es basava en un debat que oferia 
una mirada crítica i re�exiva dels temes d’actualitat de la 
setmana. L’espai permetia visibilitzar col•lectius i 
agrupacions representatius de la societat civil, com dones 
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La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació 
(CVMC) és una entitat pública que té com a missió 
satisfer les necessitats d’informació, cultura, educació i 
entreteniment dels ciutadans i ciutadanes i la societat de 
la Comunitat Valenciana. Les seues funcions són el 
disseny i el desenvolupament de projectes, la generació 
de produccions i continguts i la prestació del servei públic 
audiovisual. 

Són objectius essencials de la Corporació, d’una banda, 
esdevindre un element de vertebració de la realitat social, 
econòmica i cultural de la Comunitat Valenciana i, de 
l’altra, la promoció del valencià.

La Corporació, segons la llei de creació, ha d’exercir la 
funció de servei públic directament i a través de la 
Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la 
Comunitat Valenciana (SAMC). La Corporació és titular de 
la totalitat de les accions de la Societat.

L’SAMC és l’encarregada de prestar el servei públic de 
televisió, ràdio i transmèdia, el disseny i el 
desenvolupament de projectes així com la generació de 
produccions i continguts.

2.1. Òrgans de la CVMC

El Consell Rector és l’encarregat de l’administració i el 
govern de la Corporació Valenciana de Mitjans de 
Comunicació, que exerceix les funcions de direcció i 
representació ordinàries a través de la Presidència de la 
Corporació i una direcció executiva a través de la Direcció 
General. La Corporació s’estructura en els òrgans 
següents.

La Presidència i Consell Rector

Les funcions de la Presidència de la CVMC són la 
representació institucional del Consell Rector i de la 
CVMC, executar i fer complir els acords del Consell 
Rector, supervisar la formulació dels comptes anuals, així 
com elaborar l’avantprojecte de pressupostos. També és 
l’encarregat d’elaborar la proposta de l’informe anual 
sobre la gestió i l’informe sobre el compliment dels 
objectius marcats en el contracte programa, entre 
d’altres.

La Presidència de la CVMC i del Consell Rector les 
elegeixen les Corts per un període de sis anys. El ple de les 
Corts va elegir Enrique Soriano Hernández en la sessió del 
dia 20 d’octubre de 2016 per un període de sis anys. El dia 
8 de gener de 2021, Enrique Soriano renuncia al càrrec i la 
vicepresidenta del Consell Rector, Mar Iglesias Garcia, 
assumeix la Presidència en funcions de l’ens.

El Consell Rector és el màxim òrgan de la Corporació i el 
responsable del compliment dels objectius generals de 
servei públic encomanats i d’establir la direcció 
estratègica de la Corporació i la seua Societat. Per tal de 
complir les funcions encomanades s’han fet un total de 38 
reunions

El Consell Rector està format pel president o presidenta i 
nou membres. La composició del Consell Rector en data 31 
de desembre de 2021 és la següent:

• Mar Iglesias García, vicepresidenta i presidenta en funcions, 
en representació del Consell de l’Audiovisual

• María Lozano Estivalis, vocal

• José Martínez Sáez, vocal

• Rosa Yagüe Perales, vocal

• Vicente Cutanda Mansilla, vocal

• Marc Pallarès Piquer, vocal

• Raquel Piqueras Navarro, vocal en representació del Consell 
de l’Audiovisual

• Rosa María Agost Canós, vocal en representació del Consell 
de la Ciutadania

• María Soledad Fernández Cano, vocal en representació dels 
treballadors i de les treballadores de la CVMC i l’SAMC. 

Manuel Camarasa Bravo, vocal en representació dels 
treballadores i les treballadores va cessar, a petició 
pròpia, el 14 de desembre de 2020. 

María Soledad Fernández Cano va comparéixer el 23 de 
març de 2021 davant la Comissió de Radiotelevisió 
Valenciana i l’Espai Audiovisual. El dia 17 d’abril se’n 
publicà el nomenament com a membre del Consell 
Rector. 

Direcció general

La Direcció General és la responsable de la direcció 
executiva i de la representació de l’SAMC. La Direcció 
General decideix els continguts i ordena la programació 
de la televisió, la ràdio, els serveis en línia, d’acord amb el 
mandat marc, el contracte programa i les directrius del 
Consell Rector.

• Alfred Costa i Folgado és el director general de l’SAMC.

Consell de la Ciutadania

El Consell de la Ciutadania és l’òrgan assessor en matèria 
de programació i de continguts. Aquest consell assisteix 
el Consell Rector i la Direcció General en la de�nició i 
l’avaluació de les polítiques i estratègies de programació. 

El Consell de la Ciutadania també exerceix la defensa de 
l’audiència, tot recollint les queixes, suggeriments i 
comentaris de la ciutadania i fer-los arribar al Consell 
Rector. 

La composició del Consell de la Ciutadania és la següent:

• Julia Sevilla Merino, presidenta

• Toño Abad García, vicepresident

Vocals

• Lucía Peris Mestre

• Verònica Cantó Doménech

• Nuria Tendeiro Parrilla

• Pilar Devesa Quinto

• María Teresa Puertes Andreu

• Vicente Muñoz Puelles

• Fernando Móner Romero

• Andreu Yakúbuv

• Fernando Vilar Moreno

• José Ignacio Pastor Pérez 

• José Reig Cruañes

El Consell de la Ciutadania ha celebrat tretze reunions 
ordinàries el 2021 en un format híbrid. En l’exercici de 
defensor de l'audiència, el Consell de la Ciutadania ha 
rebut un total de 1262 suggeriments i 60 queixes. 

La inclusió o no de les misses en la programació d’À Punt 
ha sigut el fet que més queixes i suggeriments ha 
provocat. De fet, l'increment dels suggeriments es 
concentren en els mesos de juny i octubre i el motiu és 
manifestar la seua opinió a favor de l'emissió de les 
misses.

El Consell de la Ciutadania va elaborar un informe 
sobre programes religiosos a petició del Consell Rector. 
Així mateix, el Consell de la Ciutadania té l’encàrrec 
legal d’emetre un informe semestral i un altre anual 
sobre el desenvolupament de les programacions dels 
diversos mitjans i serveis de la Corporació. El dia 16 de 
desembre de 2021 es lliurà al Consell Rector l’informe 
corresponent al primer semestre de 2021 i el dia 22 de 
març de 2022 es presentà de manera presencial i per 
videoconferència l’informe anual. Tots els informes es 
troben publicats en la web de la CVMC.

Consell d’Informatius

El Consell d’Informatius és l’òrgan intern de la CVMC en 
què participa el conjunt de professionals que intervenen 
en el procés d’elaboració de continguts informatius, per a 
vetlar per la independència, l’objectivitat i la veracitat de 
les informacions difoses.

La composició del Consell d’Informatius durant l’any 2021, 
�ns a l’octubre de 2021, era: 

• Abel Campos i Micó, president

• Isabel M. González Mesa, vicepresidenta

• Roberto Ortín Falcó, secretari

El Consell d’Informatius, durant una reunió amb la 
presidenta en funcions de la CVMC, va proposar un canvi 
en el seu reglament intern per a ampliar de cinc a sis 
persones els integrants del Consell d’Informatius (quatre 
periodistes i dos tècnics). Ja en l’informe semestral de 
2020, el Consell d’Informatius, va manifestar la necessitat 
d’augmentar el nombre de membres i la d’incorporar a 
aquest òrgan els operadors i operadores d’equips i als 
tècnics de postproducció al cens de les persones 
electores. El Consell Rector de la CVCM va aprovar la 
modi�cació del Reglament orgànic i de funcionament del 
Consell d’Informatius en la reunió celebrada l'1 de juny de 
2021. 

Els dies 27, 28, i 29 d’octubre se celebraren, una vegada 
complit els dos anys de mandat, les segones eleccions al 
Consell d’Infomatius. D’aquestes eleccions va eixir un nou 
Consell d’Informatius la composició del qual és la 
següent: 

• Robert Ortín Falcó, president

• Adelaida Ferre Tortosa, vicepresidenta 

• Xavier García del Valle, secretari

• Abel Campos i Micó, vocal

• Anna Blanco Beneyto, vocal

• Xelo Gimeno Borràs, vocal, representant del Consell 
d’Informatius en la Comissió de Seguiment del Llibre d’Estil.

El Consell d’Informatius es reuneix periòdicament amb la 
Direcció d’Informatius. S’ha reunit amb el Consell de la 
Ciutadania en una ocasió, va assistir a la presentació de 
l’informe anual del Consell de la Ciutadania a la sala 
d’actes del Centre de Producció de Programes de 
Burjassot i el president i la vicepresidenta acudiren a la 
presentació de la segona edició del Llibre d’estil que va 
tindre lloc al Saló de Vidre del Districte Digital d’Alacant. 
Així mateix, va mantindre dues reunions amb la 
vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector. 

El 28 de maig van celebrar, de manera semipresencial, la 
tercera assemblea amb les treballadores i treballadors 
adscrits al departament d’informatius. 

A més, el Consell d’Informatius ha participat durant l’any 
2021 en les reunions periòdiques de la Comissió de 
Seguiment del Llibre d’estil.

2.2. Fites destacades el 2021

Gala Celebrem 3 anys

La televisió valenciana complia tres anys d’emissió el 10 
de juny de 2021. Amb motiu d’aquest aniversari, À Punt va 
preparar una gala des del Teatre Principal de València. 
Aquesta gala, Celebrem 3 anys, es va emetre en directe 
per la televisió i les plataformes digitals d’À Punt Mèdia. 

Àlex Blanquer i Lluís Cascant presentadors de Duel de veus 
i TàP Zàping, respectivament, van conduir una gala per on 
passaren les actuacions de Samantha Gilabert, La Fúmiga, 
Pep Gimeno Botifarra i la guanyadora i �nalista del 
concurs de talents Duel de veus, Laura Sánchez i Guillem 
Mayo.

D’altra banda, l’actor Ferran Gadea, Tonet, i els 
presentadors Òscar Tramoyeres i Pepa Cases van oferir 
tres monòlegs a l’estil del programa Comediants. 

Durant la gala es va fer un agraïment especial a tots els 
professionals que han participat activament en totes les 
�tes que À Punt ha aconseguit durant els tres anys 
d’existència de la televisió, també la ràdio i el web, com 
ara cobertures especials, pandèmia, premis i rècords 
d’audiència. I, per últim, es va retre homenatge al 
personal sanitari que va cuidar de nosaltres durant la 
pandèmia. L’oncòloga Anna Lluch i la cap de l’UCI de 
l’Hospital Clínic de València, Marisa Blasco, reberen 
l’homenatge, en representació del personal sanitari.

Mar Iglesias, presidenta del Consell Rector de la CVMC i 
Alfred Costa, director general d’À Punt van ser els 
am�trions de la festa. Entre els assistents a la festa 
d’aniversari de la televisió pública valenciana acudiren el 
president de la Generalitat, Ximo Puig; els màxims 
representants del Consell; l’alcalde de València, Joan 
Ribó; els presidents de les diputacions d’Alacant i 
València, Carlos Mazón i Toni Gaspar; representants del 
món de l’esport com ara el València CF, el Vila-real i la 
pilota valenciana entre altres institucions i associacions 
de la Comunitat Valenciana. La Junta General de FORTA 
(Federación de Organismos de Radio y Televisión) es va 
reunir en València amb motiu de la celebració de 
l’aniversari de la televisió pública valenciana i els 
representats de FORTA assistiren també a la gala en el 
Teatre Principal. 

La retransmissió per televisió va obtindre un 7,1% 
d’audiència i una mitjana de 117.000 persones van seguir 
des de casa per la televisió i el web la gala Celebrem 3 
anys d’À Punt.

Segona edició del ‘Llibre d’estil’

El Llibre d’estil de la CVMC estableix tot un seguit de 
pautes d’acció comunicativa i informativa per a tots els 
continguts produïts i difosos per À Punt Mèdia. Les 
directrius que conté el Llibre d’estil serveixen per a 
orientar l’acció professional en la CVMC i l’SAMC. La 
Comissió de Seguiment del Llibre d’Estil té entre altres 
funcions vetlar per la qualitat dels continguts emesos, 
elaborar procediments que faciliten el compliment del 
Llibre d’estil i la resolució de con�ictes i l’atenció o 
resposta a les queixes i suggeriments en aquest àmbit i 
proposar l’actualització i adequació dels continguts del 
Llibre d’estil. 

Fruit de la faena continuada de la comissió, el juny del 
2021 es va presentar la segona edició del Llibre d’estil de 
la CVMC al Saló de Vidre de Districte Digital a la ciutat 
d’Alacant. 

La segona edició del Llibre d’estil és fruit de la tasca 
constant de la Comissió de Seguiment. La pràctica 
professional diària ha plantejat preguntes i dubtes que 
s’han debatut en el si de la Comissió i que han donat com 
a resultat la revisió i actualització d’aquest manual. 

A més de la versió física, s’ha publicat una versió web en 
la pàgina de la CVMC amb l’objectiu que siga més 
accessible per als treballadors i treballadores d’À Punt, 
però també per a la societat en general. 

Incorporació al canal Bon Dia 

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació 
signa un conveni de col•laboració amb la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i l’ens públic de 
Radiotelevisió de les Illes Balears, mitjançant el qual À 
Punt Mèdia s’incorpora al canal d’internet conjunt Bon Dia 
TV. 

Bon Dia TV és un canal accessible per internet que 
incorpora un conjunt de continguts audiovisuals dels 
territoris de l’àmbit lingüístic conjunt entre els territoris 
de la Comunitat Valenciana, les Illes Balears i Catalunya.

La programació té un caràcter social i cultural conformat 
per documentals, sèries, llargmetratges i programes amb 
una temàtica variada per tal de donar visibilitat a la 
producció pròpia de qualitat de les diferents televisions.

La presentació del canal conjunt va tindre lloc el 19 de 
novembre a la Sala Luis García Berlanga del Teatre Rialto 
de València el 19 de novembre, amb l’assistència de 
representacions de les tres corporacions implicades i 
diferents entitats i associacions de la societat civil. 

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) 
exerceix la funció de servei públic que té encomanat 
mitjançant la marca À Punt Mèdia, un servei 
multiplataforma que presta el servei públic de televisió, 
ràdio i web, el disseny i desenvolupament de projectes 
així com la generació de produccions i continguts. 

3.1. La informació en À Punt Mèdia

L’exercici 2021 ha esta marcat, des del punt de vista 
informatiu, per l’evolució de la crisi sanitària, amb la 
vacunació de la població, les successives onades i la 
gestió de l’Administració com a eixos de l’actualitat 
informativa. À Punt analitza tots aquests temes 
d’actualitat amb perspectiva autonòmica, comarcal i 
local.

Els informatius d’À Punt Media s’organitzen de manera 
que són els espais que obrin les tres franges de 
programació diària (matí, vesprada i nit). A la ràdio, a 
més, s’ofereixen butlletins horaris amb les últimes 
notícies.

À Punt Mèdia tracta de respondre a la demanada 
d’informació amb avanços i programes especials per a 
donar en directe les compareixences més rellevants. 

El 2021 es consolida la redacció especialitzada en 
política, economia, societat, cultura i internacional, per a 
comptar amb periodistes amb fonts i agendes pròpies. El 
resultat és positiu tant en el producte �nal com en 
l’e�càcia en l’organització del treball. Aquesta nova 
estratègia informativa, especialitzant els equips, ha 
possibilitat el fet de obtindre exclusives pràcticament 
totes les setmanes i aconseguir ser referents d’altres 
mitjans de comunicació valencians.

L’informatiu NTC comarques, l’informatiu comarcal que 
s’emetia en la televisió d’À Punt de dilluns a divendres, es 
va estrenar l'octubre de 2020. Aquest espai informatiu de 
mitja hora se centrava en la informació més local. El NTC 
comarques va estar en antena �ns al mes de juliol de 2021. 

investigadores, personal sanitari o col•lectius vulnerables, 
i això ha propiciat debats enriquidors i tertúlies 
constructives i divulgadores. 

El magazín radiofònic El rall passa a partir de setembre a 
ser diari i s’emet de 12:00 a 13:30 hores. Aquest espai 
acosta la informació local i comarcal més rellevant i es 
realitza en col•laboració amb la Xarxa d’Emissores 
Municipals Valencianes (Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies). Un total de vint emissores emeten 
el programa, en directe o en diferit, a tota la Comunitat 
Valenciana, on es dona veu a moltes associacions i 
entitats que han trobat una �nestra a la radio pública.

El 2021 es llança el nou web amb un nou concepte. El web 
és la �nestra de tot el contingut d’À Punt Mèdia, però ara 
posa el focus en la informació del dia i en les notícies 
d’última hora, per tal de competir com un tercer mitjà de 
comunicació (a més de la televisió i la ràdio). Per a 
començar a situar-se en aquesta posició, s’ha 
reestructurat el departament digital amb l’objectiu que 
un equip propi de periodistes es dedique exclusivament a 
la informació. Amb aquest objectiu, es redissenya la 
portada i l’estratègia en xarxes. S’hi treballen temes de 
periodisme de dades o multimèdia, com ara el reportatge 
especial sobre la prevenció del suïcidi, premiat per la 
Policia Local de València. L’aposta pel Digital �rts i la 
renovació de l’estratègia ha comportat un augment de 
l’audiència del 40% (d’usuaris únics) respecte del 2020, 
mentre que ha pujat un 30% el nombre de pàgines vistes. 

3.2. Els esports en À Punt Mèdia

El 2021, À Punt Mèdia ha apostat per incloure més temps 
dedicat a l’esport tant en ràdio i televisió com ara en el 
web i les xarxes socials. Aquest exercici, s’ha augmentat 
de manera considerable. Així, s’han cobert les grans cites 
esportives, i s’ha presta especial atenció als esportistes 
valencians, però també s’ha donat visibilitat als equips i 
esports valencians que habitualment no tenen cabuda en 
altres mitjans de comunicació.

Els esports en la televisió d’À Punt

La informació esportiva està present en els blocs 
d’esports dels informatius diaris de la televisió, amb una 
durada d’uns 15 minuts al migdia i 12 minuts a la nit.

En gener començà La �nestra esportiva, un programa de 
retransmissions que s’emet, en principi, els diumenges al 
matí però, de tant en tant, també s’ha emés dissabte i �ns 
i tot algun divendres, segons quan té lloc l’esdeveniment 
esportiu

L’any 2021 s’han fet un total de 37 retransmissions de La 
�nestra esportiva: setze amb el patrocini de la Fundació 
Trinidad Alfonso i huit per streaming pel web d’À Punt. 

Aquestes retransmissions han sigut de diferents 
disciplines esportives, com ara de diferents categories de 
futbol, rugbi, handbol, hoquei, natació, tant femení com 
masculí.

A més, en moments puntuals, s’ha posat en marxa una 
programació especial amb motiu de �tes esportives 
destacades que s’han tractat de forma individualitzada 
dins del bloc d’esports dels Informatius d’À Punt al llarg 
de la setmana. És el cas de l’Especial Vila-real CF Campió 
de la UEFA Europe League. L’especial Mitja Marató, la 
Marató València, l’Eurocup Women i Copa de la Reina de 
Bàsquet, el Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de 
València, el Penyagolosa Trails, l’Open Tenis Ciutat de 
València i el Mediterranean Èpic.

D’altra banda, amb motiu de la celebració dels Jocs 
Olímpics emetérem un serial d’entrevistes dins d’una 
secció anomenada “Camí a Tòquio”. En aquest sentit, des 
del mes de maig, cada dia, el bloc d’esports en els 
informatius incloïa una entrevista i/o reportatge amb 
atletes valencians que participaren en els JJOO. Per a fer 
aquest espai, un equip es va desplaçar a Madrid i 
Barcelona, als centres d’alt rendiment. Aquestes 
entrevistes es publicaren també en el web en una 
pestanya que va estar formada per 37 blocs emesos en 
TDT mentre que en el web especí�c “Camí a Tòquio” va 
sumar un total de 108 peces. 

Va de bo és el programa de retransmissions de partides 
de pilota amb un calendari que l’any 2021 estigué afectat 
per la pandèmia. Finalment, el contracte amb la Fundació 
de Pilota Valenciana (FUNPIVAL) i la Federació de Pilota 
Valenciana (FEDPIVAL), a través de la productora 
Proximia, es formalitzà i les retransmissions de partides 
començaren al mes de març. Tot i això, des d’aquell 
moment s’han retransmés 34 partides en total: 8 de 
FEDPIVAL i 26 de FUNPIVAL.

El departament d’esports va realitzar un reportatge de 
producció pròpia amb guió de Xavi Alberola amb motiu 
de la mort de Paco Cabanes, el Genovés, emés el 6 d’agost 
i que es va repetir el 25 de desembre. 

3.3. La ràdio d’À Punt

Al mes de gener s’estrena el nou horari de l’espai La 
pròrroga, un programa informatiu diari de l’actualitat 
esportiva. Aquest espai es va estrenar amb horari de 15:30 
a 16:00 el 2020. A hores d’ara i des del mes de gener de 
2022 ha passat a emetre’s de 19:30 a les 20:00 hores, ja 
que s’ha valorat que és un horari més adient per a l’oient 
d’esports. 

Línia de fons també canvia d’horari en tornar de les 
vacances d’estiu. A partir del mes de setembre, el 
programa s’emet de dilluns a divendres de 23:00 a 01:00 
hores. Aquest canvi ja s’ha fet, atés que és la franja 
clàssica per a sentir la ràdio esportiva de resum del dia. 
Aquest espai inclou entrevistes amb el personatge de la 
jornada i tertúlia amb presència de periodistes i analistes 
dels principals mitjans de comunicació de la Comunitat 
Valenciana.

El programa Des de la banda ha ampliat l’horari, ja que 
des de la temporada 2020/2021 retransmet no només els 
partits dels equips valencians de Primera Divisió de 
Futbol, sinó també tots els partits del València Basket en 
Lliga, Copa del Rei i Eurocup i en Lliga Endesa Femenina, 
Copa de la Reina i Eurocup Women.

Per últim, cal remarcar que s’ha començat a retransmetre 
els partits de futbol de 1a i 2a RFEF, ASOBAL i Lliga 
Guerreres, rugbi masculí i femení i també un partit 
d’hoquei del Pas Alcodiam, clau per a la permanència de 
l’equip en la màxima categoria. 

3.4. El web d’À Punt

Amb motiu de l’estrena del nou web d’À Punt Mèdia 
s’inclou el nou portal d’esports amb noves seccions i 
pàgina pròpia. Aquest nou espai ha propiciat que es puga 
emetre cada setmana per streaming la roda de premsa 

del tècnic del València i quan hi ha duel autonòmic també 
del tècnic del Vila-real, Elx i Llevant. També s’han emés 
compareixences puntuals, les presentacions dels tècnics, 
com ara les dels entrenadors del Vila-real, València, 
Llevant i Elx. A més, dona la possibilitat d’emetre 
esdeveniments puntuals que atrauen molt l’atenció del 
públic com el sorteig de Copa del Rei del CE Alcoià (en 
octaus i quarts de �nal).

El portal d’esports del web ha permés un espai on podem 
cobrir els esdeveniments especials, ja que s’obre una 
pestanya amb les peces emeses per televisió i altres 
articles i notícies originades només com a contingut 
digital. Per exemple: Mitja Marató, Marató, Volta a la 
Comunitat Valenciana, Camí a Tòquio.

Convenis i acords especí�cs per a la cobertura 
d’esdeveniments:

• Suport a la candidatura de València com a seu dels 
GAY GAMES el 2026. À Punt va avalar el projecte amb 
el compromís d’exercir com a mitjà o�cial durant la 
celebració de l’esdeveniment.

• Conveni de patrocini amb la Federació Valenciana de 
Futbol per a promoure els valors d’aquest esport. Un 
altre objectiu important del conveni és difondre la 
revitalització dels equips de les seleccions 
autonòmiques de la Comunitat Valenciana.

• Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de València 
(setembre 2021) de ciclisme. Conveni per a la 
promoció i difusió del ciclisme, esport molt arrelat a 
la Comunitat Valenciana.

• Acord de copatrocini amb la Fundació Trinidad 
Alfonso per a fomentar la visibilitat d’equips i esports 
minoritaris mitjançant la retransmissió dels partits o 
esdeveniments d’una gran varietat de modalitats 
esportives (hoquei, rugbi, natació, futbol, ciclisme, 
carreres populars, etc.)

3.5. Programació

Els informatius són el centre de la programació de la 
televisió i la ràdio d’À Punt, que complementen la graella 
amb continguts d’entreteniment, cultural i de divulgació. 

Televisió 

En les vesprades de la televisió cal destacar l’espai Bona 
vesprada, 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 transmeten cada dia inquietuds, queixes i 
suggeriments. Màxim Huerta i el seu equip de 
col•laboradors i reporters proposen vora quatre hores 
diaris d’entreteniment. 

Duel de veus: Va ser trending topic a Espanya i va liderar el 
consum en xarxes i trànsit web durant les setmanes que 
es va emetre. Aquest format compleix l’objectiu de 
vertebració territorial, amb cantants de totes les 
comarques, i de promoció lingüística, gràcies a les 
versions de grups molt coneguts internacionalment. Àlex 
Blanquer va ser la presentadora, acompanyada del jurat 
format per Samantha, Eugeni Alemany i Sole Giménez.

Territori de concert: Durant 23 setmanes es programaren 
grups valencians en Territori de concert, per compensar el 
toc de queda i la manca de l’oferta de música en viu, amb 
�tes signi�catives com El Diluvi, La Gossa Sorda, Ciudad 
Jara, etc.

L’hora fosca: És una docusèrie que narra casos policíacs 
mediàtics i colpidors, posant en relleu la tasca de les 
forces de seguretat per resoldre’ls, amb un destacat 
exercici de documentació i revisió de les fonts. Una 
mirada narrativa seriosa gens sensacionalista.

Zoom, investigació: Reportatges d’investigació amb 
temàtiques variades, que van des de la immediatesa a la 
profunditat d’assumptes complexos. Bérnar Giménez 
lidera l’equip de periodistes per a oferir cada setmana un 
producte en prime time referencial en temes d’actualitat. 

No tenim trellat: Aquest programa busca l’empatia del 
públic major que aquesta nit consumeix preferentment 
televisió en obert. S’incorpora la presentadora Gemma 
Juan, que s’uneix a Òscar Tramoyeres per viatjar per la 
nostàlgia de l’arxiu de la tele, i redescobreix personatges 
de tota la vida i fent riure per com ha passat el temps i 
com hem canviat les valencianes i valencians.

A l’estiu s’estrena el concurs diari El premi, que visita 
empreses de la Comunitat Valenciana per jugar amb els 
treballador/es mentre es dona a conéixer el teixit 
productiu i innovador dels diferents sectors.

Tot és art: Programa de prime time d’actualitat de totes 
les disciplines artístiques i culturals.

Entre bastidors: Programa de difusió del món teatral.

Teatre a Punt: Inclou la gravació de les obres Dinamarca i 
Poder i Santedat.

Els dijous miracle: Producció al voltant del cineasta 
Berlanga.

Terres de cinema: Un cicle de cinema rodat al territori 
valencià que s’emet les nits de divendres.

Tresors amb història: Un gran projecte que conta la 
història dels valencians i valencianes mitjançant objectes 
quotidians que trobem a casa, a l’andana, a les cases de 
camps, etc. L’objectiu és recórrer la nostra geogra�a a la 
recerca dels objectes que formaran una futura col•lecció 
museística que es posarà a l’abast de mancomunitats, 
ajuntaments, etc.

Una habitació amb vistes: El format dedicat a literatura, 
Una habitació pròpia, es fa major i adopta una mirada més 
transversal de la cultura.

Ràdio 

En la programació de la ràdio es por destacar el 
recorregut de l’espai Podríem fer-ho millor, que guanya 
pes els caps de setmana com a alternativa als magazins 
de les emissores generalistes. La realitat en clau d’humor 
es revela com una bona medicina contra la pandèmia i ha 
rebut el premi TresDeu.

Durant el primer semestre de 2021, s’incorporaven a la 
graella els quatre productes de marcat caràcter cultural 
sorgits de la crida feta en coproducció amb l’Institut 
Valencià de Cultura:  

Un magazín multiplataforma

La Colla d’À Punt és un magazín infantil amb continguts 
d’actualitat, culturals i lúdics, i amb un esperit 100% 
multiplataforma, materialitzat en la difusió i estrena de 
continguts en suports digitals de dilluns a divendres, els 
quals també s’emeten posteriorment, durant el cap de 
setmana, en la televisió d’À Punt.

La primera emissió de La Colla d'À Punt es va produir el 5 
de gener de 2021, un dia tan assenyalat com el de la 
vesprada de Reis. Amb aquest programa especial i 
l'arribada dels Reis Mags al garatge de La Colla, es va 
donar a conéixer l'espai des del qual Laia i Pau, els dos 
joves presentadors, fan el programa a partir d'aquell dia. 

Des d'aleshores, al llarg de tres temporades i més d’un any 
d’emissió ininterrompuda, La Colla ha anat creixent pel 
que fa a la dinamització dels seus continguts i seccions, 
l'activitat en el web i xarxes socials (Instagram, Facebook 
i Twitter) i la interacció amb el públic infantil i els centres 
educatius de la Comunitat Valenciana.

Continguts i seccions

La Colla és un format amb una estructura molt 
atomitzada i un ampli mosaic de seccions, on s'intercalen 
les elaborades pels presentadors amb altres 
protagonitzades per alguns dels personatges ja coneguts 
de l’univers de La Colla, com les Feretes, Dani Miquel o Els 
Bíters.

Des de l’inici, aquest ventall de seccions ha crescut, ha 
guanyat en varietat i ha fomentat la interacció amb el 
públic, els centres educatius i altres agrupacions. A més, 
algunes seccions s’han adaptat i se n’han incorporat 
d’altres especí�ques per a moments concrets com les 
vacances d’estiu o Nadal. 

• La versió radiofònica de Territori de concerts amb 23 
grups musicals valencians (33% de grups i veus 
femenines).

• Bambolina sonora, radioteatre seriat que combina la 
participació d’entitats universitàries amb actors i 
actrius professionals.

• Les cinc llunes, amb Amàlia Garrigós repassant les 
cinc àrees culturals de l’IVC.

• Café d’artistes amb entrevistes a personalitats de 
tots els sectors a càrrec de Lluís Miquel.

3.6. Ficció

La �cció és el gènere que més quantitat de recursos 
mobilitza en l’audiovisual i que permet posar en valor el 
talent dels tècnics i artistes. Durant el segon semestre de 
2021 s’inicien els rodatges de la sèrie de comèdia Després 
de tu, en col•laboració amb TV3 i IB3 i que va ser gravada 
a l’estudi 1 de Burjassot, on es van construir els decorats 
de la sèrie. A més, À Punt Mèdia ha col•laborat amb la 
minisèrie Sicília sense morts (IB3), La sèrie Mòpius (IB3) i 
la sèrie Desaparegudes (Canal Sur-CMM-TeleMadrid, 
AragónTV, À Punt).

L’Alqueria Blanca és la gran aposta de �cció per a les nits 
de diumenge que s’estrenà a �nal de març. Aquesta 
temporada inclou díhuit capítols que es van emetre el 
2021. En aquest moment ja es comença a plantejar el 
canvi a una emissió diària de L’Alqueria Blanca, que 
�nalment s’ha materialitzat el 2022. 

3.7. Programació infantil i juvenil

La Colla aglutina les activitats infantils d’À Punt Mèdia, i hi 
inclou la creació de continguts, actuacions en directe, 
sortejos i un espai d’interacció exclusiu per als xiquets i 
xiquetes que s’hi apunten.

guanyadora va ser la comissió Arxiduc Carles - Músic 
Gomis, de l'artista Vicente Gomar que va rebre 2.000 
euros i un estendard que recorda aquesta primera edició. 
El segon premi, amb 1.000 euros en metàl•lic i l’estendard 
de record, va ser per a la falla Rig Veda de la comissió Duc 
de Gaeta - Pobla de Farnals. I el tercer guardó, amb 500 
euros i l’estendard commemoratiu, per a la plaça de la 
Reina, Pau i Sant Vicent amb la falla infantil anomenada 
De València i monstres, dels artistes José Luis Ceballos i 
Paco Sanabria. 

A més, la fallera major infantil és de La Colla i va enviar 
una crida als membres per a què disfrutaren de les Falles. 
El missatge es va penjar en el web i es va promocionar en 
el butlletí de Falles. 

Seguint les activitats infantils, el diumenge 5 de 
setembre, l’Ajuntament de Puçol va comptar amb La Colla 
per tal de celebrar les seues festes. La Banda de les 
Feretes i Dani Miquel van acompanyar el grup Ramonets.

Al mes d’octubre de 2021, es va celebrar la Fira del Llibre 
de València als jardins de Vivers. À Punt Mèdia va signar 
un conveni amb l’Ajuntament per a ser el mitjà o�cial de 
la Fira del Llibre i, per aquest motiu, ens vam 
comprometre a fer un dia d’activitats infantils. El 
diumenge 17, La Banda de les Feretes va actuar al recinte 
de Vivers.  

Tot i que la pandèmia no deixava gaudir de moltes 
activitats, des de La Colla es va intentar dur l’esperit 
nadalenc a totes les cases i es van programar moltes 
activitats perquè les xiquetes i els xiquets gaudiren del 
període de vacances. 

Amb motiu de les festes nadalenques estava prevista la 
presència de La Colla amb estands i actuacions a 
esdeveniments com ara Expojove a València o Exponadal 
a Alacant, però la situació sanitària de nou va fer que es 
cancel•laren. Des de La Colla es programaren unes 
accions per tal de sortejar entrades en diversos 
esdeveniments. Cal destacar la intenció de vertebrar el 
territori buscant activitats de nord a sud:

Finalment, en totes les visites i interaccions amb els 
centres educatius s’ha apro�tat per a promoure tota la 
programació infantil d’À Punt, incentivant els i les 
escolars a fer-se membres de La Colla.

Un referent dels espais infantils i un 
dels preferits dels xiquets i xiquetes

El 2021 ha sigut el primer any d’emissió de La Colla d’À 
Punt i ja ha aconseguit ser un referent dels continguts 
infantils de la cadena , tant en la versió en línia com en la 
versió en televisió, i en un dels espais preferits per les 
xiquetes i els xiquets de la Comunitat Valenciana.

Amb els seus reptes, tutorials, unboxings i la resta de 
seccions, Laia i Pau han aconseguit sintonitzar amb una 
xicalla que cada setmana és més nombrosa i 
participativa, i que ha arribat a superar el 20% de share en 
algunes de les seues emissions en televisió

Activitats La Colla 2021

El 2021 ha sigut l’any en què s’ha recuperat l’activitat 
presencial de La Colla per a xiquetes i xiquets, encara que 
tímidament. Algunes activitats s’han hagut de suspendre, 
però amb totes les di�cultats i prevenció per la situació 
pandèmica, La Colla ha participat i ha organitzat 
concerts, festes i ha col•laborat en diversos 
esdeveniments:

Al mes de juliol, la situació va millorar un poc més i, amb 
les mesures pertinents ja es va permetre fer concerts i 
activitats a l’aire lliure, amb aforament reduït i amb totes 
les mesures higièniques que la covid feia necessàries. Així 
es va poder celebrar, durant el mes de juliol la Gran Fira 
de València. À Punt va participar a la Menuda Fira el 8 de 
juliol amb Dani Miquel i les Feretes i amb els Bíters. El dia 
9 de juliol va actuar Xavi Castillo. 

Al mes de setembre es van celebrar les Falles i La Colla va 
convocar la primera edició dels Premis La Colla a les 
Falles, edició 2021. S’hi presentaren un total de 13 falles, i 
els nostres presentadors, Pau i Laia, junt amb actors de 
L’Alqueria Blanca i presentadors d’À Punt, van recórrer les 
falles que s’havien inscrit als premis. La falla infantil 

concerts, etc.) que es promouen des d’À Punt Mèdia. 

Per tal de mantindre informats els membres de les 
activitats i programació de La Colla, s’envien cada 
setmana butlletins a través del correu electrònic als 
membres que així ho han acceptat, 5.387 membres a 1 de 
gener de 2022

 La Colla també continua felicitant els seus membres pel 
seu aniversari. I ho fa de dos maneres: enviem un correu 
de felicitació per l’aniversari a cada membre que 
compleix anys (vora 5.000 correus a l’any) i cada cap de 
setmana emetem un videoclip de la cançó “Moltes 
felicitats” de les Feretes amb els noms de tots els 
membres que han complit anys al llarg de la setmana. 
Aquest vídeo queda penjat en el web després de l’emissió.

Interacció amb els centres educatius

Des del començament del projecte, la interacció amb els 
centres escolars ha sigut una de les prioritats. Aquesta 
interacció ha anat augmentant i ampliant-se a mesura 
que les restriccions degudes a la pandèmia ho ha permés. 

Seccions com “La Colla Challenge”, “La Colla Unboxing” o 
“La berena de La Colla” han permés conéixer més de 
huitanta centres educatius de sud a nord del territori 
valencià. Es tracta de col•legis de ciutats com Alacant, 
València i Castelló de la Plana, però també de poblacions 
menudes com els Ibarsos, les Alcubles, Corbera o 
Finestrat.

Amb la secció “La berena de La Colla” alguns d’aquests 
escolars, a més, han tingut l'oportunitat visitar els estudis 
d’À Punt a Burjassot per a jugar al garatge de Pau i Laia i 
descobrir alhora com és fa un rodatge de televisió. Una 
activitat extraescolar que, segons el feedback rebut de les 
escoles, és altament positiva i interessant per al seu 
desenvolupament.

En altres seccions com “La Colla nius”, “La Colla endevina” 
o “La Colla s’embrolla”, les escoles també han tingut una 
presència importat a través de les enquestes que s'hi han 
fet a l’alumnat per a conéixer la seua opinió sobre temes 
actuals o posar-hi a prova el seu enginy amb endevinalles 
i travallengües. 

Al llarg de 2021, La Colla ha produït més de 280 peces 
protagonitzades per Laia i Pau, estrenades de dilluns a 
dijous en el site de La Colla d’À Punt, el web d'À Punt i al 
canal de YouTube de La Colla:

El Cau de Les Feretes ha produït 21 peces més, 5 d’elles 
cançons amb la incorporació de l’artista Dani Miquel. 

Amb totes aquestes peces s’han elaborat 75 programes 
d’uns 30’ de durada, estrenats els divendres en el web i 
emesos els caps de setmana en la tele d’À Punt (24 en la 
temporada 1 i 16 en la temporada 2) i diàriament durant 
les vacances d’estiu (35 en total). 

Web i xarxes social

Coincidint pràcticament amb l’inici de les emissions 
d’aquest espai, es va llançar el nou web d’À Punt amb un 
site dedicat exclusivament a La Colla d’À Punt, on s’han 
estrenat de dilluns a divendres, en exclusiva abans de la 
seua emissió en televisió, totes les peces i els compactats 
produïts durant tot l’any.

Al mateix temps, es van posar en marxa diferents per�ls 
en les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter, 
mitjançant els quals es promocionen i es donen a 
conéixer tots els continguts i novetats al voltant de l’espai. 
Aquests per�ls, que compten amb interaccions diàries, 
actualment formen una comunitat de més de 1.500 
seguidors:

• INSTAGRAM: 744 seguidors

• FACEBOOK: 715 seguidors

• TWITTER: 258 seguidors

Una altra plataforma de difusió dels continguts de La 
Colla és el seu canal en YouTube, actualment amb 3.360 
subscripcions on, a més dels continguts de La Colla d’À 
Punt, que s’actualitzen pràcticament diàriament, també 
conté altres espais infantils produïts per la cadena, com 
les sèries Els Bíters, El cau de les Feretes, Historietes 
medievals, Júlia i Gilbert o Catacric, catacrac. 

A banda de tot això, cada divendres s’envia una newsletter 
a tots els membres de La Colla amb totes les novetats al 
voltant de la programació i les activitats infantils (festes, 

Concurs Dibuixa el Nadal

Els membres havien d’omplir un formulari creat per a 
l’ocasió al nostre web i adjuntar la foto d’un dibuix per a 
felicitar Nadal. Algun dels dibuixos també van ser 
seleccionats com a cortinetes de continuïtat de la 
televisió d’À Punt. 

Concurs Il•lumina el Nadal

La mecànica va ser la mateixa que en l’anterior 
convocatòria: els membres havien d’omplir el formulari 
creat per a l’ocasió al nostre web i adjuntar foto de la 
seua decoració nadalenca.

Nous membres de La Colla 

La Colla incrementa els membres amb més de 2.000 
noves incorporacions durant l’exercici. L’obertura a 
activitats presencials ha fet que el nombre de nous 
membres haja crescut en relació amb l’any anterior (1.200 
noves altes el 2020). A les gravacions a escoles s’han 
entregat formularis d’inscripció i s’hi ha aconseguit per 
aquest mitjà 130 nous membres i en els esdeveniments 
amb punts de carnet, s’han fet un total de 425 noves altes.

Els avantatges que La Colla ofereix als membres també 
han crescut amb cinc noves ofertes que es sumen a les 
renovacions de convenis amb empreses públiques i 
privades per tal d’oferir a les xiquetes i els xiquets ofertes 
o descomptes en activitats. 

Col•laboracions de La Colla

La Colla també col•labora amb diverses institucions per a 
fomentar la cultura audiovisual entre els i les joves:

PREMIS MICE

Enguany, À Punt ha participat en els Premis MICE, la 
Mostra Internacional de Cinema Educatiu per a xiquetes, 
xiquets, joves, professorat i públic en general, amb 
pel•lícules realitzades per alumnes dins d’entorns 
d’aprenentatge. La iniciativa forma part del conveni 
subscrit entre À Punt i la Mostra Internacional de Cine 
Educatiu (MICE) amb l’objectiu de difondre i promocionar 
l’audiovisual educatiu valencià i fer-ho d'acord amb la 
carta de valors que regeixen els continguts infantils i 
juvenils d'À Punt. Es va convocar, per tercer any, el Premi 
Especial La Colla À Punt, que reconeix el treball d’una 

producció escolar per l’aportació en valors. En aquesta 
edició, el premi ha estat repartit entre dos guanyadors, ex 
aequo: als treballs de l’IES El Quint de Riba-roja de Túria, 
que presentaren la web sèrie de cinc episodis Sentit únic 
i el curtmetratge Una (altra) història dels inicis del cinema, 
i al CEIP Serreria per Quan ens vàrem adonar. A més a 
més, s’han publicat en el web els curtmetratges 
guanyadors de les altres categories en què han participat 
els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Als centres guanyadors se’ls ofereix una visita al centre 
de producció de Burjassot i el CEIP Serreria va vindre el 
dia 4 de novembre de 2021. 

CINEMA JOVE 2021

À Punt Mèdia també aporta un premi al certamen Cinema 
Jove, en les categories de Primària i Secundària. I ha sigut 
mitjà o�cial de la 36a edició de Cinema Jove. Enguany els 
guardons han sigut per a Camina amb mi del CEIP Serreria 
i Cambia las sábanas de l’IES Lluís Vives. 

CONCURS GUIÓ ANY BERLANGA 2021

Es tracta d’una iniciativa perquè els alumnes de primària 
i secundària tinguen una presa de contacte amb el món 
de l’escriptura audiovisual en col•laboració amb Escola 
Valenciana. Els guanyadors gravaran, produiran i 
estrenaran la pel•lícula en À Punt. Aquest concurs encara 
està en procés. 

3.8. Accessibilitat

La llei de creació de la Corporació, en l’article 5, relatiu als 
principis que s’han d’observar en la prestació del servei 
públic, estableix que s’ha de garantir el principi d’igualtat 
de drets per a les persones amb discapacitat, la qual cosa 
suposa, com estableix la Llei 7/2010, de 31 de març, 
general de la comunicació audiovisual (d’ara en avant, 
LGA), reconéixer que les persones amb discapacitat visual 
o auditiva tenen dret a una accessibilitat universal a la 
comunicació audiovisual.

Dins dels principis bàsics de producció de la norma 
creadora de la CVMC s’estableix que implementarà les 
mesures necessàries per a aconseguir els percentatges de 
programació televisiva diària accessibles a les persones 
amb discapacitat sensorial auditiva i visual previstos en 

l’esmentada LGA; així mateix, s’hi estableix que la 
plataforma tecnològica serà accessible a les persones 
amb discapacitat funcional i que aquesta oferirà la versió 
accessible en tots els canals amb la implementació del 
marc d’accessibilitat audiovisual.

La disposició transitòria cinquena de la llei 7/2010 sobre 
els serveis de suport per a les persones amb discapacitat 
especi�ca, entre altres aspectes, assenyala que els canals 
de televisió de nova emissió han d'aconseguir els temps i 
percentatges �xats en el termini de quatre anys. Atesa la 
doble condició d’À Punt de ser un mitjà públic i, al mateix 
temps, un mitjà de nova creació, es remet una consulta 
als serveis jurídics de la CVMC i es fa el càlcul de les 
hores setmanals amb programació accessible. 

El càlcul de les hores setmanals es fa sobre una 
programació de 19 hores diàries (07:00-02:00), de les 
quals 20 minuts/hora són continguts publicitaris, és a dir, 
no estan subjectes a l’obligatorietat de ser accessibles. En 
aquest sentit, durant el quart any d’emissions À Punt ha 
de cobrir:

• Un mínim de 66 hores subtitulades per setmana.

• Un mínim de 2 hores amb audiodescripció per 
setmana.

• Un mínim de 2 hores amb llengua de signes per 
setmana.

Mitjana d’hores setmanals subtitulació 2021

(Veure �gura 1, pàgina 17)

Per tant, durant 2021 se superen les 66 hores setmanals 
obligatòries per llei i s’aconsegueix l’objectiu marcat pel 
que fa a les hores setmanals subtitulades per a persones 
sordes o amb di�cultats auditives

Mitjana d’hores setmanals amb audiodescripció 2021

(Veure �gura 2, pàgina 17)

Amb el total d’hores amb audiodescripció, se superen les 
hores setmanals obligatòries per llei (2 hores per 
setmana) durant tot el 2021 i, per tant, s’assoleix 
sobradament l’objectiu marcat.

Mitjana hores setmanals llengua de signes 2021

(Veure �gura 3, pàgina 17)

Amb el total d’hores emeses amb llengua de signes 
també se superen les hores setmanals obligatòries per 
llei (2 hores per setmana) durant tot el 2021 i, per tant, 
també s’aconsegueix sobradament l’objectiu marcat.

3.9. Audiències

La televisió d’À Punt

La televisió d’À Punt tanca el 2021 amb les millors dades 
històriques amb una quota de pantalla d’un 3,4% i 25.000 
espectadors de mitjana, que pugen a 643.000 espectadors 
en audiència mitjana acumulada. La televisió autonòmica 
ha crescut un 13% respecte a la quota que va assolir el 
2020 (3%). 

L’any es pot dividir, en termes d’audiència, en tres 
períodes, tal com s’aprecia en el grà�c Períodes 2021. 

1 gener a 30 juny: 3,6%

Estiu (1 juliol a 5 setembre): 2,8%

Nova temporada (6 de setembre a 31 desembre): 3,2%

(Veure �gura 4, pàgina 17)

El millor dia de l’any correspon al 5 de setembre amb un 
6,2% d’audiència (44.000 espectadors), que coincideix 
amb la Cremà de les Falles celebrades durant la primera 
setmana de setembre i que congregaren 1.000.000 
d’espectadors.

En l’evolució mensual s’aprecia que els millors mesos són 
abril i maig, mentre que es manté el con�nament 
provocat per la crisi sanitària de la covid. Al maig 
s’arrepleguen les millors dades històriques en aconseguir 
un 4% de share i 30.000 espectadors de mitjana. 

Per franges horàries, À Punt obté els millors registres en 
la sobretaula, que marca una mitjana anual del 5,9%, 
encara que en la franja que més creix respecte al 2020 és 
en la vesprada (2,6%; +23,8), gràcies a la consolidació de 
Bona vesprada. En prime time tanca amb un 3,5% de 
mitjana, però en els últims mesos dibuixa una tendència 

ascendent, i aconsegueix un 4,0% al novembre.

En programes, la �cció desbanca la informació del primer 
lloc dels programes més vistos i la tornada de L’Alqueria 
Blanca se situa com el més vist de l'any (165.000 
espectadors i un 8,8% de share de mitjana), per damunt 
de NTC migdia (105.000 espectadors i 9,0% de share). La 
tornada de la mítica sèrie obté el rècord el dia de la seua 
estrena, el 21 de març, amb prop de 300.000 
teleespectadors i un 12,8% de share, l'emissió més vista de 
l'any. La �cció es consolida en el prime time dels 
diumenges no sols amb la �cció de producció pròpia sinó 
també amb l'emissió de �ccions estrangeres com La 
guerra ha acabat o Els Medici: senyors de Florència, que se 
situen també entre els més vistos de l'any.

(Veure �gura 5, pàgina 18)

Les noves apostes d'entreteniment impulsen també el 
prime time dels dies laborables, i posicionen els 
programes d'investigació periodística Zoom (4,6%) i 
L’hora Fosca (3,9%) en el pòdium dels més seguits. 
Crònica mèdica (4,1%), Valencians pel món (3,6%) i Duel de 
veus (3,9%) han marcat la diferència aquest últim any

*GECA (a partir de dades de *Kantar Media / Informe anual 
2021)

La ràdio d’À Punt

Les audiències de la ràdio es coneixen cada tres mesos, 
mitjançant l’EGM (Estudi General de Mitjans). L’EGM és un 
estudi estadístic a través d’enquestes en les quals es 
pregunta sobre els hàbits de consum de mitjans. Aquestes 
dades es fan públiques en tres onades al llarg de l’any. 

La ràdio pública registra 36.000 oients diaris, segons les 
xifres de l’Estudi General de Mitjans (EGM) de la tercera 
onada de 2021. Aquestes xifres suposen un creixement 
d’un 50% en els dies laborables respecte de l’onada 
corresponent al segon trimestre de l’any.

La pujada més signi�cativa de la tercera onada correspon 
al total de la setmana (de dilluns a diumenge), on duplica 
la quantitat d’oients. En concret, registra 36.000 oients, 
mentre que en l’onada anterior en va aconseguir 18.000. 

Les notícies del matí, de dilluns a divendres assoleix una 

mitjana de 27.000 oients diaris, cosa que implica un 
creixement d’un 92% respecte de l’onada anterior. El 
programa Esports À Punt, que s’emet de dilluns a 
divendres a les 13:30 hores, també dobla el nombre 
d’oients i arriba a 14.000 de mitjana.

Les xifres de la tercera onada de l’EGM mostren que més 
del 50% dels oients escolten la ràdio d’À Punt en 
poblacions entre 10.000 i 200.000 habitants i al voltant 
del 36% viu a poblacions de menys de 5.000 habitants.

El web i les xarxes d’À Punt

La plataforma multimèdia d'À Punt disposa d'un conjunt 
d'aplicacions per a múltiples entorns: mòbils Android i 
IOS, La Colla per a les mateixes plataformes, smart tv 
Samsung, LG i Apple TV i el servei HbbTV (Hybrid 
Broadcast Broadband TV). A més, amb l’objectiu de fer 
més visible el contingut s’ha posat en marxa en YouTube 
un nou projecte que selecciona el més interessant per a 
aquesta plataforma.

En comunicació interna, el 2021 es llança l'aplicació Som 
À Punt, una eina de comunicació de tots els treballadors i 
les treballadores de la Corporació i de la Societat.

La principal �ta en l’àmbit digital d’À Punt el 2021 ha sigut 
el llançament d’un nou web el 9 de març. Aquest nou 
espai ha suposat un salt qualitatiu en la nostra oferta de 
continguts digitals i ens situa en una posició competitiva 
en el marc de la FORTA. Aquesta millora s’ha vist 
re�ectida en les xifres de trànsit web, que s’ha 
incrementat de forma notable el 2021, passant de 
3.014.581 usuaris a 4.223.586, un 40,11% més, i 20.038.683 
pàgines vistes. (Veure �gura 6, pàgina 18)

A més, l’audiència ha visitat el web d’À Punt Mèdia amb 
més freqüència i passa més temps navegant pel web, 5:41 
minuts davant dels 3:07 del 2020, la qual cosa representa 
un creixement d’un 82,37%.

Quant als continguts més visitats del web, els usuaris i les 
usuàries busquen principalment veure o escoltar l’emissió 
en directe, accedir a la programació a la carta o 
informar-se. Només l’emissió en directe va concentrar un 
7,01% del trànsit, mentre que la secció de notícies va rebre 
un 24,12% de les visites, la majoria relacionades amb la 

covid-19. D’altra banda, els programes i sèries i a la carta 
van rebre un 20% del trànsit total del web, i el consum es 
va incrementar un 14% respecte a 2020. Destaquen els 
capítols de la nova temporada de L'Alqueria Blanca i els 
programes de L'hora fosca.

Les xarxes van ser la nostra major font de trànsit el 2021. 
En concret, van aportar un 44% del trànsit web, amb 
Facebook com a primera xarxa per nombre de visites 
(78%), seguida de Twitter (12,7%) i Instagram (4,30%). La 
resta del trànsit web va ser, principalment, directe 
(28,3%) i orgànic (23,7%).

En les xarxes també s’ha aconseguit millorar 
signi�cativament el nombre d'interaccions amb els 
seguidors i seguidores. Els canals que més han crescut en 
aquest aspecte el 2021 són: +33% (Facebook À Punt 
Mèdia), +66% (Facebook À Punt NTC) +56% (Instagram À 
Punt NTC) i +35% (Twitter À Punt NTC).

Pel que fa al nombre de seguidors, s’ha experimentat un 
creixement d’una mitjana d’un 12% en els canals 
corporatius d’À Punt en Facebook, Instagram i Twitter. En 
YouTube els subscriptors han augmentat un 47%, amb els 
capítols a la carta de L’hora fosca que encapçala el 
rànquing de vídeos més vists.

Entre els continguts que han destacat en les xarxes està 
el videoclip de Mi tierra interpretat per Nino Bravo i 
Samantha Gilabert, que va encetar la campanya “À Punt, 
la veu de tots” el 9 d’Octubre. El vídeo és un dels més 
vistos en el canal de Youtube d’À Punt, amb més de 
230.000 visualitzacions. Un altre programa que va 
aconseguir viralitat és el concurs de talents Duel de veus. 
El hashtag #DuelDeVeus va ser un habitual entre els 
trending topic de Twitter a Espanya i a la Comunitat 
Valenciana cada nit de gala. Centenars d’usuaris van 
comentar cada entrega en directe en aquesta xarxa 
social. (Veure �gura 7, pàgina 18)

El fet de tindre un editor de continguts web més avançat 
ens ha permés aprofundir en les noves tendències de 
periodisme de dades, fent ús d’eines de visualització de 
dades com Datawrapper o Flourish per a il•lustrar 
reportatges d’anàlisi i especialment l’evolució setmanal 
de la covid-19 i la vacunació als municipis de la 
Comunitat Valenciana. El nou web també ens ha permés 
oferir reportatges multimèdia més complets. Un bon 

exemple és la peça “Suïcidis: l'emergència sanitària de 
què no es parla”, que va ser guardonat en els VI Premis 
Periodístics de la Policia Local de València

La informació esportiva també s’ha impulsat en l’àmbit 
digital especialment durant el 2021. En les seccions de 
futbol i bàsquet s’han incorporat widgets per a mostrar 
els partits de la jornada i les classi�cacions per 
competició. A més, es va obrir un nou compte dedicat 
d’Instagram i intensi�cat l’activitat en Twitter, on hem 
crescut de 2.000 seguidors (un 33% més en un any). El 
web ha començat a oferir de forma habitual rodes de 
premsa dels entrenadors dels equips de futbol valencians.

Al 2021 també s’han posat en marxa alguns projectes 
transmèdia. El programa Crònica mèdica, una sèrie 
documental sobre històries de sanitaris i pacients del 
servei públic de salut, acompanyava cada entrega 
televisiva amb continguts relacionats exclusius per a web, 
com ara entrevistes no emeses en televisió o reportatges 
en profunditat sobre personalitats valencianes importants 
en el món de la medicina.

L’auge de l’ús del codi QR durant la pandèmia també ha 
ajudat a aprofundir en la vessant transmèdia de la 
redacció d’informatius. Així, s’ha introduït com a pràctica 
habitual l’ús del QR en informatius de televisió per a oferir 
la possibilitat d’accedir a informació més detallada sobre 
una notícia, a una retransmissió a la carta, a consultar 
dades com per exemple els resultats de la Loteria de 
Nadal, etc.

L’estrena de la nova temporada de L’Alqueria Blanca 
també ha tingut una vessant transmèdia. Com que és una 
sèrie molt estimada per l’audiència, es va facilitar el 
contacte entre els seguidors i seguidores i els actors i 
actrius de la producció a través dels Fem comboi, xats en 
directe gravats des de diferents ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana que es podien seguir des dels 
canals de les xarxes d’À Punt. Durant les converses hi 
havia un diàleg en directe entre els actors i actrius i els 
fans que llançaven les preguntes en xarxes.

Figura 5. Informació programes

Figura 6. Informació xarxes

Figura 7. Informació sobre xarxes 2
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L’informatiu matinal Les NTC del matí es va realitzar per a 
la ràdio i la televisió �ns al mes de juliol. Al setembre es 
produeix una remodelació de l’informatiu matinal i 
s’aposta per un gran format de cinc hores de matí. Aquest 
informatiu torna a fer-se als estudis de ràdio en horari de 
7:00 a 12:00 hores, de dilluns a divendres. La primera part 
se centra en l’actualitat informativa i s’emet de manera 
simultània per la ràdio i la televisió i la segona, es 
denomina El dia À Punt, s’emet a partir de les 10:00, per la 
ràdio i és més desenfadada i inclou humor, reportatges, 
entrevistes. Cal assenyalar que Les NTC del matí ha 
esdevingut ja un referent informatiu sobretot per 
l’entrevista, fonamentalment, a representats polítics, 
socials, empresarials i personatges d’actualitat, de 
manera que el contingut que s’emet per À Punt a primera 
hora del matí acaba sent replicat al llarg del dia per altres 
mitjans. 

En la televisió, s’estrena a l’octubre de 2021 el programa 
d’actualitat A la Ventura en horari de 12:00 a 14:00 que 
tracta l’actualitat més rellevant del dia, així com temes 
socials i locals. Aquest nou espai de producció pròpia 
suposa l’ampliació de l’horari de contingut informatiu i 
connecta amb el programa informatiu de migdia en la 
televisió. S’aposta per la proximitat informativa millorant 
el pes de les delegacions de Castelló i d’Alacant. Així, 
aquest magazín inclou tota la informació comarcal més 
propera amb temes de caràcter social i de participació 

Fins al mes d'octubre de 2021 el programa tenia una 
periodicitat setmanal i es basava en un debat que oferia 
una mirada crítica i re�exiva dels temes d’actualitat de la 
setmana. L’espai permetia visibilitzar col•lectius i 
agrupacions representatius de la societat civil, com dones 
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La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació 
(CVMC) és una entitat pública que té com a missió 
satisfer les necessitats d’informació, cultura, educació i 
entreteniment dels ciutadans i ciutadanes i la societat de 
la Comunitat Valenciana. Les seues funcions són el 
disseny i el desenvolupament de projectes, la generació 
de produccions i continguts i la prestació del servei públic 
audiovisual. 

Són objectius essencials de la Corporació, d’una banda, 
esdevindre un element de vertebració de la realitat social, 
econòmica i cultural de la Comunitat Valenciana i, de 
l’altra, la promoció del valencià.

La Corporació, segons la llei de creació, ha d’exercir la 
funció de servei públic directament i a través de la 
Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la 
Comunitat Valenciana (SAMC). La Corporació és titular de 
la totalitat de les accions de la Societat.

L’SAMC és l’encarregada de prestar el servei públic de 
televisió, ràdio i transmèdia, el disseny i el 
desenvolupament de projectes així com la generació de 
produccions i continguts.

2.1. Òrgans de la CVMC

El Consell Rector és l’encarregat de l’administració i el 
govern de la Corporació Valenciana de Mitjans de 
Comunicació, que exerceix les funcions de direcció i 
representació ordinàries a través de la Presidència de la 
Corporació i una direcció executiva a través de la Direcció 
General. La Corporació s’estructura en els òrgans 
següents.

La Presidència i Consell Rector

Les funcions de la Presidència de la CVMC són la 
representació institucional del Consell Rector i de la 
CVMC, executar i fer complir els acords del Consell 
Rector, supervisar la formulació dels comptes anuals, així 
com elaborar l’avantprojecte de pressupostos. També és 
l’encarregat d’elaborar la proposta de l’informe anual 
sobre la gestió i l’informe sobre el compliment dels 
objectius marcats en el contracte programa, entre 
d’altres.

La Presidència de la CVMC i del Consell Rector les 
elegeixen les Corts per un període de sis anys. El ple de les 
Corts va elegir Enrique Soriano Hernández en la sessió del 
dia 20 d’octubre de 2016 per un període de sis anys. El dia 
8 de gener de 2021, Enrique Soriano renuncia al càrrec i la 
vicepresidenta del Consell Rector, Mar Iglesias Garcia, 
assumeix la Presidència en funcions de l’ens.

El Consell Rector és el màxim òrgan de la Corporació i el 
responsable del compliment dels objectius generals de 
servei públic encomanats i d’establir la direcció 
estratègica de la Corporació i la seua Societat. Per tal de 
complir les funcions encomanades s’han fet un total de 38 
reunions

El Consell Rector està format pel president o presidenta i 
nou membres. La composició del Consell Rector en data 31 
de desembre de 2021 és la següent:

• Mar Iglesias García, vicepresidenta i presidenta en funcions, 
en representació del Consell de l’Audiovisual

• María Lozano Estivalis, vocal

• José Martínez Sáez, vocal

• Rosa Yagüe Perales, vocal

• Vicente Cutanda Mansilla, vocal

• Marc Pallarès Piquer, vocal

• Raquel Piqueras Navarro, vocal en representació del Consell 
de l’Audiovisual

• Rosa María Agost Canós, vocal en representació del Consell 
de la Ciutadania

• María Soledad Fernández Cano, vocal en representació dels 
treballadors i de les treballadores de la CVMC i l’SAMC. 

Manuel Camarasa Bravo, vocal en representació dels 
treballadores i les treballadores va cessar, a petició 
pròpia, el 14 de desembre de 2020. 

María Soledad Fernández Cano va comparéixer el 23 de 
març de 2021 davant la Comissió de Radiotelevisió 
Valenciana i l’Espai Audiovisual. El dia 17 d’abril se’n 
publicà el nomenament com a membre del Consell 
Rector. 

Direcció general

La Direcció General és la responsable de la direcció 
executiva i de la representació de l’SAMC. La Direcció 
General decideix els continguts i ordena la programació 
de la televisió, la ràdio, els serveis en línia, d’acord amb el 
mandat marc, el contracte programa i les directrius del 
Consell Rector.

• Alfred Costa i Folgado és el director general de l’SAMC.

Consell de la Ciutadania

El Consell de la Ciutadania és l’òrgan assessor en matèria 
de programació i de continguts. Aquest consell assisteix 
el Consell Rector i la Direcció General en la de�nició i 
l’avaluació de les polítiques i estratègies de programació. 

El Consell de la Ciutadania també exerceix la defensa de 
l’audiència, tot recollint les queixes, suggeriments i 
comentaris de la ciutadania i fer-los arribar al Consell 
Rector. 

La composició del Consell de la Ciutadania és la següent:

• Julia Sevilla Merino, presidenta

• Toño Abad García, vicepresident

Vocals

• Lucía Peris Mestre

• Verònica Cantó Doménech

• Nuria Tendeiro Parrilla

• Pilar Devesa Quinto

• María Teresa Puertes Andreu

LA CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS 
DE COMUNICACIÓ

• Vicente Muñoz Puelles

• Fernando Móner Romero

• Andreu Yakúbuv

• Fernando Vilar Moreno

• José Ignacio Pastor Pérez 

• José Reig Cruañes

El Consell de la Ciutadania ha celebrat tretze reunions 
ordinàries el 2021 en un format híbrid. En l’exercici de 
defensor de l'audiència, el Consell de la Ciutadania ha 
rebut un total de 1262 suggeriments i 60 queixes. 

La inclusió o no de les misses en la programació d’À Punt 
ha sigut el fet que més queixes i suggeriments ha 
provocat. De fet, l'increment dels suggeriments es 
concentren en els mesos de juny i octubre i el motiu és 
manifestar la seua opinió a favor de l'emissió de les 
misses.

El Consell de la Ciutadania va elaborar un informe 
sobre programes religiosos a petició del Consell Rector. 
Així mateix, el Consell de la Ciutadania té l’encàrrec 
legal d’emetre un informe semestral i un altre anual 
sobre el desenvolupament de les programacions dels 
diversos mitjans i serveis de la Corporació. El dia 16 de 
desembre de 2021 es lliurà al Consell Rector l’informe 
corresponent al primer semestre de 2021 i el dia 22 de 
març de 2022 es presentà de manera presencial i per 
videoconferència l’informe anual. Tots els informes es 
troben publicats en la web de la CVMC.

Consell d’Informatius

El Consell d’Informatius és l’òrgan intern de la CVMC en 
què participa el conjunt de professionals que intervenen 
en el procés d’elaboració de continguts informatius, per a 
vetlar per la independència, l’objectivitat i la veracitat de 
les informacions difoses.

La composició del Consell d’Informatius durant l’any 2021, 
�ns a l’octubre de 2021, era: 

• Abel Campos i Micó, president

• Isabel M. González Mesa, vicepresidenta

• Roberto Ortín Falcó, secretari

El Consell d’Informatius, durant una reunió amb la 
presidenta en funcions de la CVMC, va proposar un canvi 
en el seu reglament intern per a ampliar de cinc a sis 
persones els integrants del Consell d’Informatius (quatre 
periodistes i dos tècnics). Ja en l’informe semestral de 
2020, el Consell d’Informatius, va manifestar la necessitat 
d’augmentar el nombre de membres i la d’incorporar a 
aquest òrgan els operadors i operadores d’equips i als 
tècnics de postproducció al cens de les persones 
electores. El Consell Rector de la CVCM va aprovar la 
modi�cació del Reglament orgànic i de funcionament del 
Consell d’Informatius en la reunió celebrada l'1 de juny de 
2021. 

Els dies 27, 28, i 29 d’octubre se celebraren, una vegada 
complit els dos anys de mandat, les segones eleccions al 
Consell d’Infomatius. D’aquestes eleccions va eixir un nou 
Consell d’Informatius la composició del qual és la 
següent: 

• Robert Ortín Falcó, president

• Adelaida Ferre Tortosa, vicepresidenta 

• Xavier García del Valle, secretari

• Abel Campos i Micó, vocal

• Anna Blanco Beneyto, vocal

• Xelo Gimeno Borràs, vocal, representant del Consell 
d’Informatius en la Comissió de Seguiment del Llibre d’Estil.

El Consell d’Informatius es reuneix periòdicament amb la 
Direcció d’Informatius. S’ha reunit amb el Consell de la 
Ciutadania en una ocasió, va assistir a la presentació de 
l’informe anual del Consell de la Ciutadania a la sala 
d’actes del Centre de Producció de Programes de 
Burjassot i el president i la vicepresidenta acudiren a la 
presentació de la segona edició del Llibre d’estil que va 
tindre lloc al Saló de Vidre del Districte Digital d’Alacant. 
Així mateix, va mantindre dues reunions amb la 
vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector. 

El 28 de maig van celebrar, de manera semipresencial, la 
tercera assemblea amb les treballadores i treballadors 
adscrits al departament d’informatius. 

A més, el Consell d’Informatius ha participat durant l’any 
2021 en les reunions periòdiques de la Comissió de 
Seguiment del Llibre d’estil.

2.2. Fites destacades el 2021

Gala Celebrem 3 anys

La televisió valenciana complia tres anys d’emissió el 10 
de juny de 2021. Amb motiu d’aquest aniversari, À Punt va 
preparar una gala des del Teatre Principal de València. 
Aquesta gala, Celebrem 3 anys, es va emetre en directe 
per la televisió i les plataformes digitals d’À Punt Mèdia. 

Àlex Blanquer i Lluís Cascant presentadors de Duel de veus 
i TàP Zàping, respectivament, van conduir una gala per on 
passaren les actuacions de Samantha Gilabert, La Fúmiga, 
Pep Gimeno Botifarra i la guanyadora i �nalista del 
concurs de talents Duel de veus, Laura Sánchez i Guillem 
Mayo.

D’altra banda, l’actor Ferran Gadea, Tonet, i els 
presentadors Òscar Tramoyeres i Pepa Cases van oferir 
tres monòlegs a l’estil del programa Comediants. 

Durant la gala es va fer un agraïment especial a tots els 
professionals que han participat activament en totes les 
�tes que À Punt ha aconseguit durant els tres anys 
d’existència de la televisió, també la ràdio i el web, com 
ara cobertures especials, pandèmia, premis i rècords 
d’audiència. I, per últim, es va retre homenatge al 
personal sanitari que va cuidar de nosaltres durant la 
pandèmia. L’oncòloga Anna Lluch i la cap de l’UCI de 
l’Hospital Clínic de València, Marisa Blasco, reberen 
l’homenatge, en representació del personal sanitari.

Mar Iglesias, presidenta del Consell Rector de la CVMC i 
Alfred Costa, director general d’À Punt van ser els 
am�trions de la festa. Entre els assistents a la festa 
d’aniversari de la televisió pública valenciana acudiren el 
president de la Generalitat, Ximo Puig; els màxims 
representants del Consell; l’alcalde de València, Joan 
Ribó; els presidents de les diputacions d’Alacant i 
València, Carlos Mazón i Toni Gaspar; representants del 
món de l’esport com ara el València CF, el Vila-real i la 
pilota valenciana entre altres institucions i associacions 
de la Comunitat Valenciana. La Junta General de FORTA 
(Federación de Organismos de Radio y Televisión) es va 
reunir en València amb motiu de la celebració de 
l’aniversari de la televisió pública valenciana i els 
representats de FORTA assistiren també a la gala en el 
Teatre Principal. 

La retransmissió per televisió va obtindre un 7,1% 
d’audiència i una mitjana de 117.000 persones van seguir 
des de casa per la televisió i el web la gala Celebrem 3 
anys d’À Punt.

Segona edició del ‘Llibre d’estil’

El Llibre d’estil de la CVMC estableix tot un seguit de 
pautes d’acció comunicativa i informativa per a tots els 
continguts produïts i difosos per À Punt Mèdia. Les 
directrius que conté el Llibre d’estil serveixen per a 
orientar l’acció professional en la CVMC i l’SAMC. La 
Comissió de Seguiment del Llibre d’Estil té entre altres 
funcions vetlar per la qualitat dels continguts emesos, 
elaborar procediments que faciliten el compliment del 
Llibre d’estil i la resolució de con�ictes i l’atenció o 
resposta a les queixes i suggeriments en aquest àmbit i 
proposar l’actualització i adequació dels continguts del 
Llibre d’estil. 

Fruit de la faena continuada de la comissió, el juny del 
2021 es va presentar la segona edició del Llibre d’estil de 
la CVMC al Saló de Vidre de Districte Digital a la ciutat 
d’Alacant. 

La segona edició del Llibre d’estil és fruit de la tasca 
constant de la Comissió de Seguiment. La pràctica 
professional diària ha plantejat preguntes i dubtes que 
s’han debatut en el si de la Comissió i que han donat com 
a resultat la revisió i actualització d’aquest manual. 

A més de la versió física, s’ha publicat una versió web en 
la pàgina de la CVMC amb l’objectiu que siga més 
accessible per als treballadors i treballadores d’À Punt, 
però també per a la societat en general. 

Incorporació al canal Bon Dia 

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació 
signa un conveni de col•laboració amb la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i l’ens públic de 
Radiotelevisió de les Illes Balears, mitjançant el qual À 
Punt Mèdia s’incorpora al canal d’internet conjunt Bon Dia 
TV. 

Bon Dia TV és un canal accessible per internet que 
incorpora un conjunt de continguts audiovisuals dels 
territoris de l’àmbit lingüístic conjunt entre els territoris 
de la Comunitat Valenciana, les Illes Balears i Catalunya.

La programació té un caràcter social i cultural conformat 
per documentals, sèries, llargmetratges i programes amb 
una temàtica variada per tal de donar visibilitat a la 
producció pròpia de qualitat de les diferents televisions.

La presentació del canal conjunt va tindre lloc el 19 de 
novembre a la Sala Luis García Berlanga del Teatre Rialto 
de València el 19 de novembre, amb l’assistència de 
representacions de les tres corporacions implicades i 
diferents entitats i associacions de la societat civil. 

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) 
exerceix la funció de servei públic que té encomanat 
mitjançant la marca À Punt Mèdia, un servei 
multiplataforma que presta el servei públic de televisió, 
ràdio i web, el disseny i desenvolupament de projectes 
així com la generació de produccions i continguts. 

3.1. La informació en À Punt Mèdia

L’exercici 2021 ha esta marcat, des del punt de vista 
informatiu, per l’evolució de la crisi sanitària, amb la 
vacunació de la població, les successives onades i la 
gestió de l’Administració com a eixos de l’actualitat 
informativa. À Punt analitza tots aquests temes 
d’actualitat amb perspectiva autonòmica, comarcal i 
local.

Els informatius d’À Punt Media s’organitzen de manera 
que són els espais que obrin les tres franges de 
programació diària (matí, vesprada i nit). A la ràdio, a 
més, s’ofereixen butlletins horaris amb les últimes 
notícies.

À Punt Mèdia tracta de respondre a la demanada 
d’informació amb avanços i programes especials per a 
donar en directe les compareixences més rellevants. 

El 2021 es consolida la redacció especialitzada en 
política, economia, societat, cultura i internacional, per a 
comptar amb periodistes amb fonts i agendes pròpies. El 
resultat és positiu tant en el producte �nal com en 
l’e�càcia en l’organització del treball. Aquesta nova 
estratègia informativa, especialitzant els equips, ha 
possibilitat el fet de obtindre exclusives pràcticament 
totes les setmanes i aconseguir ser referents d’altres 
mitjans de comunicació valencians.

L’informatiu NTC comarques, l’informatiu comarcal que 
s’emetia en la televisió d’À Punt de dilluns a divendres, es 
va estrenar l'octubre de 2020. Aquest espai informatiu de 
mitja hora se centrava en la informació més local. El NTC 
comarques va estar en antena �ns al mes de juliol de 2021. 

investigadores, personal sanitari o col•lectius vulnerables, 
i això ha propiciat debats enriquidors i tertúlies 
constructives i divulgadores. 

El magazín radiofònic El rall passa a partir de setembre a 
ser diari i s’emet de 12:00 a 13:30 hores. Aquest espai 
acosta la informació local i comarcal més rellevant i es 
realitza en col•laboració amb la Xarxa d’Emissores 
Municipals Valencianes (Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies). Un total de vint emissores emeten 
el programa, en directe o en diferit, a tota la Comunitat 
Valenciana, on es dona veu a moltes associacions i 
entitats que han trobat una �nestra a la radio pública.

El 2021 es llança el nou web amb un nou concepte. El web 
és la �nestra de tot el contingut d’À Punt Mèdia, però ara 
posa el focus en la informació del dia i en les notícies 
d’última hora, per tal de competir com un tercer mitjà de 
comunicació (a més de la televisió i la ràdio). Per a 
començar a situar-se en aquesta posició, s’ha 
reestructurat el departament digital amb l’objectiu que 
un equip propi de periodistes es dedique exclusivament a 
la informació. Amb aquest objectiu, es redissenya la 
portada i l’estratègia en xarxes. S’hi treballen temes de 
periodisme de dades o multimèdia, com ara el reportatge 
especial sobre la prevenció del suïcidi, premiat per la 
Policia Local de València. L’aposta pel Digital �rts i la 
renovació de l’estratègia ha comportat un augment de 
l’audiència del 40% (d’usuaris únics) respecte del 2020, 
mentre que ha pujat un 30% el nombre de pàgines vistes. 

3.2. Els esports en À Punt Mèdia

El 2021, À Punt Mèdia ha apostat per incloure més temps 
dedicat a l’esport tant en ràdio i televisió com ara en el 
web i les xarxes socials. Aquest exercici, s’ha augmentat 
de manera considerable. Així, s’han cobert les grans cites 
esportives, i s’ha presta especial atenció als esportistes 
valencians, però també s’ha donat visibilitat als equips i 
esports valencians que habitualment no tenen cabuda en 
altres mitjans de comunicació.

Els esports en la televisió d’À Punt

La informació esportiva està present en els blocs 
d’esports dels informatius diaris de la televisió, amb una 
durada d’uns 15 minuts al migdia i 12 minuts a la nit.

En gener començà La �nestra esportiva, un programa de 
retransmissions que s’emet, en principi, els diumenges al 
matí però, de tant en tant, també s’ha emés dissabte i �ns 
i tot algun divendres, segons quan té lloc l’esdeveniment 
esportiu

L’any 2021 s’han fet un total de 37 retransmissions de La 
�nestra esportiva: setze amb el patrocini de la Fundació 
Trinidad Alfonso i huit per streaming pel web d’À Punt. 

Aquestes retransmissions han sigut de diferents 
disciplines esportives, com ara de diferents categories de 
futbol, rugbi, handbol, hoquei, natació, tant femení com 
masculí.

A més, en moments puntuals, s’ha posat en marxa una 
programació especial amb motiu de �tes esportives 
destacades que s’han tractat de forma individualitzada 
dins del bloc d’esports dels Informatius d’À Punt al llarg 
de la setmana. És el cas de l’Especial Vila-real CF Campió 
de la UEFA Europe League. L’especial Mitja Marató, la 
Marató València, l’Eurocup Women i Copa de la Reina de 
Bàsquet, el Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de 
València, el Penyagolosa Trails, l’Open Tenis Ciutat de 
València i el Mediterranean Èpic.

D’altra banda, amb motiu de la celebració dels Jocs 
Olímpics emetérem un serial d’entrevistes dins d’una 
secció anomenada “Camí a Tòquio”. En aquest sentit, des 
del mes de maig, cada dia, el bloc d’esports en els 
informatius incloïa una entrevista i/o reportatge amb 
atletes valencians que participaren en els JJOO. Per a fer 
aquest espai, un equip es va desplaçar a Madrid i 
Barcelona, als centres d’alt rendiment. Aquestes 
entrevistes es publicaren també en el web en una 
pestanya que va estar formada per 37 blocs emesos en 
TDT mentre que en el web especí�c “Camí a Tòquio” va 
sumar un total de 108 peces. 

Va de bo és el programa de retransmissions de partides 
de pilota amb un calendari que l’any 2021 estigué afectat 
per la pandèmia. Finalment, el contracte amb la Fundació 
de Pilota Valenciana (FUNPIVAL) i la Federació de Pilota 
Valenciana (FEDPIVAL), a través de la productora 
Proximia, es formalitzà i les retransmissions de partides 
començaren al mes de març. Tot i això, des d’aquell 
moment s’han retransmés 34 partides en total: 8 de 
FEDPIVAL i 26 de FUNPIVAL.

El departament d’esports va realitzar un reportatge de 
producció pròpia amb guió de Xavi Alberola amb motiu 
de la mort de Paco Cabanes, el Genovés, emés el 6 d’agost 
i que es va repetir el 25 de desembre. 

3.3. La ràdio d’À Punt

Al mes de gener s’estrena el nou horari de l’espai La 
pròrroga, un programa informatiu diari de l’actualitat 
esportiva. Aquest espai es va estrenar amb horari de 15:30 
a 16:00 el 2020. A hores d’ara i des del mes de gener de 
2022 ha passat a emetre’s de 19:30 a les 20:00 hores, ja 
que s’ha valorat que és un horari més adient per a l’oient 
d’esports. 

Línia de fons també canvia d’horari en tornar de les 
vacances d’estiu. A partir del mes de setembre, el 
programa s’emet de dilluns a divendres de 23:00 a 01:00 
hores. Aquest canvi ja s’ha fet, atés que és la franja 
clàssica per a sentir la ràdio esportiva de resum del dia. 
Aquest espai inclou entrevistes amb el personatge de la 
jornada i tertúlia amb presència de periodistes i analistes 
dels principals mitjans de comunicació de la Comunitat 
Valenciana.

El programa Des de la banda ha ampliat l’horari, ja que 
des de la temporada 2020/2021 retransmet no només els 
partits dels equips valencians de Primera Divisió de 
Futbol, sinó també tots els partits del València Basket en 
Lliga, Copa del Rei i Eurocup i en Lliga Endesa Femenina, 
Copa de la Reina i Eurocup Women.

Per últim, cal remarcar que s’ha començat a retransmetre 
els partits de futbol de 1a i 2a RFEF, ASOBAL i Lliga 
Guerreres, rugbi masculí i femení i també un partit 
d’hoquei del Pas Alcodiam, clau per a la permanència de 
l’equip en la màxima categoria. 

3.4. El web d’À Punt

Amb motiu de l’estrena del nou web d’À Punt Mèdia 
s’inclou el nou portal d’esports amb noves seccions i 
pàgina pròpia. Aquest nou espai ha propiciat que es puga 
emetre cada setmana per streaming la roda de premsa 

del tècnic del València i quan hi ha duel autonòmic també 
del tècnic del Vila-real, Elx i Llevant. També s’han emés 
compareixences puntuals, les presentacions dels tècnics, 
com ara les dels entrenadors del Vila-real, València, 
Llevant i Elx. A més, dona la possibilitat d’emetre 
esdeveniments puntuals que atrauen molt l’atenció del 
públic com el sorteig de Copa del Rei del CE Alcoià (en 
octaus i quarts de �nal).

El portal d’esports del web ha permés un espai on podem 
cobrir els esdeveniments especials, ja que s’obre una 
pestanya amb les peces emeses per televisió i altres 
articles i notícies originades només com a contingut 
digital. Per exemple: Mitja Marató, Marató, Volta a la 
Comunitat Valenciana, Camí a Tòquio.

Convenis i acords especí�cs per a la cobertura 
d’esdeveniments:

• Suport a la candidatura de València com a seu dels 
GAY GAMES el 2026. À Punt va avalar el projecte amb 
el compromís d’exercir com a mitjà o�cial durant la 
celebració de l’esdeveniment.

• Conveni de patrocini amb la Federació Valenciana de 
Futbol per a promoure els valors d’aquest esport. Un 
altre objectiu important del conveni és difondre la 
revitalització dels equips de les seleccions 
autonòmiques de la Comunitat Valenciana.

• Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de València 
(setembre 2021) de ciclisme. Conveni per a la 
promoció i difusió del ciclisme, esport molt arrelat a 
la Comunitat Valenciana.

• Acord de copatrocini amb la Fundació Trinidad 
Alfonso per a fomentar la visibilitat d’equips i esports 
minoritaris mitjançant la retransmissió dels partits o 
esdeveniments d’una gran varietat de modalitats 
esportives (hoquei, rugbi, natació, futbol, ciclisme, 
carreres populars, etc.)

3.5. Programació

Els informatius són el centre de la programació de la 
televisió i la ràdio d’À Punt, que complementen la graella 
amb continguts d’entreteniment, cultural i de divulgació. 

Televisió 

En les vesprades de la televisió cal destacar l’espai Bona 
vesprada, 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 transmeten cada dia inquietuds, queixes i 
suggeriments. Màxim Huerta i el seu equip de 
col•laboradors i reporters proposen vora quatre hores 
diaris d’entreteniment. 

Duel de veus: Va ser trending topic a Espanya i va liderar el 
consum en xarxes i trànsit web durant les setmanes que 
es va emetre. Aquest format compleix l’objectiu de 
vertebració territorial, amb cantants de totes les 
comarques, i de promoció lingüística, gràcies a les 
versions de grups molt coneguts internacionalment. Àlex 
Blanquer va ser la presentadora, acompanyada del jurat 
format per Samantha, Eugeni Alemany i Sole Giménez.

Territori de concert: Durant 23 setmanes es programaren 
grups valencians en Territori de concert, per compensar el 
toc de queda i la manca de l’oferta de música en viu, amb 
�tes signi�catives com El Diluvi, La Gossa Sorda, Ciudad 
Jara, etc.

L’hora fosca: És una docusèrie que narra casos policíacs 
mediàtics i colpidors, posant en relleu la tasca de les 
forces de seguretat per resoldre’ls, amb un destacat 
exercici de documentació i revisió de les fonts. Una 
mirada narrativa seriosa gens sensacionalista.

Zoom, investigació: Reportatges d’investigació amb 
temàtiques variades, que van des de la immediatesa a la 
profunditat d’assumptes complexos. Bérnar Giménez 
lidera l’equip de periodistes per a oferir cada setmana un 
producte en prime time referencial en temes d’actualitat. 

No tenim trellat: Aquest programa busca l’empatia del 
públic major que aquesta nit consumeix preferentment 
televisió en obert. S’incorpora la presentadora Gemma 
Juan, que s’uneix a Òscar Tramoyeres per viatjar per la 
nostàlgia de l’arxiu de la tele, i redescobreix personatges 
de tota la vida i fent riure per com ha passat el temps i 
com hem canviat les valencianes i valencians.

A l’estiu s’estrena el concurs diari El premi, que visita 
empreses de la Comunitat Valenciana per jugar amb els 
treballador/es mentre es dona a conéixer el teixit 
productiu i innovador dels diferents sectors.

Tot és art: Programa de prime time d’actualitat de totes 
les disciplines artístiques i culturals.

Entre bastidors: Programa de difusió del món teatral.

Teatre a Punt: Inclou la gravació de les obres Dinamarca i 
Poder i Santedat.

Els dijous miracle: Producció al voltant del cineasta 
Berlanga.

Terres de cinema: Un cicle de cinema rodat al territori 
valencià que s’emet les nits de divendres.

Tresors amb història: Un gran projecte que conta la 
història dels valencians i valencianes mitjançant objectes 
quotidians que trobem a casa, a l’andana, a les cases de 
camps, etc. L’objectiu és recórrer la nostra geogra�a a la 
recerca dels objectes que formaran una futura col•lecció 
museística que es posarà a l’abast de mancomunitats, 
ajuntaments, etc.

Una habitació amb vistes: El format dedicat a literatura, 
Una habitació pròpia, es fa major i adopta una mirada més 
transversal de la cultura.

Ràdio 

En la programació de la ràdio es por destacar el 
recorregut de l’espai Podríem fer-ho millor, que guanya 
pes els caps de setmana com a alternativa als magazins 
de les emissores generalistes. La realitat en clau d’humor 
es revela com una bona medicina contra la pandèmia i ha 
rebut el premi TresDeu.

Durant el primer semestre de 2021, s’incorporaven a la 
graella els quatre productes de marcat caràcter cultural 
sorgits de la crida feta en coproducció amb l’Institut 
Valencià de Cultura:  

Un magazín multiplataforma

La Colla d’À Punt és un magazín infantil amb continguts 
d’actualitat, culturals i lúdics, i amb un esperit 100% 
multiplataforma, materialitzat en la difusió i estrena de 
continguts en suports digitals de dilluns a divendres, els 
quals també s’emeten posteriorment, durant el cap de 
setmana, en la televisió d’À Punt.

La primera emissió de La Colla d'À Punt es va produir el 5 
de gener de 2021, un dia tan assenyalat com el de la 
vesprada de Reis. Amb aquest programa especial i 
l'arribada dels Reis Mags al garatge de La Colla, es va 
donar a conéixer l'espai des del qual Laia i Pau, els dos 
joves presentadors, fan el programa a partir d'aquell dia. 

Des d'aleshores, al llarg de tres temporades i més d’un any 
d’emissió ininterrompuda, La Colla ha anat creixent pel 
que fa a la dinamització dels seus continguts i seccions, 
l'activitat en el web i xarxes socials (Instagram, Facebook 
i Twitter) i la interacció amb el públic infantil i els centres 
educatius de la Comunitat Valenciana.

Continguts i seccions

La Colla és un format amb una estructura molt 
atomitzada i un ampli mosaic de seccions, on s'intercalen 
les elaborades pels presentadors amb altres 
protagonitzades per alguns dels personatges ja coneguts 
de l’univers de La Colla, com les Feretes, Dani Miquel o Els 
Bíters.

Des de l’inici, aquest ventall de seccions ha crescut, ha 
guanyat en varietat i ha fomentat la interacció amb el 
públic, els centres educatius i altres agrupacions. A més, 
algunes seccions s’han adaptat i se n’han incorporat 
d’altres especí�ques per a moments concrets com les 
vacances d’estiu o Nadal. 

• La versió radiofònica de Territori de concerts amb 23 
grups musicals valencians (33% de grups i veus 
femenines).

• Bambolina sonora, radioteatre seriat que combina la 
participació d’entitats universitàries amb actors i 
actrius professionals.

• Les cinc llunes, amb Amàlia Garrigós repassant les 
cinc àrees culturals de l’IVC.

• Café d’artistes amb entrevistes a personalitats de 
tots els sectors a càrrec de Lluís Miquel.

3.6. Ficció

La �cció és el gènere que més quantitat de recursos 
mobilitza en l’audiovisual i que permet posar en valor el 
talent dels tècnics i artistes. Durant el segon semestre de 
2021 s’inicien els rodatges de la sèrie de comèdia Després 
de tu, en col•laboració amb TV3 i IB3 i que va ser gravada 
a l’estudi 1 de Burjassot, on es van construir els decorats 
de la sèrie. A més, À Punt Mèdia ha col•laborat amb la 
minisèrie Sicília sense morts (IB3), La sèrie Mòpius (IB3) i 
la sèrie Desaparegudes (Canal Sur-CMM-TeleMadrid, 
AragónTV, À Punt).

L’Alqueria Blanca és la gran aposta de �cció per a les nits 
de diumenge que s’estrenà a �nal de març. Aquesta 
temporada inclou díhuit capítols que es van emetre el 
2021. En aquest moment ja es comença a plantejar el 
canvi a una emissió diària de L’Alqueria Blanca, que 
�nalment s’ha materialitzat el 2022. 

3.7. Programació infantil i juvenil

La Colla aglutina les activitats infantils d’À Punt Mèdia, i hi 
inclou la creació de continguts, actuacions en directe, 
sortejos i un espai d’interacció exclusiu per als xiquets i 
xiquetes que s’hi apunten.

guanyadora va ser la comissió Arxiduc Carles - Músic 
Gomis, de l'artista Vicente Gomar que va rebre 2.000 
euros i un estendard que recorda aquesta primera edició. 
El segon premi, amb 1.000 euros en metàl•lic i l’estendard 
de record, va ser per a la falla Rig Veda de la comissió Duc 
de Gaeta - Pobla de Farnals. I el tercer guardó, amb 500 
euros i l’estendard commemoratiu, per a la plaça de la 
Reina, Pau i Sant Vicent amb la falla infantil anomenada 
De València i monstres, dels artistes José Luis Ceballos i 
Paco Sanabria. 

A més, la fallera major infantil és de La Colla i va enviar 
una crida als membres per a què disfrutaren de les Falles. 
El missatge es va penjar en el web i es va promocionar en 
el butlletí de Falles. 

Seguint les activitats infantils, el diumenge 5 de 
setembre, l’Ajuntament de Puçol va comptar amb La Colla 
per tal de celebrar les seues festes. La Banda de les 
Feretes i Dani Miquel van acompanyar el grup Ramonets.

Al mes d’octubre de 2021, es va celebrar la Fira del Llibre 
de València als jardins de Vivers. À Punt Mèdia va signar 
un conveni amb l’Ajuntament per a ser el mitjà o�cial de 
la Fira del Llibre i, per aquest motiu, ens vam 
comprometre a fer un dia d’activitats infantils. El 
diumenge 17, La Banda de les Feretes va actuar al recinte 
de Vivers.  

Tot i que la pandèmia no deixava gaudir de moltes 
activitats, des de La Colla es va intentar dur l’esperit 
nadalenc a totes les cases i es van programar moltes 
activitats perquè les xiquetes i els xiquets gaudiren del 
període de vacances. 

Amb motiu de les festes nadalenques estava prevista la 
presència de La Colla amb estands i actuacions a 
esdeveniments com ara Expojove a València o Exponadal 
a Alacant, però la situació sanitària de nou va fer que es 
cancel•laren. Des de La Colla es programaren unes 
accions per tal de sortejar entrades en diversos 
esdeveniments. Cal destacar la intenció de vertebrar el 
territori buscant activitats de nord a sud:

Finalment, en totes les visites i interaccions amb els 
centres educatius s’ha apro�tat per a promoure tota la 
programació infantil d’À Punt, incentivant els i les 
escolars a fer-se membres de La Colla.

Un referent dels espais infantils i un 
dels preferits dels xiquets i xiquetes

El 2021 ha sigut el primer any d’emissió de La Colla d’À 
Punt i ja ha aconseguit ser un referent dels continguts 
infantils de la cadena , tant en la versió en línia com en la 
versió en televisió, i en un dels espais preferits per les 
xiquetes i els xiquets de la Comunitat Valenciana.

Amb els seus reptes, tutorials, unboxings i la resta de 
seccions, Laia i Pau han aconseguit sintonitzar amb una 
xicalla que cada setmana és més nombrosa i 
participativa, i que ha arribat a superar el 20% de share en 
algunes de les seues emissions en televisió

Activitats La Colla 2021

El 2021 ha sigut l’any en què s’ha recuperat l’activitat 
presencial de La Colla per a xiquetes i xiquets, encara que 
tímidament. Algunes activitats s’han hagut de suspendre, 
però amb totes les di�cultats i prevenció per la situació 
pandèmica, La Colla ha participat i ha organitzat 
concerts, festes i ha col•laborat en diversos 
esdeveniments:

Al mes de juliol, la situació va millorar un poc més i, amb 
les mesures pertinents ja es va permetre fer concerts i 
activitats a l’aire lliure, amb aforament reduït i amb totes 
les mesures higièniques que la covid feia necessàries. Així 
es va poder celebrar, durant el mes de juliol la Gran Fira 
de València. À Punt va participar a la Menuda Fira el 8 de 
juliol amb Dani Miquel i les Feretes i amb els Bíters. El dia 
9 de juliol va actuar Xavi Castillo. 

Al mes de setembre es van celebrar les Falles i La Colla va 
convocar la primera edició dels Premis La Colla a les 
Falles, edició 2021. S’hi presentaren un total de 13 falles, i 
els nostres presentadors, Pau i Laia, junt amb actors de 
L’Alqueria Blanca i presentadors d’À Punt, van recórrer les 
falles que s’havien inscrit als premis. La falla infantil 

concerts, etc.) que es promouen des d’À Punt Mèdia. 

Per tal de mantindre informats els membres de les 
activitats i programació de La Colla, s’envien cada 
setmana butlletins a través del correu electrònic als 
membres que així ho han acceptat, 5.387 membres a 1 de 
gener de 2022

 La Colla també continua felicitant els seus membres pel 
seu aniversari. I ho fa de dos maneres: enviem un correu 
de felicitació per l’aniversari a cada membre que 
compleix anys (vora 5.000 correus a l’any) i cada cap de 
setmana emetem un videoclip de la cançó “Moltes 
felicitats” de les Feretes amb els noms de tots els 
membres que han complit anys al llarg de la setmana. 
Aquest vídeo queda penjat en el web després de l’emissió.

Interacció amb els centres educatius

Des del començament del projecte, la interacció amb els 
centres escolars ha sigut una de les prioritats. Aquesta 
interacció ha anat augmentant i ampliant-se a mesura 
que les restriccions degudes a la pandèmia ho ha permés. 

Seccions com “La Colla Challenge”, “La Colla Unboxing” o 
“La berena de La Colla” han permés conéixer més de 
huitanta centres educatius de sud a nord del territori 
valencià. Es tracta de col•legis de ciutats com Alacant, 
València i Castelló de la Plana, però també de poblacions 
menudes com els Ibarsos, les Alcubles, Corbera o 
Finestrat.

Amb la secció “La berena de La Colla” alguns d’aquests 
escolars, a més, han tingut l'oportunitat visitar els estudis 
d’À Punt a Burjassot per a jugar al garatge de Pau i Laia i 
descobrir alhora com és fa un rodatge de televisió. Una 
activitat extraescolar que, segons el feedback rebut de les 
escoles, és altament positiva i interessant per al seu 
desenvolupament.

En altres seccions com “La Colla nius”, “La Colla endevina” 
o “La Colla s’embrolla”, les escoles també han tingut una 
presència importat a través de les enquestes que s'hi han 
fet a l’alumnat per a conéixer la seua opinió sobre temes 
actuals o posar-hi a prova el seu enginy amb endevinalles 
i travallengües. 

Al llarg de 2021, La Colla ha produït més de 280 peces 
protagonitzades per Laia i Pau, estrenades de dilluns a 
dijous en el site de La Colla d’À Punt, el web d'À Punt i al 
canal de YouTube de La Colla:

El Cau de Les Feretes ha produït 21 peces més, 5 d’elles 
cançons amb la incorporació de l’artista Dani Miquel. 

Amb totes aquestes peces s’han elaborat 75 programes 
d’uns 30’ de durada, estrenats els divendres en el web i 
emesos els caps de setmana en la tele d’À Punt (24 en la 
temporada 1 i 16 en la temporada 2) i diàriament durant 
les vacances d’estiu (35 en total). 

Web i xarxes social

Coincidint pràcticament amb l’inici de les emissions 
d’aquest espai, es va llançar el nou web d’À Punt amb un 
site dedicat exclusivament a La Colla d’À Punt, on s’han 
estrenat de dilluns a divendres, en exclusiva abans de la 
seua emissió en televisió, totes les peces i els compactats 
produïts durant tot l’any.

Al mateix temps, es van posar en marxa diferents per�ls 
en les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter, 
mitjançant els quals es promocionen i es donen a 
conéixer tots els continguts i novetats al voltant de l’espai. 
Aquests per�ls, que compten amb interaccions diàries, 
actualment formen una comunitat de més de 1.500 
seguidors:

• INSTAGRAM: 744 seguidors

• FACEBOOK: 715 seguidors

• TWITTER: 258 seguidors

Una altra plataforma de difusió dels continguts de La 
Colla és el seu canal en YouTube, actualment amb 3.360 
subscripcions on, a més dels continguts de La Colla d’À 
Punt, que s’actualitzen pràcticament diàriament, també 
conté altres espais infantils produïts per la cadena, com 
les sèries Els Bíters, El cau de les Feretes, Historietes 
medievals, Júlia i Gilbert o Catacric, catacrac. 

A banda de tot això, cada divendres s’envia una newsletter 
a tots els membres de La Colla amb totes les novetats al 
voltant de la programació i les activitats infantils (festes, 

Concurs Dibuixa el Nadal

Els membres havien d’omplir un formulari creat per a 
l’ocasió al nostre web i adjuntar la foto d’un dibuix per a 
felicitar Nadal. Algun dels dibuixos també van ser 
seleccionats com a cortinetes de continuïtat de la 
televisió d’À Punt. 

Concurs Il•lumina el Nadal

La mecànica va ser la mateixa que en l’anterior 
convocatòria: els membres havien d’omplir el formulari 
creat per a l’ocasió al nostre web i adjuntar foto de la 
seua decoració nadalenca.

Nous membres de La Colla 

La Colla incrementa els membres amb més de 2.000 
noves incorporacions durant l’exercici. L’obertura a 
activitats presencials ha fet que el nombre de nous 
membres haja crescut en relació amb l’any anterior (1.200 
noves altes el 2020). A les gravacions a escoles s’han 
entregat formularis d’inscripció i s’hi ha aconseguit per 
aquest mitjà 130 nous membres i en els esdeveniments 
amb punts de carnet, s’han fet un total de 425 noves altes.

Els avantatges que La Colla ofereix als membres també 
han crescut amb cinc noves ofertes que es sumen a les 
renovacions de convenis amb empreses públiques i 
privades per tal d’oferir a les xiquetes i els xiquets ofertes 
o descomptes en activitats. 

Col•laboracions de La Colla

La Colla també col•labora amb diverses institucions per a 
fomentar la cultura audiovisual entre els i les joves:

PREMIS MICE

Enguany, À Punt ha participat en els Premis MICE, la 
Mostra Internacional de Cinema Educatiu per a xiquetes, 
xiquets, joves, professorat i públic en general, amb 
pel•lícules realitzades per alumnes dins d’entorns 
d’aprenentatge. La iniciativa forma part del conveni 
subscrit entre À Punt i la Mostra Internacional de Cine 
Educatiu (MICE) amb l’objectiu de difondre i promocionar 
l’audiovisual educatiu valencià i fer-ho d'acord amb la 
carta de valors que regeixen els continguts infantils i 
juvenils d'À Punt. Es va convocar, per tercer any, el Premi 
Especial La Colla À Punt, que reconeix el treball d’una 

producció escolar per l’aportació en valors. En aquesta 
edició, el premi ha estat repartit entre dos guanyadors, ex 
aequo: als treballs de l’IES El Quint de Riba-roja de Túria, 
que presentaren la web sèrie de cinc episodis Sentit únic 
i el curtmetratge Una (altra) història dels inicis del cinema, 
i al CEIP Serreria per Quan ens vàrem adonar. A més a 
més, s’han publicat en el web els curtmetratges 
guanyadors de les altres categories en què han participat 
els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Als centres guanyadors se’ls ofereix una visita al centre 
de producció de Burjassot i el CEIP Serreria va vindre el 
dia 4 de novembre de 2021. 

CINEMA JOVE 2021

À Punt Mèdia també aporta un premi al certamen Cinema 
Jove, en les categories de Primària i Secundària. I ha sigut 
mitjà o�cial de la 36a edició de Cinema Jove. Enguany els 
guardons han sigut per a Camina amb mi del CEIP Serreria 
i Cambia las sábanas de l’IES Lluís Vives. 

CONCURS GUIÓ ANY BERLANGA 2021

Es tracta d’una iniciativa perquè els alumnes de primària 
i secundària tinguen una presa de contacte amb el món 
de l’escriptura audiovisual en col•laboració amb Escola 
Valenciana. Els guanyadors gravaran, produiran i 
estrenaran la pel•lícula en À Punt. Aquest concurs encara 
està en procés. 

3.8. Accessibilitat

La llei de creació de la Corporació, en l’article 5, relatiu als 
principis que s’han d’observar en la prestació del servei 
públic, estableix que s’ha de garantir el principi d’igualtat 
de drets per a les persones amb discapacitat, la qual cosa 
suposa, com estableix la Llei 7/2010, de 31 de març, 
general de la comunicació audiovisual (d’ara en avant, 
LGA), reconéixer que les persones amb discapacitat visual 
o auditiva tenen dret a una accessibilitat universal a la 
comunicació audiovisual.

Dins dels principis bàsics de producció de la norma 
creadora de la CVMC s’estableix que implementarà les 
mesures necessàries per a aconseguir els percentatges de 
programació televisiva diària accessibles a les persones 
amb discapacitat sensorial auditiva i visual previstos en 

l’esmentada LGA; així mateix, s’hi estableix que la 
plataforma tecnològica serà accessible a les persones 
amb discapacitat funcional i que aquesta oferirà la versió 
accessible en tots els canals amb la implementació del 
marc d’accessibilitat audiovisual.

La disposició transitòria cinquena de la llei 7/2010 sobre 
els serveis de suport per a les persones amb discapacitat 
especi�ca, entre altres aspectes, assenyala que els canals 
de televisió de nova emissió han d'aconseguir els temps i 
percentatges �xats en el termini de quatre anys. Atesa la 
doble condició d’À Punt de ser un mitjà públic i, al mateix 
temps, un mitjà de nova creació, es remet una consulta 
als serveis jurídics de la CVMC i es fa el càlcul de les 
hores setmanals amb programació accessible. 

El càlcul de les hores setmanals es fa sobre una 
programació de 19 hores diàries (07:00-02:00), de les 
quals 20 minuts/hora són continguts publicitaris, és a dir, 
no estan subjectes a l’obligatorietat de ser accessibles. En 
aquest sentit, durant el quart any d’emissions À Punt ha 
de cobrir:

• Un mínim de 66 hores subtitulades per setmana.

• Un mínim de 2 hores amb audiodescripció per 
setmana.

• Un mínim de 2 hores amb llengua de signes per 
setmana.

Mitjana d’hores setmanals subtitulació 2021

(Veure �gura 1, pàgina 17)

Per tant, durant 2021 se superen les 66 hores setmanals 
obligatòries per llei i s’aconsegueix l’objectiu marcat pel 
que fa a les hores setmanals subtitulades per a persones 
sordes o amb di�cultats auditives

Mitjana d’hores setmanals amb audiodescripció 2021

(Veure �gura 2, pàgina 17)

Amb el total d’hores amb audiodescripció, se superen les 
hores setmanals obligatòries per llei (2 hores per 
setmana) durant tot el 2021 i, per tant, s’assoleix 
sobradament l’objectiu marcat.

Mitjana hores setmanals llengua de signes 2021

(Veure �gura 3, pàgina 17)

Amb el total d’hores emeses amb llengua de signes 
també se superen les hores setmanals obligatòries per 
llei (2 hores per setmana) durant tot el 2021 i, per tant, 
també s’aconsegueix sobradament l’objectiu marcat.

3.9. Audiències

La televisió d’À Punt

La televisió d’À Punt tanca el 2021 amb les millors dades 
històriques amb una quota de pantalla d’un 3,4% i 25.000 
espectadors de mitjana, que pugen a 643.000 espectadors 
en audiència mitjana acumulada. La televisió autonòmica 
ha crescut un 13% respecte a la quota que va assolir el 
2020 (3%). 

L’any es pot dividir, en termes d’audiència, en tres 
períodes, tal com s’aprecia en el grà�c Períodes 2021. 

1 gener a 30 juny: 3,6%

Estiu (1 juliol a 5 setembre): 2,8%

Nova temporada (6 de setembre a 31 desembre): 3,2%

(Veure �gura 4, pàgina 17)

El millor dia de l’any correspon al 5 de setembre amb un 
6,2% d’audiència (44.000 espectadors), que coincideix 
amb la Cremà de les Falles celebrades durant la primera 
setmana de setembre i que congregaren 1.000.000 
d’espectadors.

En l’evolució mensual s’aprecia que els millors mesos són 
abril i maig, mentre que es manté el con�nament 
provocat per la crisi sanitària de la covid. Al maig 
s’arrepleguen les millors dades històriques en aconseguir 
un 4% de share i 30.000 espectadors de mitjana. 

Per franges horàries, À Punt obté els millors registres en 
la sobretaula, que marca una mitjana anual del 5,9%, 
encara que en la franja que més creix respecte al 2020 és 
en la vesprada (2,6%; +23,8), gràcies a la consolidació de 
Bona vesprada. En prime time tanca amb un 3,5% de 
mitjana, però en els últims mesos dibuixa una tendència 

ascendent, i aconsegueix un 4,0% al novembre.

En programes, la �cció desbanca la informació del primer 
lloc dels programes més vistos i la tornada de L’Alqueria 
Blanca se situa com el més vist de l'any (165.000 
espectadors i un 8,8% de share de mitjana), per damunt 
de NTC migdia (105.000 espectadors i 9,0% de share). La 
tornada de la mítica sèrie obté el rècord el dia de la seua 
estrena, el 21 de març, amb prop de 300.000 
teleespectadors i un 12,8% de share, l'emissió més vista de 
l'any. La �cció es consolida en el prime time dels 
diumenges no sols amb la �cció de producció pròpia sinó 
també amb l'emissió de �ccions estrangeres com La 
guerra ha acabat o Els Medici: senyors de Florència, que se 
situen també entre els més vistos de l'any.

(Veure �gura 5, pàgina 18)

Les noves apostes d'entreteniment impulsen també el 
prime time dels dies laborables, i posicionen els 
programes d'investigació periodística Zoom (4,6%) i 
L’hora Fosca (3,9%) en el pòdium dels més seguits. 
Crònica mèdica (4,1%), Valencians pel món (3,6%) i Duel de 
veus (3,9%) han marcat la diferència aquest últim any

*GECA (a partir de dades de *Kantar Media / Informe anual 
2021)

La ràdio d’À Punt

Les audiències de la ràdio es coneixen cada tres mesos, 
mitjançant l’EGM (Estudi General de Mitjans). L’EGM és un 
estudi estadístic a través d’enquestes en les quals es 
pregunta sobre els hàbits de consum de mitjans. Aquestes 
dades es fan públiques en tres onades al llarg de l’any. 

La ràdio pública registra 36.000 oients diaris, segons les 
xifres de l’Estudi General de Mitjans (EGM) de la tercera 
onada de 2021. Aquestes xifres suposen un creixement 
d’un 50% en els dies laborables respecte de l’onada 
corresponent al segon trimestre de l’any.

La pujada més signi�cativa de la tercera onada correspon 
al total de la setmana (de dilluns a diumenge), on duplica 
la quantitat d’oients. En concret, registra 36.000 oients, 
mentre que en l’onada anterior en va aconseguir 18.000. 

Les notícies del matí, de dilluns a divendres assoleix una 

mitjana de 27.000 oients diaris, cosa que implica un 
creixement d’un 92% respecte de l’onada anterior. El 
programa Esports À Punt, que s’emet de dilluns a 
divendres a les 13:30 hores, també dobla el nombre 
d’oients i arriba a 14.000 de mitjana.

Les xifres de la tercera onada de l’EGM mostren que més 
del 50% dels oients escolten la ràdio d’À Punt en 
poblacions entre 10.000 i 200.000 habitants i al voltant 
del 36% viu a poblacions de menys de 5.000 habitants.

El web i les xarxes d’À Punt

La plataforma multimèdia d'À Punt disposa d'un conjunt 
d'aplicacions per a múltiples entorns: mòbils Android i 
IOS, La Colla per a les mateixes plataformes, smart tv 
Samsung, LG i Apple TV i el servei HbbTV (Hybrid 
Broadcast Broadband TV). A més, amb l’objectiu de fer 
més visible el contingut s’ha posat en marxa en YouTube 
un nou projecte que selecciona el més interessant per a 
aquesta plataforma.

En comunicació interna, el 2021 es llança l'aplicació Som 
À Punt, una eina de comunicació de tots els treballadors i 
les treballadores de la Corporació i de la Societat.

La principal �ta en l’àmbit digital d’À Punt el 2021 ha sigut 
el llançament d’un nou web el 9 de març. Aquest nou 
espai ha suposat un salt qualitatiu en la nostra oferta de 
continguts digitals i ens situa en una posició competitiva 
en el marc de la FORTA. Aquesta millora s’ha vist 
re�ectida en les xifres de trànsit web, que s’ha 
incrementat de forma notable el 2021, passant de 
3.014.581 usuaris a 4.223.586, un 40,11% més, i 20.038.683 
pàgines vistes. (Veure �gura 6, pàgina 18)

A més, l’audiència ha visitat el web d’À Punt Mèdia amb 
més freqüència i passa més temps navegant pel web, 5:41 
minuts davant dels 3:07 del 2020, la qual cosa representa 
un creixement d’un 82,37%.

Quant als continguts més visitats del web, els usuaris i les 
usuàries busquen principalment veure o escoltar l’emissió 
en directe, accedir a la programació a la carta o 
informar-se. Només l’emissió en directe va concentrar un 
7,01% del trànsit, mentre que la secció de notícies va rebre 
un 24,12% de les visites, la majoria relacionades amb la 

covid-19. D’altra banda, els programes i sèries i a la carta 
van rebre un 20% del trànsit total del web, i el consum es 
va incrementar un 14% respecte a 2020. Destaquen els 
capítols de la nova temporada de L'Alqueria Blanca i els 
programes de L'hora fosca.

Les xarxes van ser la nostra major font de trànsit el 2021. 
En concret, van aportar un 44% del trànsit web, amb 
Facebook com a primera xarxa per nombre de visites 
(78%), seguida de Twitter (12,7%) i Instagram (4,30%). La 
resta del trànsit web va ser, principalment, directe 
(28,3%) i orgànic (23,7%).

En les xarxes també s’ha aconseguit millorar 
signi�cativament el nombre d'interaccions amb els 
seguidors i seguidores. Els canals que més han crescut en 
aquest aspecte el 2021 són: +33% (Facebook À Punt 
Mèdia), +66% (Facebook À Punt NTC) +56% (Instagram À 
Punt NTC) i +35% (Twitter À Punt NTC).

Pel que fa al nombre de seguidors, s’ha experimentat un 
creixement d’una mitjana d’un 12% en els canals 
corporatius d’À Punt en Facebook, Instagram i Twitter. En 
YouTube els subscriptors han augmentat un 47%, amb els 
capítols a la carta de L’hora fosca que encapçala el 
rànquing de vídeos més vists.

Entre els continguts que han destacat en les xarxes està 
el videoclip de Mi tierra interpretat per Nino Bravo i 
Samantha Gilabert, que va encetar la campanya “À Punt, 
la veu de tots” el 9 d’Octubre. El vídeo és un dels més 
vistos en el canal de Youtube d’À Punt, amb més de 
230.000 visualitzacions. Un altre programa que va 
aconseguir viralitat és el concurs de talents Duel de veus. 
El hashtag #DuelDeVeus va ser un habitual entre els 
trending topic de Twitter a Espanya i a la Comunitat 
Valenciana cada nit de gala. Centenars d’usuaris van 
comentar cada entrega en directe en aquesta xarxa 
social. (Veure �gura 7, pàgina 18)

El fet de tindre un editor de continguts web més avançat 
ens ha permés aprofundir en les noves tendències de 
periodisme de dades, fent ús d’eines de visualització de 
dades com Datawrapper o Flourish per a il•lustrar 
reportatges d’anàlisi i especialment l’evolució setmanal 
de la covid-19 i la vacunació als municipis de la 
Comunitat Valenciana. El nou web també ens ha permés 
oferir reportatges multimèdia més complets. Un bon 

exemple és la peça “Suïcidis: l'emergència sanitària de 
què no es parla”, que va ser guardonat en els VI Premis 
Periodístics de la Policia Local de València

La informació esportiva també s’ha impulsat en l’àmbit 
digital especialment durant el 2021. En les seccions de 
futbol i bàsquet s’han incorporat widgets per a mostrar 
els partits de la jornada i les classi�cacions per 
competició. A més, es va obrir un nou compte dedicat 
d’Instagram i intensi�cat l’activitat en Twitter, on hem 
crescut de 2.000 seguidors (un 33% més en un any). El 
web ha començat a oferir de forma habitual rodes de 
premsa dels entrenadors dels equips de futbol valencians.

Al 2021 també s’han posat en marxa alguns projectes 
transmèdia. El programa Crònica mèdica, una sèrie 
documental sobre històries de sanitaris i pacients del 
servei públic de salut, acompanyava cada entrega 
televisiva amb continguts relacionats exclusius per a web, 
com ara entrevistes no emeses en televisió o reportatges 
en profunditat sobre personalitats valencianes importants 
en el món de la medicina.

L’auge de l’ús del codi QR durant la pandèmia també ha 
ajudat a aprofundir en la vessant transmèdia de la 
redacció d’informatius. Així, s’ha introduït com a pràctica 
habitual l’ús del QR en informatius de televisió per a oferir 
la possibilitat d’accedir a informació més detallada sobre 
una notícia, a una retransmissió a la carta, a consultar 
dades com per exemple els resultats de la Loteria de 
Nadal, etc.

L’estrena de la nova temporada de L’Alqueria Blanca 
també ha tingut una vessant transmèdia. Com que és una 
sèrie molt estimada per l’audiència, es va facilitar el 
contacte entre els seguidors i seguidores i els actors i 
actrius de la producció a través dels Fem comboi, xats en 
directe gravats des de diferents ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana que es podien seguir des dels 
canals de les xarxes d’À Punt. Durant les converses hi 
havia un diàleg en directe entre els actors i actrius i els 
fans que llançaven les preguntes en xarxes.

Figura 5. Informació programes

Figura 6. Informació xarxes

Figura 7. Informació sobre xarxes 2
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L’informatiu matinal Les NTC del matí es va realitzar per a 
la ràdio i la televisió �ns al mes de juliol. Al setembre es 
produeix una remodelació de l’informatiu matinal i 
s’aposta per un gran format de cinc hores de matí. Aquest 
informatiu torna a fer-se als estudis de ràdio en horari de 
7:00 a 12:00 hores, de dilluns a divendres. La primera part 
se centra en l’actualitat informativa i s’emet de manera 
simultània per la ràdio i la televisió i la segona, es 
denomina El dia À Punt, s’emet a partir de les 10:00, per la 
ràdio i és més desenfadada i inclou humor, reportatges, 
entrevistes. Cal assenyalar que Les NTC del matí ha 
esdevingut ja un referent informatiu sobretot per 
l’entrevista, fonamentalment, a representats polítics, 
socials, empresarials i personatges d’actualitat, de 
manera que el contingut que s’emet per À Punt a primera 
hora del matí acaba sent replicat al llarg del dia per altres 
mitjans. 

En la televisió, s’estrena a l’octubre de 2021 el programa 
d’actualitat A la Ventura en horari de 12:00 a 14:00 que 
tracta l’actualitat més rellevant del dia, així com temes 
socials i locals. Aquest nou espai de producció pròpia 
suposa l’ampliació de l’horari de contingut informatiu i 
connecta amb el programa informatiu de migdia en la 
televisió. S’aposta per la proximitat informativa millorant 
el pes de les delegacions de Castelló i d’Alacant. Així, 
aquest magazín inclou tota la informació comarcal més 
propera amb temes de caràcter social i de participació 

Fins al mes d'octubre de 2021 el programa tenia una 
periodicitat setmanal i es basava en un debat que oferia 
una mirada crítica i re�exiva dels temes d’actualitat de la 
setmana. L’espai permetia visibilitzar col•lectius i 
agrupacions representatius de la societat civil, com dones 

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació 
(CVMC) és una entitat pública que té com a missió 
satisfer les necessitats d’informació, cultura, educació i 
entreteniment dels ciutadans i ciutadanes i la societat de 
la Comunitat Valenciana. Les seues funcions són el 
disseny i el desenvolupament de projectes, la generació 
de produccions i continguts i la prestació del servei públic 
audiovisual. 

Són objectius essencials de la Corporació, d’una banda, 
esdevindre un element de vertebració de la realitat social, 
econòmica i cultural de la Comunitat Valenciana i, de 
l’altra, la promoció del valencià.

La Corporació, segons la llei de creació, ha d’exercir la 
funció de servei públic directament i a través de la 
Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la 
Comunitat Valenciana (SAMC). La Corporació és titular de 
la totalitat de les accions de la Societat.

L’SAMC és l’encarregada de prestar el servei públic de 
televisió, ràdio i transmèdia, el disseny i el 
desenvolupament de projectes així com la generació de 
produccions i continguts.

2.1. Òrgans de la CVMC

El Consell Rector és l’encarregat de l’administració i el 
govern de la Corporació Valenciana de Mitjans de 
Comunicació, que exerceix les funcions de direcció i 
representació ordinàries a través de la Presidència de la 
Corporació i una direcció executiva a través de la Direcció 
General. La Corporació s’estructura en els òrgans 
següents.

La Presidència i Consell Rector

Les funcions de la Presidència de la CVMC són la 
representació institucional del Consell Rector i de la 
CVMC, executar i fer complir els acords del Consell 
Rector, supervisar la formulació dels comptes anuals, així 
com elaborar l’avantprojecte de pressupostos. També és 
l’encarregat d’elaborar la proposta de l’informe anual 
sobre la gestió i l’informe sobre el compliment dels 
objectius marcats en el contracte programa, entre 
d’altres.

La Presidència de la CVMC i del Consell Rector les 
elegeixen les Corts per un període de sis anys. El ple de les 
Corts va elegir Enrique Soriano Hernández en la sessió del 
dia 20 d’octubre de 2016 per un període de sis anys. El dia 
8 de gener de 2021, Enrique Soriano renuncia al càrrec i la 
vicepresidenta del Consell Rector, Mar Iglesias Garcia, 
assumeix la Presidència en funcions de l’ens.

El Consell Rector és el màxim òrgan de la Corporació i el 
responsable del compliment dels objectius generals de 
servei públic encomanats i d’establir la direcció 
estratègica de la Corporació i la seua Societat. Per tal de 
complir les funcions encomanades s’han fet un total de 38 
reunions

El Consell Rector està format pel president o presidenta i 
nou membres. La composició del Consell Rector en data 31 
de desembre de 2021 és la següent:

• Mar Iglesias García, vicepresidenta i presidenta en funcions, 
en representació del Consell de l’Audiovisual

• María Lozano Estivalis, vocal

• José Martínez Sáez, vocal

• Rosa Yagüe Perales, vocal

• Vicente Cutanda Mansilla, vocal

• Marc Pallarès Piquer, vocal

• Raquel Piqueras Navarro, vocal en representació del Consell 
de l’Audiovisual

• Rosa María Agost Canós, vocal en representació del Consell 
de la Ciutadania

• María Soledad Fernández Cano, vocal en representació dels 
treballadors i de les treballadores de la CVMC i l’SAMC. 

Manuel Camarasa Bravo, vocal en representació dels 
treballadores i les treballadores va cessar, a petició 
pròpia, el 14 de desembre de 2020. 

María Soledad Fernández Cano va comparéixer el 23 de 
març de 2021 davant la Comissió de Radiotelevisió 
Valenciana i l’Espai Audiovisual. El dia 17 d’abril se’n 
publicà el nomenament com a membre del Consell 
Rector. 

Direcció general

La Direcció General és la responsable de la direcció 
executiva i de la representació de l’SAMC. La Direcció 
General decideix els continguts i ordena la programació 
de la televisió, la ràdio, els serveis en línia, d’acord amb el 
mandat marc, el contracte programa i les directrius del 
Consell Rector.

• Alfred Costa i Folgado és el director general de l’SAMC.

Consell de la Ciutadania

El Consell de la Ciutadania és l’òrgan assessor en matèria 
de programació i de continguts. Aquest consell assisteix 
el Consell Rector i la Direcció General en la de�nició i 
l’avaluació de les polítiques i estratègies de programació. 

El Consell de la Ciutadania també exerceix la defensa de 
l’audiència, tot recollint les queixes, suggeriments i 
comentaris de la ciutadania i fer-los arribar al Consell 
Rector. 

La composició del Consell de la Ciutadania és la següent:

• Julia Sevilla Merino, presidenta

• Toño Abad García, vicepresident

Vocals

• Lucía Peris Mestre

• Verònica Cantó Doménech

• Nuria Tendeiro Parrilla

• Pilar Devesa Quinto

• María Teresa Puertes Andreu

• Vicente Muñoz Puelles

• Fernando Móner Romero

• Andreu Yakúbuv

• Fernando Vilar Moreno

• José Ignacio Pastor Pérez 

• José Reig Cruañes

El Consell de la Ciutadania ha celebrat tretze reunions 
ordinàries el 2021 en un format híbrid. En l’exercici de 
defensor de l'audiència, el Consell de la Ciutadania ha 
rebut un total de 1262 suggeriments i 60 queixes. 

La inclusió o no de les misses en la programació d’À Punt 
ha sigut el fet que més queixes i suggeriments ha 
provocat. De fet, l'increment dels suggeriments es 
concentren en els mesos de juny i octubre i el motiu és 
manifestar la seua opinió a favor de l'emissió de les 
misses.

El Consell de la Ciutadania va elaborar un informe 
sobre programes religiosos a petició del Consell Rector. 
Així mateix, el Consell de la Ciutadania té l’encàrrec 
legal d’emetre un informe semestral i un altre anual 
sobre el desenvolupament de les programacions dels 
diversos mitjans i serveis de la Corporació. El dia 16 de 
desembre de 2021 es lliurà al Consell Rector l’informe 
corresponent al primer semestre de 2021 i el dia 22 de 
març de 2022 es presentà de manera presencial i per 
videoconferència l’informe anual. Tots els informes es 
troben publicats en la web de la CVMC.

Consell d’Informatius

El Consell d’Informatius és l’òrgan intern de la CVMC en 
què participa el conjunt de professionals que intervenen 
en el procés d’elaboració de continguts informatius, per a 
vetlar per la independència, l’objectivitat i la veracitat de 
les informacions difoses.

La composició del Consell d’Informatius durant l’any 2021, 
�ns a l’octubre de 2021, era: 

• Abel Campos i Micó, president

• Isabel M. González Mesa, vicepresidenta

• Roberto Ortín Falcó, secretari

El Consell d’Informatius, durant una reunió amb la 
presidenta en funcions de la CVMC, va proposar un canvi 
en el seu reglament intern per a ampliar de cinc a sis 
persones els integrants del Consell d’Informatius (quatre 
periodistes i dos tècnics). Ja en l’informe semestral de 
2020, el Consell d’Informatius, va manifestar la necessitat 
d’augmentar el nombre de membres i la d’incorporar a 
aquest òrgan els operadors i operadores d’equips i als 
tècnics de postproducció al cens de les persones 
electores. El Consell Rector de la CVCM va aprovar la 
modi�cació del Reglament orgànic i de funcionament del 
Consell d’Informatius en la reunió celebrada l'1 de juny de 
2021. 

Els dies 27, 28, i 29 d’octubre se celebraren, una vegada 
complit els dos anys de mandat, les segones eleccions al 
Consell d’Infomatius. D’aquestes eleccions va eixir un nou 
Consell d’Informatius la composició del qual és la 
següent: 

• Robert Ortín Falcó, president

• Adelaida Ferre Tortosa, vicepresidenta 

• Xavier García del Valle, secretari

• Abel Campos i Micó, vocal

• Anna Blanco Beneyto, vocal

• Xelo Gimeno Borràs, vocal, representant del Consell 
d’Informatius en la Comissió de Seguiment del Llibre d’Estil.

El Consell d’Informatius es reuneix periòdicament amb la 
Direcció d’Informatius. S’ha reunit amb el Consell de la 
Ciutadania en una ocasió, va assistir a la presentació de 
l’informe anual del Consell de la Ciutadania a la sala 
d’actes del Centre de Producció de Programes de 
Burjassot i el president i la vicepresidenta acudiren a la 
presentació de la segona edició del Llibre d’estil que va 
tindre lloc al Saló de Vidre del Districte Digital d’Alacant. 
Així mateix, va mantindre dues reunions amb la 
vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector. 

El 28 de maig van celebrar, de manera semipresencial, la 
tercera assemblea amb les treballadores i treballadors 
adscrits al departament d’informatius. 

A més, el Consell d’Informatius ha participat durant l’any 
2021 en les reunions periòdiques de la Comissió de 
Seguiment del Llibre d’estil.

2.2. Fites destacades el 2021

Gala Celebrem 3 anys

La televisió valenciana complia tres anys d’emissió el 10 
de juny de 2021. Amb motiu d’aquest aniversari, À Punt va 
preparar una gala des del Teatre Principal de València. 
Aquesta gala, Celebrem 3 anys, es va emetre en directe 
per la televisió i les plataformes digitals d’À Punt Mèdia. 

Àlex Blanquer i Lluís Cascant presentadors de Duel de veus 
i TàP Zàping, respectivament, van conduir una gala per on 
passaren les actuacions de Samantha Gilabert, La Fúmiga, 
Pep Gimeno Botifarra i la guanyadora i �nalista del 
concurs de talents Duel de veus, Laura Sánchez i Guillem 
Mayo.

D’altra banda, l’actor Ferran Gadea, Tonet, i els 
presentadors Òscar Tramoyeres i Pepa Cases van oferir 
tres monòlegs a l’estil del programa Comediants. 

Durant la gala es va fer un agraïment especial a tots els 
professionals que han participat activament en totes les 
�tes que À Punt ha aconseguit durant els tres anys 
d’existència de la televisió, també la ràdio i el web, com 
ara cobertures especials, pandèmia, premis i rècords 
d’audiència. I, per últim, es va retre homenatge al 
personal sanitari que va cuidar de nosaltres durant la 
pandèmia. L’oncòloga Anna Lluch i la cap de l’UCI de 
l’Hospital Clínic de València, Marisa Blasco, reberen 
l’homenatge, en representació del personal sanitari.

Mar Iglesias, presidenta del Consell Rector de la CVMC i 
Alfred Costa, director general d’À Punt van ser els 
am�trions de la festa. Entre els assistents a la festa 
d’aniversari de la televisió pública valenciana acudiren el 
president de la Generalitat, Ximo Puig; els màxims 
representants del Consell; l’alcalde de València, Joan 
Ribó; els presidents de les diputacions d’Alacant i 
València, Carlos Mazón i Toni Gaspar; representants del 
món de l’esport com ara el València CF, el Vila-real i la 
pilota valenciana entre altres institucions i associacions 
de la Comunitat Valenciana. La Junta General de FORTA 
(Federación de Organismos de Radio y Televisión) es va 
reunir en València amb motiu de la celebració de 
l’aniversari de la televisió pública valenciana i els 
representats de FORTA assistiren també a la gala en el 
Teatre Principal. 

La retransmissió per televisió va obtindre un 7,1% 
d’audiència i una mitjana de 117.000 persones van seguir 
des de casa per la televisió i el web la gala Celebrem 3 
anys d’À Punt.

Segona edició del ‘Llibre d’estil’

El Llibre d’estil de la CVMC estableix tot un seguit de 
pautes d’acció comunicativa i informativa per a tots els 
continguts produïts i difosos per À Punt Mèdia. Les 
directrius que conté el Llibre d’estil serveixen per a 
orientar l’acció professional en la CVMC i l’SAMC. La 
Comissió de Seguiment del Llibre d’Estil té entre altres 
funcions vetlar per la qualitat dels continguts emesos, 
elaborar procediments que faciliten el compliment del 
Llibre d’estil i la resolució de con�ictes i l’atenció o 
resposta a les queixes i suggeriments en aquest àmbit i 
proposar l’actualització i adequació dels continguts del 
Llibre d’estil. 

Fruit de la faena continuada de la comissió, el juny del 
2021 es va presentar la segona edició del Llibre d’estil de 
la CVMC al Saló de Vidre de Districte Digital a la ciutat 
d’Alacant. 

La segona edició del Llibre d’estil és fruit de la tasca 
constant de la Comissió de Seguiment. La pràctica 
professional diària ha plantejat preguntes i dubtes que 
s’han debatut en el si de la Comissió i que han donat com 
a resultat la revisió i actualització d’aquest manual. 

A més de la versió física, s’ha publicat una versió web en 
la pàgina de la CVMC amb l’objectiu que siga més 
accessible per als treballadors i treballadores d’À Punt, 
però també per a la societat en general. 

Incorporació al canal Bon Dia 

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació 
signa un conveni de col•laboració amb la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i l’ens públic de 
Radiotelevisió de les Illes Balears, mitjançant el qual À 
Punt Mèdia s’incorpora al canal d’internet conjunt Bon Dia 
TV. 

Bon Dia TV és un canal accessible per internet que 
incorpora un conjunt de continguts audiovisuals dels 
territoris de l’àmbit lingüístic conjunt entre els territoris 
de la Comunitat Valenciana, les Illes Balears i Catalunya.

La programació té un caràcter social i cultural conformat 
per documentals, sèries, llargmetratges i programes amb 
una temàtica variada per tal de donar visibilitat a la 
producció pròpia de qualitat de les diferents televisions.

La presentació del canal conjunt va tindre lloc el 19 de 
novembre a la Sala Luis García Berlanga del Teatre Rialto 
de València el 19 de novembre, amb l’assistència de 
representacions de les tres corporacions implicades i 
diferents entitats i associacions de la societat civil. 
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LA CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS 
DE COMUNICACIÓ

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) 
exerceix la funció de servei públic que té encomanat 
mitjançant la marca À Punt Mèdia, un servei 
multiplataforma que presta el servei públic de televisió, 
ràdio i web, el disseny i desenvolupament de projectes 
així com la generació de produccions i continguts. 

3.1. La informació en À Punt Mèdia

L’exercici 2021 ha esta marcat, des del punt de vista 
informatiu, per l’evolució de la crisi sanitària, amb la 
vacunació de la població, les successives onades i la 
gestió de l’Administració com a eixos de l’actualitat 
informativa. À Punt analitza tots aquests temes 
d’actualitat amb perspectiva autonòmica, comarcal i 
local.

Els informatius d’À Punt Media s’organitzen de manera 
que són els espais que obrin les tres franges de 
programació diària (matí, vesprada i nit). A la ràdio, a 
més, s’ofereixen butlletins horaris amb les últimes 
notícies.

À Punt Mèdia tracta de respondre a la demanada 
d’informació amb avanços i programes especials per a 
donar en directe les compareixences més rellevants. 

El 2021 es consolida la redacció especialitzada en 
política, economia, societat, cultura i internacional, per a 
comptar amb periodistes amb fonts i agendes pròpies. El 
resultat és positiu tant en el producte �nal com en 
l’e�càcia en l’organització del treball. Aquesta nova 
estratègia informativa, especialitzant els equips, ha 
possibilitat el fet de obtindre exclusives pràcticament 
totes les setmanes i aconseguir ser referents d’altres 
mitjans de comunicació valencians.

L’informatiu NTC comarques, l’informatiu comarcal que 
s’emetia en la televisió d’À Punt de dilluns a divendres, es 
va estrenar l'octubre de 2020. Aquest espai informatiu de 
mitja hora se centrava en la informació més local. El NTC 
comarques va estar en antena �ns al mes de juliol de 2021. 

investigadores, personal sanitari o col•lectius vulnerables, 
i això ha propiciat debats enriquidors i tertúlies 
constructives i divulgadores. 

El magazín radiofònic El rall passa a partir de setembre a 
ser diari i s’emet de 12:00 a 13:30 hores. Aquest espai 
acosta la informació local i comarcal més rellevant i es 
realitza en col•laboració amb la Xarxa d’Emissores 
Municipals Valencianes (Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies). Un total de vint emissores emeten 
el programa, en directe o en diferit, a tota la Comunitat 
Valenciana, on es dona veu a moltes associacions i 
entitats que han trobat una �nestra a la radio pública.

El 2021 es llança el nou web amb un nou concepte. El web 
és la �nestra de tot el contingut d’À Punt Mèdia, però ara 
posa el focus en la informació del dia i en les notícies 
d’última hora, per tal de competir com un tercer mitjà de 
comunicació (a més de la televisió i la ràdio). Per a 
començar a situar-se en aquesta posició, s’ha 
reestructurat el departament digital amb l’objectiu que 
un equip propi de periodistes es dedique exclusivament a 
la informació. Amb aquest objectiu, es redissenya la 
portada i l’estratègia en xarxes. S’hi treballen temes de 
periodisme de dades o multimèdia, com ara el reportatge 
especial sobre la prevenció del suïcidi, premiat per la 
Policia Local de València. L’aposta pel Digital �rts i la 
renovació de l’estratègia ha comportat un augment de 
l’audiència del 40% (d’usuaris únics) respecte del 2020, 
mentre que ha pujat un 30% el nombre de pàgines vistes. 

3.2. Els esports en À Punt Mèdia

El 2021, À Punt Mèdia ha apostat per incloure més temps 
dedicat a l’esport tant en ràdio i televisió com ara en el 
web i les xarxes socials. Aquest exercici, s’ha augmentat 
de manera considerable. Així, s’han cobert les grans cites 
esportives, i s’ha presta especial atenció als esportistes 
valencians, però també s’ha donat visibilitat als equips i 
esports valencians que habitualment no tenen cabuda en 
altres mitjans de comunicació.

Els esports en la televisió d’À Punt

La informació esportiva està present en els blocs 
d’esports dels informatius diaris de la televisió, amb una 
durada d’uns 15 minuts al migdia i 12 minuts a la nit.

En gener començà La �nestra esportiva, un programa de 
retransmissions que s’emet, en principi, els diumenges al 
matí però, de tant en tant, també s’ha emés dissabte i �ns 
i tot algun divendres, segons quan té lloc l’esdeveniment 
esportiu

L’any 2021 s’han fet un total de 37 retransmissions de La 
�nestra esportiva: setze amb el patrocini de la Fundació 
Trinidad Alfonso i huit per streaming pel web d’À Punt. 

Aquestes retransmissions han sigut de diferents 
disciplines esportives, com ara de diferents categories de 
futbol, rugbi, handbol, hoquei, natació, tant femení com 
masculí.

A més, en moments puntuals, s’ha posat en marxa una 
programació especial amb motiu de �tes esportives 
destacades que s’han tractat de forma individualitzada 
dins del bloc d’esports dels Informatius d’À Punt al llarg 
de la setmana. És el cas de l’Especial Vila-real CF Campió 
de la UEFA Europe League. L’especial Mitja Marató, la 
Marató València, l’Eurocup Women i Copa de la Reina de 
Bàsquet, el Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de 
València, el Penyagolosa Trails, l’Open Tenis Ciutat de 
València i el Mediterranean Èpic.

D’altra banda, amb motiu de la celebració dels Jocs 
Olímpics emetérem un serial d’entrevistes dins d’una 
secció anomenada “Camí a Tòquio”. En aquest sentit, des 
del mes de maig, cada dia, el bloc d’esports en els 
informatius incloïa una entrevista i/o reportatge amb 
atletes valencians que participaren en els JJOO. Per a fer 
aquest espai, un equip es va desplaçar a Madrid i 
Barcelona, als centres d’alt rendiment. Aquestes 
entrevistes es publicaren també en el web en una 
pestanya que va estar formada per 37 blocs emesos en 
TDT mentre que en el web especí�c “Camí a Tòquio” va 
sumar un total de 108 peces. 

Va de bo és el programa de retransmissions de partides 
de pilota amb un calendari que l’any 2021 estigué afectat 
per la pandèmia. Finalment, el contracte amb la Fundació 
de Pilota Valenciana (FUNPIVAL) i la Federació de Pilota 
Valenciana (FEDPIVAL), a través de la productora 
Proximia, es formalitzà i les retransmissions de partides 
començaren al mes de març. Tot i això, des d’aquell 
moment s’han retransmés 34 partides en total: 8 de 
FEDPIVAL i 26 de FUNPIVAL.

El departament d’esports va realitzar un reportatge de 
producció pròpia amb guió de Xavi Alberola amb motiu 
de la mort de Paco Cabanes, el Genovés, emés el 6 d’agost 
i que es va repetir el 25 de desembre. 

3.3. La ràdio d’À Punt

Al mes de gener s’estrena el nou horari de l’espai La 
pròrroga, un programa informatiu diari de l’actualitat 
esportiva. Aquest espai es va estrenar amb horari de 15:30 
a 16:00 el 2020. A hores d’ara i des del mes de gener de 
2022 ha passat a emetre’s de 19:30 a les 20:00 hores, ja 
que s’ha valorat que és un horari més adient per a l’oient 
d’esports. 

Línia de fons també canvia d’horari en tornar de les 
vacances d’estiu. A partir del mes de setembre, el 
programa s’emet de dilluns a divendres de 23:00 a 01:00 
hores. Aquest canvi ja s’ha fet, atés que és la franja 
clàssica per a sentir la ràdio esportiva de resum del dia. 
Aquest espai inclou entrevistes amb el personatge de la 
jornada i tertúlia amb presència de periodistes i analistes 
dels principals mitjans de comunicació de la Comunitat 
Valenciana.

El programa Des de la banda ha ampliat l’horari, ja que 
des de la temporada 2020/2021 retransmet no només els 
partits dels equips valencians de Primera Divisió de 
Futbol, sinó també tots els partits del València Basket en 
Lliga, Copa del Rei i Eurocup i en Lliga Endesa Femenina, 
Copa de la Reina i Eurocup Women.

Per últim, cal remarcar que s’ha començat a retransmetre 
els partits de futbol de 1a i 2a RFEF, ASOBAL i Lliga 
Guerreres, rugbi masculí i femení i també un partit 
d’hoquei del Pas Alcodiam, clau per a la permanència de 
l’equip en la màxima categoria. 

3.4. El web d’À Punt

Amb motiu de l’estrena del nou web d’À Punt Mèdia 
s’inclou el nou portal d’esports amb noves seccions i 
pàgina pròpia. Aquest nou espai ha propiciat que es puga 
emetre cada setmana per streaming la roda de premsa 

del tècnic del València i quan hi ha duel autonòmic també 
del tècnic del Vila-real, Elx i Llevant. També s’han emés 
compareixences puntuals, les presentacions dels tècnics, 
com ara les dels entrenadors del Vila-real, València, 
Llevant i Elx. A més, dona la possibilitat d’emetre 
esdeveniments puntuals que atrauen molt l’atenció del 
públic com el sorteig de Copa del Rei del CE Alcoià (en 
octaus i quarts de �nal).

El portal d’esports del web ha permés un espai on podem 
cobrir els esdeveniments especials, ja que s’obre una 
pestanya amb les peces emeses per televisió i altres 
articles i notícies originades només com a contingut 
digital. Per exemple: Mitja Marató, Marató, Volta a la 
Comunitat Valenciana, Camí a Tòquio.

Convenis i acords especí�cs per a la cobertura 
d’esdeveniments:

• Suport a la candidatura de València com a seu dels 
GAY GAMES el 2026. À Punt va avalar el projecte amb 
el compromís d’exercir com a mitjà o�cial durant la 
celebració de l’esdeveniment.

• Conveni de patrocini amb la Federació Valenciana de 
Futbol per a promoure els valors d’aquest esport. Un 
altre objectiu important del conveni és difondre la 
revitalització dels equips de les seleccions 
autonòmiques de la Comunitat Valenciana.

• Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de València 
(setembre 2021) de ciclisme. Conveni per a la 
promoció i difusió del ciclisme, esport molt arrelat a 
la Comunitat Valenciana.

• Acord de copatrocini amb la Fundació Trinidad 
Alfonso per a fomentar la visibilitat d’equips i esports 
minoritaris mitjançant la retransmissió dels partits o 
esdeveniments d’una gran varietat de modalitats 
esportives (hoquei, rugbi, natació, futbol, ciclisme, 
carreres populars, etc.)

3.5. Programació

Els informatius són el centre de la programació de la 
televisió i la ràdio d’À Punt, que complementen la graella 
amb continguts d’entreteniment, cultural i de divulgació. 

Televisió 

En les vesprades de la televisió cal destacar l’espai Bona 
vesprada, 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 transmeten cada dia inquietuds, queixes i 
suggeriments. Màxim Huerta i el seu equip de 
col•laboradors i reporters proposen vora quatre hores 
diaris d’entreteniment. 

Duel de veus: Va ser trending topic a Espanya i va liderar el 
consum en xarxes i trànsit web durant les setmanes que 
es va emetre. Aquest format compleix l’objectiu de 
vertebració territorial, amb cantants de totes les 
comarques, i de promoció lingüística, gràcies a les 
versions de grups molt coneguts internacionalment. Àlex 
Blanquer va ser la presentadora, acompanyada del jurat 
format per Samantha, Eugeni Alemany i Sole Giménez.

Territori de concert: Durant 23 setmanes es programaren 
grups valencians en Territori de concert, per compensar el 
toc de queda i la manca de l’oferta de música en viu, amb 
�tes signi�catives com El Diluvi, La Gossa Sorda, Ciudad 
Jara, etc.

L’hora fosca: És una docusèrie que narra casos policíacs 
mediàtics i colpidors, posant en relleu la tasca de les 
forces de seguretat per resoldre’ls, amb un destacat 
exercici de documentació i revisió de les fonts. Una 
mirada narrativa seriosa gens sensacionalista.

Zoom, investigació: Reportatges d’investigació amb 
temàtiques variades, que van des de la immediatesa a la 
profunditat d’assumptes complexos. Bérnar Giménez 
lidera l’equip de periodistes per a oferir cada setmana un 
producte en prime time referencial en temes d’actualitat. 

No tenim trellat: Aquest programa busca l’empatia del 
públic major que aquesta nit consumeix preferentment 
televisió en obert. S’incorpora la presentadora Gemma 
Juan, que s’uneix a Òscar Tramoyeres per viatjar per la 
nostàlgia de l’arxiu de la tele, i redescobreix personatges 
de tota la vida i fent riure per com ha passat el temps i 
com hem canviat les valencianes i valencians.

A l’estiu s’estrena el concurs diari El premi, que visita 
empreses de la Comunitat Valenciana per jugar amb els 
treballador/es mentre es dona a conéixer el teixit 
productiu i innovador dels diferents sectors.

Tot és art: Programa de prime time d’actualitat de totes 
les disciplines artístiques i culturals.

Entre bastidors: Programa de difusió del món teatral.

Teatre a Punt: Inclou la gravació de les obres Dinamarca i 
Poder i Santedat.

Els dijous miracle: Producció al voltant del cineasta 
Berlanga.

Terres de cinema: Un cicle de cinema rodat al territori 
valencià que s’emet les nits de divendres.

Tresors amb història: Un gran projecte que conta la 
història dels valencians i valencianes mitjançant objectes 
quotidians que trobem a casa, a l’andana, a les cases de 
camps, etc. L’objectiu és recórrer la nostra geogra�a a la 
recerca dels objectes que formaran una futura col•lecció 
museística que es posarà a l’abast de mancomunitats, 
ajuntaments, etc.

Una habitació amb vistes: El format dedicat a literatura, 
Una habitació pròpia, es fa major i adopta una mirada més 
transversal de la cultura.

Ràdio 

En la programació de la ràdio es por destacar el 
recorregut de l’espai Podríem fer-ho millor, que guanya 
pes els caps de setmana com a alternativa als magazins 
de les emissores generalistes. La realitat en clau d’humor 
es revela com una bona medicina contra la pandèmia i ha 
rebut el premi TresDeu.

Durant el primer semestre de 2021, s’incorporaven a la 
graella els quatre productes de marcat caràcter cultural 
sorgits de la crida feta en coproducció amb l’Institut 
Valencià de Cultura:  

Un magazín multiplataforma

La Colla d’À Punt és un magazín infantil amb continguts 
d’actualitat, culturals i lúdics, i amb un esperit 100% 
multiplataforma, materialitzat en la difusió i estrena de 
continguts en suports digitals de dilluns a divendres, els 
quals també s’emeten posteriorment, durant el cap de 
setmana, en la televisió d’À Punt.

La primera emissió de La Colla d'À Punt es va produir el 5 
de gener de 2021, un dia tan assenyalat com el de la 
vesprada de Reis. Amb aquest programa especial i 
l'arribada dels Reis Mags al garatge de La Colla, es va 
donar a conéixer l'espai des del qual Laia i Pau, els dos 
joves presentadors, fan el programa a partir d'aquell dia. 

Des d'aleshores, al llarg de tres temporades i més d’un any 
d’emissió ininterrompuda, La Colla ha anat creixent pel 
que fa a la dinamització dels seus continguts i seccions, 
l'activitat en el web i xarxes socials (Instagram, Facebook 
i Twitter) i la interacció amb el públic infantil i els centres 
educatius de la Comunitat Valenciana.

Continguts i seccions

La Colla és un format amb una estructura molt 
atomitzada i un ampli mosaic de seccions, on s'intercalen 
les elaborades pels presentadors amb altres 
protagonitzades per alguns dels personatges ja coneguts 
de l’univers de La Colla, com les Feretes, Dani Miquel o Els 
Bíters.

Des de l’inici, aquest ventall de seccions ha crescut, ha 
guanyat en varietat i ha fomentat la interacció amb el 
públic, els centres educatius i altres agrupacions. A més, 
algunes seccions s’han adaptat i se n’han incorporat 
d’altres especí�ques per a moments concrets com les 
vacances d’estiu o Nadal. 

• La versió radiofònica de Territori de concerts amb 23 
grups musicals valencians (33% de grups i veus 
femenines).

• Bambolina sonora, radioteatre seriat que combina la 
participació d’entitats universitàries amb actors i 
actrius professionals.

• Les cinc llunes, amb Amàlia Garrigós repassant les 
cinc àrees culturals de l’IVC.

• Café d’artistes amb entrevistes a personalitats de 
tots els sectors a càrrec de Lluís Miquel.

3.6. Ficció

La �cció és el gènere que més quantitat de recursos 
mobilitza en l’audiovisual i que permet posar en valor el 
talent dels tècnics i artistes. Durant el segon semestre de 
2021 s’inicien els rodatges de la sèrie de comèdia Després 
de tu, en col•laboració amb TV3 i IB3 i que va ser gravada 
a l’estudi 1 de Burjassot, on es van construir els decorats 
de la sèrie. A més, À Punt Mèdia ha col•laborat amb la 
minisèrie Sicília sense morts (IB3), La sèrie Mòpius (IB3) i 
la sèrie Desaparegudes (Canal Sur-CMM-TeleMadrid, 
AragónTV, À Punt).

L’Alqueria Blanca és la gran aposta de �cció per a les nits 
de diumenge que s’estrenà a �nal de març. Aquesta 
temporada inclou díhuit capítols que es van emetre el 
2021. En aquest moment ja es comença a plantejar el 
canvi a una emissió diària de L’Alqueria Blanca, que 
�nalment s’ha materialitzat el 2022. 

3.7. Programació infantil i juvenil

La Colla aglutina les activitats infantils d’À Punt Mèdia, i hi 
inclou la creació de continguts, actuacions en directe, 
sortejos i un espai d’interacció exclusiu per als xiquets i 
xiquetes que s’hi apunten.

guanyadora va ser la comissió Arxiduc Carles - Músic 
Gomis, de l'artista Vicente Gomar que va rebre 2.000 
euros i un estendard que recorda aquesta primera edició. 
El segon premi, amb 1.000 euros en metàl•lic i l’estendard 
de record, va ser per a la falla Rig Veda de la comissió Duc 
de Gaeta - Pobla de Farnals. I el tercer guardó, amb 500 
euros i l’estendard commemoratiu, per a la plaça de la 
Reina, Pau i Sant Vicent amb la falla infantil anomenada 
De València i monstres, dels artistes José Luis Ceballos i 
Paco Sanabria. 

A més, la fallera major infantil és de La Colla i va enviar 
una crida als membres per a què disfrutaren de les Falles. 
El missatge es va penjar en el web i es va promocionar en 
el butlletí de Falles. 

Seguint les activitats infantils, el diumenge 5 de 
setembre, l’Ajuntament de Puçol va comptar amb La Colla 
per tal de celebrar les seues festes. La Banda de les 
Feretes i Dani Miquel van acompanyar el grup Ramonets.

Al mes d’octubre de 2021, es va celebrar la Fira del Llibre 
de València als jardins de Vivers. À Punt Mèdia va signar 
un conveni amb l’Ajuntament per a ser el mitjà o�cial de 
la Fira del Llibre i, per aquest motiu, ens vam 
comprometre a fer un dia d’activitats infantils. El 
diumenge 17, La Banda de les Feretes va actuar al recinte 
de Vivers.  

Tot i que la pandèmia no deixava gaudir de moltes 
activitats, des de La Colla es va intentar dur l’esperit 
nadalenc a totes les cases i es van programar moltes 
activitats perquè les xiquetes i els xiquets gaudiren del 
període de vacances. 

Amb motiu de les festes nadalenques estava prevista la 
presència de La Colla amb estands i actuacions a 
esdeveniments com ara Expojove a València o Exponadal 
a Alacant, però la situació sanitària de nou va fer que es 
cancel•laren. Des de La Colla es programaren unes 
accions per tal de sortejar entrades en diversos 
esdeveniments. Cal destacar la intenció de vertebrar el 
territori buscant activitats de nord a sud:

Finalment, en totes les visites i interaccions amb els 
centres educatius s’ha apro�tat per a promoure tota la 
programació infantil d’À Punt, incentivant els i les 
escolars a fer-se membres de La Colla.

Un referent dels espais infantils i un 
dels preferits dels xiquets i xiquetes

El 2021 ha sigut el primer any d’emissió de La Colla d’À 
Punt i ja ha aconseguit ser un referent dels continguts 
infantils de la cadena , tant en la versió en línia com en la 
versió en televisió, i en un dels espais preferits per les 
xiquetes i els xiquets de la Comunitat Valenciana.

Amb els seus reptes, tutorials, unboxings i la resta de 
seccions, Laia i Pau han aconseguit sintonitzar amb una 
xicalla que cada setmana és més nombrosa i 
participativa, i que ha arribat a superar el 20% de share en 
algunes de les seues emissions en televisió

Activitats La Colla 2021

El 2021 ha sigut l’any en què s’ha recuperat l’activitat 
presencial de La Colla per a xiquetes i xiquets, encara que 
tímidament. Algunes activitats s’han hagut de suspendre, 
però amb totes les di�cultats i prevenció per la situació 
pandèmica, La Colla ha participat i ha organitzat 
concerts, festes i ha col•laborat en diversos 
esdeveniments:

Al mes de juliol, la situació va millorar un poc més i, amb 
les mesures pertinents ja es va permetre fer concerts i 
activitats a l’aire lliure, amb aforament reduït i amb totes 
les mesures higièniques que la covid feia necessàries. Així 
es va poder celebrar, durant el mes de juliol la Gran Fira 
de València. À Punt va participar a la Menuda Fira el 8 de 
juliol amb Dani Miquel i les Feretes i amb els Bíters. El dia 
9 de juliol va actuar Xavi Castillo. 

Al mes de setembre es van celebrar les Falles i La Colla va 
convocar la primera edició dels Premis La Colla a les 
Falles, edició 2021. S’hi presentaren un total de 13 falles, i 
els nostres presentadors, Pau i Laia, junt amb actors de 
L’Alqueria Blanca i presentadors d’À Punt, van recórrer les 
falles que s’havien inscrit als premis. La falla infantil 

concerts, etc.) que es promouen des d’À Punt Mèdia. 

Per tal de mantindre informats els membres de les 
activitats i programació de La Colla, s’envien cada 
setmana butlletins a través del correu electrònic als 
membres que així ho han acceptat, 5.387 membres a 1 de 
gener de 2022

 La Colla també continua felicitant els seus membres pel 
seu aniversari. I ho fa de dos maneres: enviem un correu 
de felicitació per l’aniversari a cada membre que 
compleix anys (vora 5.000 correus a l’any) i cada cap de 
setmana emetem un videoclip de la cançó “Moltes 
felicitats” de les Feretes amb els noms de tots els 
membres que han complit anys al llarg de la setmana. 
Aquest vídeo queda penjat en el web després de l’emissió.

Interacció amb els centres educatius

Des del començament del projecte, la interacció amb els 
centres escolars ha sigut una de les prioritats. Aquesta 
interacció ha anat augmentant i ampliant-se a mesura 
que les restriccions degudes a la pandèmia ho ha permés. 

Seccions com “La Colla Challenge”, “La Colla Unboxing” o 
“La berena de La Colla” han permés conéixer més de 
huitanta centres educatius de sud a nord del territori 
valencià. Es tracta de col•legis de ciutats com Alacant, 
València i Castelló de la Plana, però també de poblacions 
menudes com els Ibarsos, les Alcubles, Corbera o 
Finestrat.

Amb la secció “La berena de La Colla” alguns d’aquests 
escolars, a més, han tingut l'oportunitat visitar els estudis 
d’À Punt a Burjassot per a jugar al garatge de Pau i Laia i 
descobrir alhora com és fa un rodatge de televisió. Una 
activitat extraescolar que, segons el feedback rebut de les 
escoles, és altament positiva i interessant per al seu 
desenvolupament.

En altres seccions com “La Colla nius”, “La Colla endevina” 
o “La Colla s’embrolla”, les escoles també han tingut una 
presència importat a través de les enquestes que s'hi han 
fet a l’alumnat per a conéixer la seua opinió sobre temes 
actuals o posar-hi a prova el seu enginy amb endevinalles 
i travallengües. 

Al llarg de 2021, La Colla ha produït més de 280 peces 
protagonitzades per Laia i Pau, estrenades de dilluns a 
dijous en el site de La Colla d’À Punt, el web d'À Punt i al 
canal de YouTube de La Colla:

El Cau de Les Feretes ha produït 21 peces més, 5 d’elles 
cançons amb la incorporació de l’artista Dani Miquel. 

Amb totes aquestes peces s’han elaborat 75 programes 
d’uns 30’ de durada, estrenats els divendres en el web i 
emesos els caps de setmana en la tele d’À Punt (24 en la 
temporada 1 i 16 en la temporada 2) i diàriament durant 
les vacances d’estiu (35 en total). 

Web i xarxes social

Coincidint pràcticament amb l’inici de les emissions 
d’aquest espai, es va llançar el nou web d’À Punt amb un 
site dedicat exclusivament a La Colla d’À Punt, on s’han 
estrenat de dilluns a divendres, en exclusiva abans de la 
seua emissió en televisió, totes les peces i els compactats 
produïts durant tot l’any.

Al mateix temps, es van posar en marxa diferents per�ls 
en les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter, 
mitjançant els quals es promocionen i es donen a 
conéixer tots els continguts i novetats al voltant de l’espai. 
Aquests per�ls, que compten amb interaccions diàries, 
actualment formen una comunitat de més de 1.500 
seguidors:

• INSTAGRAM: 744 seguidors

• FACEBOOK: 715 seguidors

• TWITTER: 258 seguidors

Una altra plataforma de difusió dels continguts de La 
Colla és el seu canal en YouTube, actualment amb 3.360 
subscripcions on, a més dels continguts de La Colla d’À 
Punt, que s’actualitzen pràcticament diàriament, també 
conté altres espais infantils produïts per la cadena, com 
les sèries Els Bíters, El cau de les Feretes, Historietes 
medievals, Júlia i Gilbert o Catacric, catacrac. 

A banda de tot això, cada divendres s’envia una newsletter 
a tots els membres de La Colla amb totes les novetats al 
voltant de la programació i les activitats infantils (festes, 

Concurs Dibuixa el Nadal

Els membres havien d’omplir un formulari creat per a 
l’ocasió al nostre web i adjuntar la foto d’un dibuix per a 
felicitar Nadal. Algun dels dibuixos també van ser 
seleccionats com a cortinetes de continuïtat de la 
televisió d’À Punt. 

Concurs Il•lumina el Nadal

La mecànica va ser la mateixa que en l’anterior 
convocatòria: els membres havien d’omplir el formulari 
creat per a l’ocasió al nostre web i adjuntar foto de la 
seua decoració nadalenca.

Nous membres de La Colla 

La Colla incrementa els membres amb més de 2.000 
noves incorporacions durant l’exercici. L’obertura a 
activitats presencials ha fet que el nombre de nous 
membres haja crescut en relació amb l’any anterior (1.200 
noves altes el 2020). A les gravacions a escoles s’han 
entregat formularis d’inscripció i s’hi ha aconseguit per 
aquest mitjà 130 nous membres i en els esdeveniments 
amb punts de carnet, s’han fet un total de 425 noves altes.

Els avantatges que La Colla ofereix als membres també 
han crescut amb cinc noves ofertes que es sumen a les 
renovacions de convenis amb empreses públiques i 
privades per tal d’oferir a les xiquetes i els xiquets ofertes 
o descomptes en activitats. 

Col•laboracions de La Colla

La Colla també col•labora amb diverses institucions per a 
fomentar la cultura audiovisual entre els i les joves:

PREMIS MICE

Enguany, À Punt ha participat en els Premis MICE, la 
Mostra Internacional de Cinema Educatiu per a xiquetes, 
xiquets, joves, professorat i públic en general, amb 
pel•lícules realitzades per alumnes dins d’entorns 
d’aprenentatge. La iniciativa forma part del conveni 
subscrit entre À Punt i la Mostra Internacional de Cine 
Educatiu (MICE) amb l’objectiu de difondre i promocionar 
l’audiovisual educatiu valencià i fer-ho d'acord amb la 
carta de valors que regeixen els continguts infantils i 
juvenils d'À Punt. Es va convocar, per tercer any, el Premi 
Especial La Colla À Punt, que reconeix el treball d’una 

producció escolar per l’aportació en valors. En aquesta 
edició, el premi ha estat repartit entre dos guanyadors, ex 
aequo: als treballs de l’IES El Quint de Riba-roja de Túria, 
que presentaren la web sèrie de cinc episodis Sentit únic 
i el curtmetratge Una (altra) història dels inicis del cinema, 
i al CEIP Serreria per Quan ens vàrem adonar. A més a 
més, s’han publicat en el web els curtmetratges 
guanyadors de les altres categories en què han participat 
els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Als centres guanyadors se’ls ofereix una visita al centre 
de producció de Burjassot i el CEIP Serreria va vindre el 
dia 4 de novembre de 2021. 

CINEMA JOVE 2021

À Punt Mèdia també aporta un premi al certamen Cinema 
Jove, en les categories de Primària i Secundària. I ha sigut 
mitjà o�cial de la 36a edició de Cinema Jove. Enguany els 
guardons han sigut per a Camina amb mi del CEIP Serreria 
i Cambia las sábanas de l’IES Lluís Vives. 

CONCURS GUIÓ ANY BERLANGA 2021

Es tracta d’una iniciativa perquè els alumnes de primària 
i secundària tinguen una presa de contacte amb el món 
de l’escriptura audiovisual en col•laboració amb Escola 
Valenciana. Els guanyadors gravaran, produiran i 
estrenaran la pel•lícula en À Punt. Aquest concurs encara 
està en procés. 

3.8. Accessibilitat

La llei de creació de la Corporació, en l’article 5, relatiu als 
principis que s’han d’observar en la prestació del servei 
públic, estableix que s’ha de garantir el principi d’igualtat 
de drets per a les persones amb discapacitat, la qual cosa 
suposa, com estableix la Llei 7/2010, de 31 de març, 
general de la comunicació audiovisual (d’ara en avant, 
LGA), reconéixer que les persones amb discapacitat visual 
o auditiva tenen dret a una accessibilitat universal a la 
comunicació audiovisual.

Dins dels principis bàsics de producció de la norma 
creadora de la CVMC s’estableix que implementarà les 
mesures necessàries per a aconseguir els percentatges de 
programació televisiva diària accessibles a les persones 
amb discapacitat sensorial auditiva i visual previstos en 

l’esmentada LGA; així mateix, s’hi estableix que la 
plataforma tecnològica serà accessible a les persones 
amb discapacitat funcional i que aquesta oferirà la versió 
accessible en tots els canals amb la implementació del 
marc d’accessibilitat audiovisual.

La disposició transitòria cinquena de la llei 7/2010 sobre 
els serveis de suport per a les persones amb discapacitat 
especi�ca, entre altres aspectes, assenyala que els canals 
de televisió de nova emissió han d'aconseguir els temps i 
percentatges �xats en el termini de quatre anys. Atesa la 
doble condició d’À Punt de ser un mitjà públic i, al mateix 
temps, un mitjà de nova creació, es remet una consulta 
als serveis jurídics de la CVMC i es fa el càlcul de les 
hores setmanals amb programació accessible. 

El càlcul de les hores setmanals es fa sobre una 
programació de 19 hores diàries (07:00-02:00), de les 
quals 20 minuts/hora són continguts publicitaris, és a dir, 
no estan subjectes a l’obligatorietat de ser accessibles. En 
aquest sentit, durant el quart any d’emissions À Punt ha 
de cobrir:

• Un mínim de 66 hores subtitulades per setmana.

• Un mínim de 2 hores amb audiodescripció per 
setmana.

• Un mínim de 2 hores amb llengua de signes per 
setmana.

Mitjana d’hores setmanals subtitulació 2021

(Veure �gura 1, pàgina 17)

Per tant, durant 2021 se superen les 66 hores setmanals 
obligatòries per llei i s’aconsegueix l’objectiu marcat pel 
que fa a les hores setmanals subtitulades per a persones 
sordes o amb di�cultats auditives

Mitjana d’hores setmanals amb audiodescripció 2021

(Veure �gura 2, pàgina 17)

Amb el total d’hores amb audiodescripció, se superen les 
hores setmanals obligatòries per llei (2 hores per 
setmana) durant tot el 2021 i, per tant, s’assoleix 
sobradament l’objectiu marcat.

Mitjana hores setmanals llengua de signes 2021

(Veure �gura 3, pàgina 17)

Amb el total d’hores emeses amb llengua de signes 
també se superen les hores setmanals obligatòries per 
llei (2 hores per setmana) durant tot el 2021 i, per tant, 
també s’aconsegueix sobradament l’objectiu marcat.

3.9. Audiències

La televisió d’À Punt

La televisió d’À Punt tanca el 2021 amb les millors dades 
històriques amb una quota de pantalla d’un 3,4% i 25.000 
espectadors de mitjana, que pugen a 643.000 espectadors 
en audiència mitjana acumulada. La televisió autonòmica 
ha crescut un 13% respecte a la quota que va assolir el 
2020 (3%). 

L’any es pot dividir, en termes d’audiència, en tres 
períodes, tal com s’aprecia en el grà�c Períodes 2021. 

1 gener a 30 juny: 3,6%

Estiu (1 juliol a 5 setembre): 2,8%

Nova temporada (6 de setembre a 31 desembre): 3,2%

(Veure �gura 4, pàgina 17)

El millor dia de l’any correspon al 5 de setembre amb un 
6,2% d’audiència (44.000 espectadors), que coincideix 
amb la Cremà de les Falles celebrades durant la primera 
setmana de setembre i que congregaren 1.000.000 
d’espectadors.

En l’evolució mensual s’aprecia que els millors mesos són 
abril i maig, mentre que es manté el con�nament 
provocat per la crisi sanitària de la covid. Al maig 
s’arrepleguen les millors dades històriques en aconseguir 
un 4% de share i 30.000 espectadors de mitjana. 

Per franges horàries, À Punt obté els millors registres en 
la sobretaula, que marca una mitjana anual del 5,9%, 
encara que en la franja que més creix respecte al 2020 és 
en la vesprada (2,6%; +23,8), gràcies a la consolidació de 
Bona vesprada. En prime time tanca amb un 3,5% de 
mitjana, però en els últims mesos dibuixa una tendència 

ascendent, i aconsegueix un 4,0% al novembre.

En programes, la �cció desbanca la informació del primer 
lloc dels programes més vistos i la tornada de L’Alqueria 
Blanca se situa com el més vist de l'any (165.000 
espectadors i un 8,8% de share de mitjana), per damunt 
de NTC migdia (105.000 espectadors i 9,0% de share). La 
tornada de la mítica sèrie obté el rècord el dia de la seua 
estrena, el 21 de març, amb prop de 300.000 
teleespectadors i un 12,8% de share, l'emissió més vista de 
l'any. La �cció es consolida en el prime time dels 
diumenges no sols amb la �cció de producció pròpia sinó 
també amb l'emissió de �ccions estrangeres com La 
guerra ha acabat o Els Medici: senyors de Florència, que se 
situen també entre els més vistos de l'any.

(Veure �gura 5, pàgina 18)

Les noves apostes d'entreteniment impulsen també el 
prime time dels dies laborables, i posicionen els 
programes d'investigació periodística Zoom (4,6%) i 
L’hora Fosca (3,9%) en el pòdium dels més seguits. 
Crònica mèdica (4,1%), Valencians pel món (3,6%) i Duel de 
veus (3,9%) han marcat la diferència aquest últim any

*GECA (a partir de dades de *Kantar Media / Informe anual 
2021)

La ràdio d’À Punt

Les audiències de la ràdio es coneixen cada tres mesos, 
mitjançant l’EGM (Estudi General de Mitjans). L’EGM és un 
estudi estadístic a través d’enquestes en les quals es 
pregunta sobre els hàbits de consum de mitjans. Aquestes 
dades es fan públiques en tres onades al llarg de l’any. 

La ràdio pública registra 36.000 oients diaris, segons les 
xifres de l’Estudi General de Mitjans (EGM) de la tercera 
onada de 2021. Aquestes xifres suposen un creixement 
d’un 50% en els dies laborables respecte de l’onada 
corresponent al segon trimestre de l’any.

La pujada més signi�cativa de la tercera onada correspon 
al total de la setmana (de dilluns a diumenge), on duplica 
la quantitat d’oients. En concret, registra 36.000 oients, 
mentre que en l’onada anterior en va aconseguir 18.000. 

Les notícies del matí, de dilluns a divendres assoleix una 

mitjana de 27.000 oients diaris, cosa que implica un 
creixement d’un 92% respecte de l’onada anterior. El 
programa Esports À Punt, que s’emet de dilluns a 
divendres a les 13:30 hores, també dobla el nombre 
d’oients i arriba a 14.000 de mitjana.

Les xifres de la tercera onada de l’EGM mostren que més 
del 50% dels oients escolten la ràdio d’À Punt en 
poblacions entre 10.000 i 200.000 habitants i al voltant 
del 36% viu a poblacions de menys de 5.000 habitants.

El web i les xarxes d’À Punt

La plataforma multimèdia d'À Punt disposa d'un conjunt 
d'aplicacions per a múltiples entorns: mòbils Android i 
IOS, La Colla per a les mateixes plataformes, smart tv 
Samsung, LG i Apple TV i el servei HbbTV (Hybrid 
Broadcast Broadband TV). A més, amb l’objectiu de fer 
més visible el contingut s’ha posat en marxa en YouTube 
un nou projecte que selecciona el més interessant per a 
aquesta plataforma.

En comunicació interna, el 2021 es llança l'aplicació Som 
À Punt, una eina de comunicació de tots els treballadors i 
les treballadores de la Corporació i de la Societat.

La principal �ta en l’àmbit digital d’À Punt el 2021 ha sigut 
el llançament d’un nou web el 9 de març. Aquest nou 
espai ha suposat un salt qualitatiu en la nostra oferta de 
continguts digitals i ens situa en una posició competitiva 
en el marc de la FORTA. Aquesta millora s’ha vist 
re�ectida en les xifres de trànsit web, que s’ha 
incrementat de forma notable el 2021, passant de 
3.014.581 usuaris a 4.223.586, un 40,11% més, i 20.038.683 
pàgines vistes. (Veure �gura 6, pàgina 18)

A més, l’audiència ha visitat el web d’À Punt Mèdia amb 
més freqüència i passa més temps navegant pel web, 5:41 
minuts davant dels 3:07 del 2020, la qual cosa representa 
un creixement d’un 82,37%.

Quant als continguts més visitats del web, els usuaris i les 
usuàries busquen principalment veure o escoltar l’emissió 
en directe, accedir a la programació a la carta o 
informar-se. Només l’emissió en directe va concentrar un 
7,01% del trànsit, mentre que la secció de notícies va rebre 
un 24,12% de les visites, la majoria relacionades amb la 

covid-19. D’altra banda, els programes i sèries i a la carta 
van rebre un 20% del trànsit total del web, i el consum es 
va incrementar un 14% respecte a 2020. Destaquen els 
capítols de la nova temporada de L'Alqueria Blanca i els 
programes de L'hora fosca.

Les xarxes van ser la nostra major font de trànsit el 2021. 
En concret, van aportar un 44% del trànsit web, amb 
Facebook com a primera xarxa per nombre de visites 
(78%), seguida de Twitter (12,7%) i Instagram (4,30%). La 
resta del trànsit web va ser, principalment, directe 
(28,3%) i orgànic (23,7%).

En les xarxes també s’ha aconseguit millorar 
signi�cativament el nombre d'interaccions amb els 
seguidors i seguidores. Els canals que més han crescut en 
aquest aspecte el 2021 són: +33% (Facebook À Punt 
Mèdia), +66% (Facebook À Punt NTC) +56% (Instagram À 
Punt NTC) i +35% (Twitter À Punt NTC).

Pel que fa al nombre de seguidors, s’ha experimentat un 
creixement d’una mitjana d’un 12% en els canals 
corporatius d’À Punt en Facebook, Instagram i Twitter. En 
YouTube els subscriptors han augmentat un 47%, amb els 
capítols a la carta de L’hora fosca que encapçala el 
rànquing de vídeos més vists.

Entre els continguts que han destacat en les xarxes està 
el videoclip de Mi tierra interpretat per Nino Bravo i 
Samantha Gilabert, que va encetar la campanya “À Punt, 
la veu de tots” el 9 d’Octubre. El vídeo és un dels més 
vistos en el canal de Youtube d’À Punt, amb més de 
230.000 visualitzacions. Un altre programa que va 
aconseguir viralitat és el concurs de talents Duel de veus. 
El hashtag #DuelDeVeus va ser un habitual entre els 
trending topic de Twitter a Espanya i a la Comunitat 
Valenciana cada nit de gala. Centenars d’usuaris van 
comentar cada entrega en directe en aquesta xarxa 
social. (Veure �gura 7, pàgina 18)

El fet de tindre un editor de continguts web més avançat 
ens ha permés aprofundir en les noves tendències de 
periodisme de dades, fent ús d’eines de visualització de 
dades com Datawrapper o Flourish per a il•lustrar 
reportatges d’anàlisi i especialment l’evolució setmanal 
de la covid-19 i la vacunació als municipis de la 
Comunitat Valenciana. El nou web també ens ha permés 
oferir reportatges multimèdia més complets. Un bon 

exemple és la peça “Suïcidis: l'emergència sanitària de 
què no es parla”, que va ser guardonat en els VI Premis 
Periodístics de la Policia Local de València

La informació esportiva també s’ha impulsat en l’àmbit 
digital especialment durant el 2021. En les seccions de 
futbol i bàsquet s’han incorporat widgets per a mostrar 
els partits de la jornada i les classi�cacions per 
competició. A més, es va obrir un nou compte dedicat 
d’Instagram i intensi�cat l’activitat en Twitter, on hem 
crescut de 2.000 seguidors (un 33% més en un any). El 
web ha començat a oferir de forma habitual rodes de 
premsa dels entrenadors dels equips de futbol valencians.

Al 2021 també s’han posat en marxa alguns projectes 
transmèdia. El programa Crònica mèdica, una sèrie 
documental sobre històries de sanitaris i pacients del 
servei públic de salut, acompanyava cada entrega 
televisiva amb continguts relacionats exclusius per a web, 
com ara entrevistes no emeses en televisió o reportatges 
en profunditat sobre personalitats valencianes importants 
en el món de la medicina.

L’auge de l’ús del codi QR durant la pandèmia també ha 
ajudat a aprofundir en la vessant transmèdia de la 
redacció d’informatius. Així, s’ha introduït com a pràctica 
habitual l’ús del QR en informatius de televisió per a oferir 
la possibilitat d’accedir a informació més detallada sobre 
una notícia, a una retransmissió a la carta, a consultar 
dades com per exemple els resultats de la Loteria de 
Nadal, etc.

L’estrena de la nova temporada de L’Alqueria Blanca 
també ha tingut una vessant transmèdia. Com que és una 
sèrie molt estimada per l’audiència, es va facilitar el 
contacte entre els seguidors i seguidores i els actors i 
actrius de la producció a través dels Fem comboi, xats en 
directe gravats des de diferents ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana que es podien seguir des dels 
canals de les xarxes d’À Punt. Durant les converses hi 
havia un diàleg en directe entre els actors i actrius i els 
fans que llançaven les preguntes en xarxes.

Figura 5. Informació programes

Figura 6. Informació xarxes

Figura 7. Informació sobre xarxes 2
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L’informatiu matinal Les NTC del matí es va realitzar per a 
la ràdio i la televisió �ns al mes de juliol. Al setembre es 
produeix una remodelació de l’informatiu matinal i 
s’aposta per un gran format de cinc hores de matí. Aquest 
informatiu torna a fer-se als estudis de ràdio en horari de 
7:00 a 12:00 hores, de dilluns a divendres. La primera part 
se centra en l’actualitat informativa i s’emet de manera 
simultània per la ràdio i la televisió i la segona, es 
denomina El dia À Punt, s’emet a partir de les 10:00, per la 
ràdio i és més desenfadada i inclou humor, reportatges, 
entrevistes. Cal assenyalar que Les NTC del matí ha 
esdevingut ja un referent informatiu sobretot per 
l’entrevista, fonamentalment, a representats polítics, 
socials, empresarials i personatges d’actualitat, de 
manera que el contingut que s’emet per À Punt a primera 
hora del matí acaba sent replicat al llarg del dia per altres 
mitjans. 

En la televisió, s’estrena a l’octubre de 2021 el programa 
d’actualitat A la Ventura en horari de 12:00 a 14:00 que 
tracta l’actualitat més rellevant del dia, així com temes 
socials i locals. Aquest nou espai de producció pròpia 
suposa l’ampliació de l’horari de contingut informatiu i 
connecta amb el programa informatiu de migdia en la 
televisió. S’aposta per la proximitat informativa millorant 
el pes de les delegacions de Castelló i d’Alacant. Així, 
aquest magazín inclou tota la informació comarcal més 
propera amb temes de caràcter social i de participació 

Fins al mes d'octubre de 2021 el programa tenia una 
periodicitat setmanal i es basava en un debat que oferia 
una mirada crítica i re�exiva dels temes d’actualitat de la 
setmana. L’espai permetia visibilitzar col•lectius i 
agrupacions representatius de la societat civil, com dones 

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació 
(CVMC) és una entitat pública que té com a missió 
satisfer les necessitats d’informació, cultura, educació i 
entreteniment dels ciutadans i ciutadanes i la societat de 
la Comunitat Valenciana. Les seues funcions són el 
disseny i el desenvolupament de projectes, la generació 
de produccions i continguts i la prestació del servei públic 
audiovisual. 

Són objectius essencials de la Corporació, d’una banda, 
esdevindre un element de vertebració de la realitat social, 
econòmica i cultural de la Comunitat Valenciana i, de 
l’altra, la promoció del valencià.

La Corporació, segons la llei de creació, ha d’exercir la 
funció de servei públic directament i a través de la 
Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la 
Comunitat Valenciana (SAMC). La Corporació és titular de 
la totalitat de les accions de la Societat.

L’SAMC és l’encarregada de prestar el servei públic de 
televisió, ràdio i transmèdia, el disseny i el 
desenvolupament de projectes així com la generació de 
produccions i continguts.

2.1. Òrgans de la CVMC

El Consell Rector és l’encarregat de l’administració i el 
govern de la Corporació Valenciana de Mitjans de 
Comunicació, que exerceix les funcions de direcció i 
representació ordinàries a través de la Presidència de la 
Corporació i una direcció executiva a través de la Direcció 
General. La Corporació s’estructura en els òrgans 
següents.

La Presidència i Consell Rector

Les funcions de la Presidència de la CVMC són la 
representació institucional del Consell Rector i de la 
CVMC, executar i fer complir els acords del Consell 
Rector, supervisar la formulació dels comptes anuals, així 
com elaborar l’avantprojecte de pressupostos. També és 
l’encarregat d’elaborar la proposta de l’informe anual 
sobre la gestió i l’informe sobre el compliment dels 
objectius marcats en el contracte programa, entre 
d’altres.

La Presidència de la CVMC i del Consell Rector les 
elegeixen les Corts per un període de sis anys. El ple de les 
Corts va elegir Enrique Soriano Hernández en la sessió del 
dia 20 d’octubre de 2016 per un període de sis anys. El dia 
8 de gener de 2021, Enrique Soriano renuncia al càrrec i la 
vicepresidenta del Consell Rector, Mar Iglesias Garcia, 
assumeix la Presidència en funcions de l’ens.

El Consell Rector és el màxim òrgan de la Corporació i el 
responsable del compliment dels objectius generals de 
servei públic encomanats i d’establir la direcció 
estratègica de la Corporació i la seua Societat. Per tal de 
complir les funcions encomanades s’han fet un total de 38 
reunions

El Consell Rector està format pel president o presidenta i 
nou membres. La composició del Consell Rector en data 31 
de desembre de 2021 és la següent:

• Mar Iglesias García, vicepresidenta i presidenta en funcions, 
en representació del Consell de l’Audiovisual

• María Lozano Estivalis, vocal

• José Martínez Sáez, vocal

• Rosa Yagüe Perales, vocal

• Vicente Cutanda Mansilla, vocal

• Marc Pallarès Piquer, vocal

• Raquel Piqueras Navarro, vocal en representació del Consell 
de l’Audiovisual

• Rosa María Agost Canós, vocal en representació del Consell 
de la Ciutadania

• María Soledad Fernández Cano, vocal en representació dels 
treballadors i de les treballadores de la CVMC i l’SAMC. 

Manuel Camarasa Bravo, vocal en representació dels 
treballadores i les treballadores va cessar, a petició 
pròpia, el 14 de desembre de 2020. 

María Soledad Fernández Cano va comparéixer el 23 de 
març de 2021 davant la Comissió de Radiotelevisió 
Valenciana i l’Espai Audiovisual. El dia 17 d’abril se’n 
publicà el nomenament com a membre del Consell 
Rector. 

Direcció general

La Direcció General és la responsable de la direcció 
executiva i de la representació de l’SAMC. La Direcció 
General decideix els continguts i ordena la programació 
de la televisió, la ràdio, els serveis en línia, d’acord amb el 
mandat marc, el contracte programa i les directrius del 
Consell Rector.

• Alfred Costa i Folgado és el director general de l’SAMC.

Consell de la Ciutadania

El Consell de la Ciutadania és l’òrgan assessor en matèria 
de programació i de continguts. Aquest consell assisteix 
el Consell Rector i la Direcció General en la de�nició i 
l’avaluació de les polítiques i estratègies de programació. 

El Consell de la Ciutadania també exerceix la defensa de 
l’audiència, tot recollint les queixes, suggeriments i 
comentaris de la ciutadania i fer-los arribar al Consell 
Rector. 

La composició del Consell de la Ciutadania és la següent:

• Julia Sevilla Merino, presidenta

• Toño Abad García, vicepresident

Vocals

• Lucía Peris Mestre

• Verònica Cantó Doménech

• Nuria Tendeiro Parrilla

• Pilar Devesa Quinto

• María Teresa Puertes Andreu

• Vicente Muñoz Puelles

• Fernando Móner Romero

• Andreu Yakúbuv

• Fernando Vilar Moreno

• José Ignacio Pastor Pérez 

• José Reig Cruañes

El Consell de la Ciutadania ha celebrat tretze reunions 
ordinàries el 2021 en un format híbrid. En l’exercici de 
defensor de l'audiència, el Consell de la Ciutadania ha 
rebut un total de 1262 suggeriments i 60 queixes. 

La inclusió o no de les misses en la programació d’À Punt 
ha sigut el fet que més queixes i suggeriments ha 
provocat. De fet, l'increment dels suggeriments es 
concentren en els mesos de juny i octubre i el motiu és 
manifestar la seua opinió a favor de l'emissió de les 
misses.

El Consell de la Ciutadania va elaborar un informe 
sobre programes religiosos a petició del Consell Rector. 
Així mateix, el Consell de la Ciutadania té l’encàrrec 
legal d’emetre un informe semestral i un altre anual 
sobre el desenvolupament de les programacions dels 
diversos mitjans i serveis de la Corporació. El dia 16 de 
desembre de 2021 es lliurà al Consell Rector l’informe 
corresponent al primer semestre de 2021 i el dia 22 de 
març de 2022 es presentà de manera presencial i per 
videoconferència l’informe anual. Tots els informes es 
troben publicats en la web de la CVMC.

Consell d’Informatius

El Consell d’Informatius és l’òrgan intern de la CVMC en 
què participa el conjunt de professionals que intervenen 
en el procés d’elaboració de continguts informatius, per a 
vetlar per la independència, l’objectivitat i la veracitat de 
les informacions difoses.

La composició del Consell d’Informatius durant l’any 2021, 
�ns a l’octubre de 2021, era: 

• Abel Campos i Micó, president

• Isabel M. González Mesa, vicepresidenta

• Roberto Ortín Falcó, secretari

El Consell d’Informatius, durant una reunió amb la 
presidenta en funcions de la CVMC, va proposar un canvi 
en el seu reglament intern per a ampliar de cinc a sis 
persones els integrants del Consell d’Informatius (quatre 
periodistes i dos tècnics). Ja en l’informe semestral de 
2020, el Consell d’Informatius, va manifestar la necessitat 
d’augmentar el nombre de membres i la d’incorporar a 
aquest òrgan els operadors i operadores d’equips i als 
tècnics de postproducció al cens de les persones 
electores. El Consell Rector de la CVCM va aprovar la 
modi�cació del Reglament orgànic i de funcionament del 
Consell d’Informatius en la reunió celebrada l'1 de juny de 
2021. 

Els dies 27, 28, i 29 d’octubre se celebraren, una vegada 
complit els dos anys de mandat, les segones eleccions al 
Consell d’Infomatius. D’aquestes eleccions va eixir un nou 
Consell d’Informatius la composició del qual és la 
següent: 

• Robert Ortín Falcó, president

• Adelaida Ferre Tortosa, vicepresidenta 

• Xavier García del Valle, secretari

• Abel Campos i Micó, vocal

• Anna Blanco Beneyto, vocal

• Xelo Gimeno Borràs, vocal, representant del Consell 
d’Informatius en la Comissió de Seguiment del Llibre d’Estil.

El Consell d’Informatius es reuneix periòdicament amb la 
Direcció d’Informatius. S’ha reunit amb el Consell de la 
Ciutadania en una ocasió, va assistir a la presentació de 
l’informe anual del Consell de la Ciutadania a la sala 
d’actes del Centre de Producció de Programes de 
Burjassot i el president i la vicepresidenta acudiren a la 
presentació de la segona edició del Llibre d’estil que va 
tindre lloc al Saló de Vidre del Districte Digital d’Alacant. 
Així mateix, va mantindre dues reunions amb la 
vicepresidenta i presidenta en funcions del Consell Rector. 

El 28 de maig van celebrar, de manera semipresencial, la 
tercera assemblea amb les treballadores i treballadors 
adscrits al departament d’informatius. 

A més, el Consell d’Informatius ha participat durant l’any 
2021 en les reunions periòdiques de la Comissió de 
Seguiment del Llibre d’estil.

2.2. Fites destacades el 2021

Gala Celebrem 3 anys

La televisió valenciana complia tres anys d’emissió el 10 
de juny de 2021. Amb motiu d’aquest aniversari, À Punt va 
preparar una gala des del Teatre Principal de València. 
Aquesta gala, Celebrem 3 anys, es va emetre en directe 
per la televisió i les plataformes digitals d’À Punt Mèdia. 

Àlex Blanquer i Lluís Cascant presentadors de Duel de veus 
i TàP Zàping, respectivament, van conduir una gala per on 
passaren les actuacions de Samantha Gilabert, La Fúmiga, 
Pep Gimeno Botifarra i la guanyadora i �nalista del 
concurs de talents Duel de veus, Laura Sánchez i Guillem 
Mayo.

D’altra banda, l’actor Ferran Gadea, Tonet, i els 
presentadors Òscar Tramoyeres i Pepa Cases van oferir 
tres monòlegs a l’estil del programa Comediants. 

Durant la gala es va fer un agraïment especial a tots els 
professionals que han participat activament en totes les 
�tes que À Punt ha aconseguit durant els tres anys 
d’existència de la televisió, també la ràdio i el web, com 
ara cobertures especials, pandèmia, premis i rècords 
d’audiència. I, per últim, es va retre homenatge al 
personal sanitari que va cuidar de nosaltres durant la 
pandèmia. L’oncòloga Anna Lluch i la cap de l’UCI de 
l’Hospital Clínic de València, Marisa Blasco, reberen 
l’homenatge, en representació del personal sanitari.

Mar Iglesias, presidenta del Consell Rector de la CVMC i 
Alfred Costa, director general d’À Punt van ser els 
am�trions de la festa. Entre els assistents a la festa 
d’aniversari de la televisió pública valenciana acudiren el 
president de la Generalitat, Ximo Puig; els màxims 
representants del Consell; l’alcalde de València, Joan 
Ribó; els presidents de les diputacions d’Alacant i 
València, Carlos Mazón i Toni Gaspar; representants del 
món de l’esport com ara el València CF, el Vila-real i la 
pilota valenciana entre altres institucions i associacions 
de la Comunitat Valenciana. La Junta General de FORTA 
(Federación de Organismos de Radio y Televisión) es va 
reunir en València amb motiu de la celebració de 
l’aniversari de la televisió pública valenciana i els 
representats de FORTA assistiren també a la gala en el 
Teatre Principal. 

La retransmissió per televisió va obtindre un 7,1% 
d’audiència i una mitjana de 117.000 persones van seguir 
des de casa per la televisió i el web la gala Celebrem 3 
anys d’À Punt.

Segona edició del ‘Llibre d’estil’

El Llibre d’estil de la CVMC estableix tot un seguit de 
pautes d’acció comunicativa i informativa per a tots els 
continguts produïts i difosos per À Punt Mèdia. Les 
directrius que conté el Llibre d’estil serveixen per a 
orientar l’acció professional en la CVMC i l’SAMC. La 
Comissió de Seguiment del Llibre d’Estil té entre altres 
funcions vetlar per la qualitat dels continguts emesos, 
elaborar procediments que faciliten el compliment del 
Llibre d’estil i la resolució de con�ictes i l’atenció o 
resposta a les queixes i suggeriments en aquest àmbit i 
proposar l’actualització i adequació dels continguts del 
Llibre d’estil. 

Fruit de la faena continuada de la comissió, el juny del 
2021 es va presentar la segona edició del Llibre d’estil de 
la CVMC al Saló de Vidre de Districte Digital a la ciutat 
d’Alacant. 

La segona edició del Llibre d’estil és fruit de la tasca 
constant de la Comissió de Seguiment. La pràctica 
professional diària ha plantejat preguntes i dubtes que 
s’han debatut en el si de la Comissió i que han donat com 
a resultat la revisió i actualització d’aquest manual. 

A més de la versió física, s’ha publicat una versió web en 
la pàgina de la CVMC amb l’objectiu que siga més 
accessible per als treballadors i treballadores d’À Punt, 
però també per a la societat en general. 

Incorporació al canal Bon Dia 

La Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació 
signa un conveni de col•laboració amb la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i l’ens públic de 
Radiotelevisió de les Illes Balears, mitjançant el qual À 
Punt Mèdia s’incorpora al canal d’internet conjunt Bon Dia 
TV. 

Bon Dia TV és un canal accessible per internet que 
incorpora un conjunt de continguts audiovisuals dels 
territoris de l’àmbit lingüístic conjunt entre els territoris 
de la Comunitat Valenciana, les Illes Balears i Catalunya.

La programació té un caràcter social i cultural conformat 
per documentals, sèries, llargmetratges i programes amb 
una temàtica variada per tal de donar visibilitat a la 
producció pròpia de qualitat de les diferents televisions.

La presentació del canal conjunt va tindre lloc el 19 de 
novembre a la Sala Luis García Berlanga del Teatre Rialto 
de València el 19 de novembre, amb l’assistència de 
representacions de les tres corporacions implicades i 
diferents entitats i associacions de la societat civil. 
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LA CORPORACIÓ VALENCIANA DE MITJANS 
DE COMUNICACIÓ

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) 
exerceix la funció de servei públic que té encomanat 
mitjançant la marca À Punt Mèdia, un servei 
multiplataforma que presta el servei públic de televisió, 
ràdio i web, el disseny i desenvolupament de projectes 
així com la generació de produccions i continguts. 

3.1. La informació en À Punt Mèdia

L’exercici 2021 ha esta marcat, des del punt de vista 
informatiu, per l’evolució de la crisi sanitària, amb la 
vacunació de la població, les successives onades i la 
gestió de l’Administració com a eixos de l’actualitat 
informativa. À Punt analitza tots aquests temes 
d’actualitat amb perspectiva autonòmica, comarcal i 
local.

Els informatius d’À Punt Media s’organitzen de manera 
que són els espais que obrin les tres franges de 
programació diària (matí, vesprada i nit). A la ràdio, a 
més, s’ofereixen butlletins horaris amb les últimes 
notícies.

À Punt Mèdia tracta de respondre a la demanada 
d’informació amb avanços i programes especials per a 
donar en directe les compareixences més rellevants. 

El 2021 es consolida la redacció especialitzada en 
política, economia, societat, cultura i internacional, per a 
comptar amb periodistes amb fonts i agendes pròpies. El 
resultat és positiu tant en el producte �nal com en 
l’e�càcia en l’organització del treball. Aquesta nova 
estratègia informativa, especialitzant els equips, ha 
possibilitat el fet de obtindre exclusives pràcticament 
totes les setmanes i aconseguir ser referents d’altres 
mitjans de comunicació valencians.

L’informatiu NTC comarques, l’informatiu comarcal que 
s’emetia en la televisió d’À Punt de dilluns a divendres, es 
va estrenar l'octubre de 2020. Aquest espai informatiu de 
mitja hora se centrava en la informació més local. El NTC 
comarques va estar en antena �ns al mes de juliol de 2021. 

investigadores, personal sanitari o col•lectius vulnerables, 
i això ha propiciat debats enriquidors i tertúlies 
constructives i divulgadores. 

El magazín radiofònic El rall passa a partir de setembre a 
ser diari i s’emet de 12:00 a 13:30 hores. Aquest espai 
acosta la informació local i comarcal més rellevant i es 
realitza en col•laboració amb la Xarxa d’Emissores 
Municipals Valencianes (Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies). Un total de vint emissores emeten 
el programa, en directe o en diferit, a tota la Comunitat 
Valenciana, on es dona veu a moltes associacions i 
entitats que han trobat una �nestra a la radio pública.

El 2021 es llança el nou web amb un nou concepte. El web 
és la �nestra de tot el contingut d’À Punt Mèdia, però ara 
posa el focus en la informació del dia i en les notícies 
d’última hora, per tal de competir com un tercer mitjà de 
comunicació (a més de la televisió i la ràdio). Per a 
començar a situar-se en aquesta posició, s’ha 
reestructurat el departament digital amb l’objectiu que 
un equip propi de periodistes es dedique exclusivament a 
la informació. Amb aquest objectiu, es redissenya la 
portada i l’estratègia en xarxes. S’hi treballen temes de 
periodisme de dades o multimèdia, com ara el reportatge 
especial sobre la prevenció del suïcidi, premiat per la 
Policia Local de València. L’aposta pel Digital �rts i la 
renovació de l’estratègia ha comportat un augment de 
l’audiència del 40% (d’usuaris únics) respecte del 2020, 
mentre que ha pujat un 30% el nombre de pàgines vistes. 

3.2. Els esports en À Punt Mèdia

El 2021, À Punt Mèdia ha apostat per incloure més temps 
dedicat a l’esport tant en ràdio i televisió com ara en el 
web i les xarxes socials. Aquest exercici, s’ha augmentat 
de manera considerable. Així, s’han cobert les grans cites 
esportives, i s’ha presta especial atenció als esportistes 
valencians, però també s’ha donat visibilitat als equips i 
esports valencians que habitualment no tenen cabuda en 
altres mitjans de comunicació.

Els esports en la televisió d’À Punt

La informació esportiva està present en els blocs 
d’esports dels informatius diaris de la televisió, amb una 
durada d’uns 15 minuts al migdia i 12 minuts a la nit.

En gener començà La �nestra esportiva, un programa de 
retransmissions que s’emet, en principi, els diumenges al 
matí però, de tant en tant, també s’ha emés dissabte i �ns 
i tot algun divendres, segons quan té lloc l’esdeveniment 
esportiu

L’any 2021 s’han fet un total de 37 retransmissions de La 
�nestra esportiva: setze amb el patrocini de la Fundació 
Trinidad Alfonso i huit per streaming pel web d’À Punt. 

Aquestes retransmissions han sigut de diferents 
disciplines esportives, com ara de diferents categories de 
futbol, rugbi, handbol, hoquei, natació, tant femení com 
masculí.

A més, en moments puntuals, s’ha posat en marxa una 
programació especial amb motiu de �tes esportives 
destacades que s’han tractat de forma individualitzada 
dins del bloc d’esports dels Informatius d’À Punt al llarg 
de la setmana. És el cas de l’Especial Vila-real CF Campió 
de la UEFA Europe League. L’especial Mitja Marató, la 
Marató València, l’Eurocup Women i Copa de la Reina de 
Bàsquet, el Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de 
València, el Penyagolosa Trails, l’Open Tenis Ciutat de 
València i el Mediterranean Èpic.

D’altra banda, amb motiu de la celebració dels Jocs 
Olímpics emetérem un serial d’entrevistes dins d’una 
secció anomenada “Camí a Tòquio”. En aquest sentit, des 
del mes de maig, cada dia, el bloc d’esports en els 
informatius incloïa una entrevista i/o reportatge amb 
atletes valencians que participaren en els JJOO. Per a fer 
aquest espai, un equip es va desplaçar a Madrid i 
Barcelona, als centres d’alt rendiment. Aquestes 
entrevistes es publicaren també en el web en una 
pestanya que va estar formada per 37 blocs emesos en 
TDT mentre que en el web especí�c “Camí a Tòquio” va 
sumar un total de 108 peces. 

Va de bo és el programa de retransmissions de partides 
de pilota amb un calendari que l’any 2021 estigué afectat 
per la pandèmia. Finalment, el contracte amb la Fundació 
de Pilota Valenciana (FUNPIVAL) i la Federació de Pilota 
Valenciana (FEDPIVAL), a través de la productora 
Proximia, es formalitzà i les retransmissions de partides 
començaren al mes de març. Tot i això, des d’aquell 
moment s’han retransmés 34 partides en total: 8 de 
FEDPIVAL i 26 de FUNPIVAL.

El departament d’esports va realitzar un reportatge de 
producció pròpia amb guió de Xavi Alberola amb motiu 
de la mort de Paco Cabanes, el Genovés, emés el 6 d’agost 
i que es va repetir el 25 de desembre. 

3.3. La ràdio d’À Punt

Al mes de gener s’estrena el nou horari de l’espai La 
pròrroga, un programa informatiu diari de l’actualitat 
esportiva. Aquest espai es va estrenar amb horari de 15:30 
a 16:00 el 2020. A hores d’ara i des del mes de gener de 
2022 ha passat a emetre’s de 19:30 a les 20:00 hores, ja 
que s’ha valorat que és un horari més adient per a l’oient 
d’esports. 

Línia de fons també canvia d’horari en tornar de les 
vacances d’estiu. A partir del mes de setembre, el 
programa s’emet de dilluns a divendres de 23:00 a 01:00 
hores. Aquest canvi ja s’ha fet, atés que és la franja 
clàssica per a sentir la ràdio esportiva de resum del dia. 
Aquest espai inclou entrevistes amb el personatge de la 
jornada i tertúlia amb presència de periodistes i analistes 
dels principals mitjans de comunicació de la Comunitat 
Valenciana.

El programa Des de la banda ha ampliat l’horari, ja que 
des de la temporada 2020/2021 retransmet no només els 
partits dels equips valencians de Primera Divisió de 
Futbol, sinó també tots els partits del València Basket en 
Lliga, Copa del Rei i Eurocup i en Lliga Endesa Femenina, 
Copa de la Reina i Eurocup Women.

Per últim, cal remarcar que s’ha començat a retransmetre 
els partits de futbol de 1a i 2a RFEF, ASOBAL i Lliga 
Guerreres, rugbi masculí i femení i també un partit 
d’hoquei del Pas Alcodiam, clau per a la permanència de 
l’equip en la màxima categoria. 

3.4. El web d’À Punt

Amb motiu de l’estrena del nou web d’À Punt Mèdia 
s’inclou el nou portal d’esports amb noves seccions i 
pàgina pròpia. Aquest nou espai ha propiciat que es puga 
emetre cada setmana per streaming la roda de premsa 

del tècnic del València i quan hi ha duel autonòmic també 
del tècnic del Vila-real, Elx i Llevant. També s’han emés 
compareixences puntuals, les presentacions dels tècnics, 
com ara les dels entrenadors del Vila-real, València, 
Llevant i Elx. A més, dona la possibilitat d’emetre 
esdeveniments puntuals que atrauen molt l’atenció del 
públic com el sorteig de Copa del Rei del CE Alcoià (en 
octaus i quarts de �nal).

El portal d’esports del web ha permés un espai on podem 
cobrir els esdeveniments especials, ja que s’obre una 
pestanya amb les peces emeses per televisió i altres 
articles i notícies originades només com a contingut 
digital. Per exemple: Mitja Marató, Marató, Volta a la 
Comunitat Valenciana, Camí a Tòquio.

Convenis i acords especí�cs per a la cobertura 
d’esdeveniments:

• Suport a la candidatura de València com a seu dels 
GAY GAMES el 2026. À Punt va avalar el projecte amb 
el compromís d’exercir com a mitjà o�cial durant la 
celebració de l’esdeveniment.

• Conveni de patrocini amb la Federació Valenciana de 
Futbol per a promoure els valors d’aquest esport. Un 
altre objectiu important del conveni és difondre la 
revitalització dels equips de les seleccions 
autonòmiques de la Comunitat Valenciana.

• Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de València 
(setembre 2021) de ciclisme. Conveni per a la 
promoció i difusió del ciclisme, esport molt arrelat a 
la Comunitat Valenciana.

• Acord de copatrocini amb la Fundació Trinidad 
Alfonso per a fomentar la visibilitat d’equips i esports 
minoritaris mitjançant la retransmissió dels partits o 
esdeveniments d’una gran varietat de modalitats 
esportives (hoquei, rugbi, natació, futbol, ciclisme, 
carreres populars, etc.)

3.5. Programació

Els informatius són el centre de la programació de la 
televisió i la ràdio d’À Punt, que complementen la graella 
amb continguts d’entreteniment, cultural i de divulgació. 

Televisió 

En les vesprades de la televisió cal destacar l’espai Bona 
vesprada, 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 transmeten cada dia inquietuds, queixes i 
suggeriments. Màxim Huerta i el seu equip de 
col•laboradors i reporters proposen vora quatre hores 
diaris d’entreteniment. 

Duel de veus: Va ser trending topic a Espanya i va liderar el 
consum en xarxes i trànsit web durant les setmanes que 
es va emetre. Aquest format compleix l’objectiu de 
vertebració territorial, amb cantants de totes les 
comarques, i de promoció lingüística, gràcies a les 
versions de grups molt coneguts internacionalment. Àlex 
Blanquer va ser la presentadora, acompanyada del jurat 
format per Samantha, Eugeni Alemany i Sole Giménez.

Territori de concert: Durant 23 setmanes es programaren 
grups valencians en Territori de concert, per compensar el 
toc de queda i la manca de l’oferta de música en viu, amb 
�tes signi�catives com El Diluvi, La Gossa Sorda, Ciudad 
Jara, etc.

L’hora fosca: És una docusèrie que narra casos policíacs 
mediàtics i colpidors, posant en relleu la tasca de les 
forces de seguretat per resoldre’ls, amb un destacat 
exercici de documentació i revisió de les fonts. Una 
mirada narrativa seriosa gens sensacionalista.

Zoom, investigació: Reportatges d’investigació amb 
temàtiques variades, que van des de la immediatesa a la 
profunditat d’assumptes complexos. Bérnar Giménez 
lidera l’equip de periodistes per a oferir cada setmana un 
producte en prime time referencial en temes d’actualitat. 

No tenim trellat: Aquest programa busca l’empatia del 
públic major que aquesta nit consumeix preferentment 
televisió en obert. S’incorpora la presentadora Gemma 
Juan, que s’uneix a Òscar Tramoyeres per viatjar per la 
nostàlgia de l’arxiu de la tele, i redescobreix personatges 
de tota la vida i fent riure per com ha passat el temps i 
com hem canviat les valencianes i valencians.

A l’estiu s’estrena el concurs diari El premi, que visita 
empreses de la Comunitat Valenciana per jugar amb els 
treballador/es mentre es dona a conéixer el teixit 
productiu i innovador dels diferents sectors.

Tot és art: Programa de prime time d’actualitat de totes 
les disciplines artístiques i culturals.

Entre bastidors: Programa de difusió del món teatral.

Teatre a Punt: Inclou la gravació de les obres Dinamarca i 
Poder i Santedat.

Els dijous miracle: Producció al voltant del cineasta 
Berlanga.

Terres de cinema: Un cicle de cinema rodat al territori 
valencià que s’emet les nits de divendres.

Tresors amb història: Un gran projecte que conta la 
història dels valencians i valencianes mitjançant objectes 
quotidians que trobem a casa, a l’andana, a les cases de 
camps, etc. L’objectiu és recórrer la nostra geogra�a a la 
recerca dels objectes que formaran una futura col•lecció 
museística que es posarà a l’abast de mancomunitats, 
ajuntaments, etc.

Una habitació amb vistes: El format dedicat a literatura, 
Una habitació pròpia, es fa major i adopta una mirada més 
transversal de la cultura.

Ràdio 

En la programació de la ràdio es por destacar el 
recorregut de l’espai Podríem fer-ho millor, que guanya 
pes els caps de setmana com a alternativa als magazins 
de les emissores generalistes. La realitat en clau d’humor 
es revela com una bona medicina contra la pandèmia i ha 
rebut el premi TresDeu.

Durant el primer semestre de 2021, s’incorporaven a la 
graella els quatre productes de marcat caràcter cultural 
sorgits de la crida feta en coproducció amb l’Institut 
Valencià de Cultura:  

Un magazín multiplataforma

La Colla d’À Punt és un magazín infantil amb continguts 
d’actualitat, culturals i lúdics, i amb un esperit 100% 
multiplataforma, materialitzat en la difusió i estrena de 
continguts en suports digitals de dilluns a divendres, els 
quals també s’emeten posteriorment, durant el cap de 
setmana, en la televisió d’À Punt.

La primera emissió de La Colla d'À Punt es va produir el 5 
de gener de 2021, un dia tan assenyalat com el de la 
vesprada de Reis. Amb aquest programa especial i 
l'arribada dels Reis Mags al garatge de La Colla, es va 
donar a conéixer l'espai des del qual Laia i Pau, els dos 
joves presentadors, fan el programa a partir d'aquell dia. 

Des d'aleshores, al llarg de tres temporades i més d’un any 
d’emissió ininterrompuda, La Colla ha anat creixent pel 
que fa a la dinamització dels seus continguts i seccions, 
l'activitat en el web i xarxes socials (Instagram, Facebook 
i Twitter) i la interacció amb el públic infantil i els centres 
educatius de la Comunitat Valenciana.

Continguts i seccions

La Colla és un format amb una estructura molt 
atomitzada i un ampli mosaic de seccions, on s'intercalen 
les elaborades pels presentadors amb altres 
protagonitzades per alguns dels personatges ja coneguts 
de l’univers de La Colla, com les Feretes, Dani Miquel o Els 
Bíters.

Des de l’inici, aquest ventall de seccions ha crescut, ha 
guanyat en varietat i ha fomentat la interacció amb el 
públic, els centres educatius i altres agrupacions. A més, 
algunes seccions s’han adaptat i se n’han incorporat 
d’altres especí�ques per a moments concrets com les 
vacances d’estiu o Nadal. 

• La versió radiofònica de Territori de concerts amb 23 
grups musicals valencians (33% de grups i veus 
femenines).

• Bambolina sonora, radioteatre seriat que combina la 
participació d’entitats universitàries amb actors i 
actrius professionals.

• Les cinc llunes, amb Amàlia Garrigós repassant les 
cinc àrees culturals de l’IVC.

• Café d’artistes amb entrevistes a personalitats de 
tots els sectors a càrrec de Lluís Miquel.

3.6. Ficció

La �cció és el gènere que més quantitat de recursos 
mobilitza en l’audiovisual i que permet posar en valor el 
talent dels tècnics i artistes. Durant el segon semestre de 
2021 s’inicien els rodatges de la sèrie de comèdia Després 
de tu, en col•laboració amb TV3 i IB3 i que va ser gravada 
a l’estudi 1 de Burjassot, on es van construir els decorats 
de la sèrie. A més, À Punt Mèdia ha col•laborat amb la 
minisèrie Sicília sense morts (IB3), La sèrie Mòpius (IB3) i 
la sèrie Desaparegudes (Canal Sur-CMM-TeleMadrid, 
AragónTV, À Punt).

L’Alqueria Blanca és la gran aposta de �cció per a les nits 
de diumenge que s’estrenà a �nal de març. Aquesta 
temporada inclou díhuit capítols que es van emetre el 
2021. En aquest moment ja es comença a plantejar el 
canvi a una emissió diària de L’Alqueria Blanca, que 
�nalment s’ha materialitzat el 2022. 

3.7. Programació infantil i juvenil

La Colla aglutina les activitats infantils d’À Punt Mèdia, i hi 
inclou la creació de continguts, actuacions en directe, 
sortejos i un espai d’interacció exclusiu per als xiquets i 
xiquetes que s’hi apunten.

guanyadora va ser la comissió Arxiduc Carles - Músic 
Gomis, de l'artista Vicente Gomar que va rebre 2.000 
euros i un estendard que recorda aquesta primera edició. 
El segon premi, amb 1.000 euros en metàl•lic i l’estendard 
de record, va ser per a la falla Rig Veda de la comissió Duc 
de Gaeta - Pobla de Farnals. I el tercer guardó, amb 500 
euros i l’estendard commemoratiu, per a la plaça de la 
Reina, Pau i Sant Vicent amb la falla infantil anomenada 
De València i monstres, dels artistes José Luis Ceballos i 
Paco Sanabria. 

A més, la fallera major infantil és de La Colla i va enviar 
una crida als membres per a què disfrutaren de les Falles. 
El missatge es va penjar en el web i es va promocionar en 
el butlletí de Falles. 

Seguint les activitats infantils, el diumenge 5 de 
setembre, l’Ajuntament de Puçol va comptar amb La Colla 
per tal de celebrar les seues festes. La Banda de les 
Feretes i Dani Miquel van acompanyar el grup Ramonets.

Al mes d’octubre de 2021, es va celebrar la Fira del Llibre 
de València als jardins de Vivers. À Punt Mèdia va signar 
un conveni amb l’Ajuntament per a ser el mitjà o�cial de 
la Fira del Llibre i, per aquest motiu, ens vam 
comprometre a fer un dia d’activitats infantils. El 
diumenge 17, La Banda de les Feretes va actuar al recinte 
de Vivers.  

Tot i que la pandèmia no deixava gaudir de moltes 
activitats, des de La Colla es va intentar dur l’esperit 
nadalenc a totes les cases i es van programar moltes 
activitats perquè les xiquetes i els xiquets gaudiren del 
període de vacances. 

Amb motiu de les festes nadalenques estava prevista la 
presència de La Colla amb estands i actuacions a 
esdeveniments com ara Expojove a València o Exponadal 
a Alacant, però la situació sanitària de nou va fer que es 
cancel•laren. Des de La Colla es programaren unes 
accions per tal de sortejar entrades en diversos 
esdeveniments. Cal destacar la intenció de vertebrar el 
territori buscant activitats de nord a sud:

Finalment, en totes les visites i interaccions amb els 
centres educatius s’ha apro�tat per a promoure tota la 
programació infantil d’À Punt, incentivant els i les 
escolars a fer-se membres de La Colla.

Un referent dels espais infantils i un 
dels preferits dels xiquets i xiquetes

El 2021 ha sigut el primer any d’emissió de La Colla d’À 
Punt i ja ha aconseguit ser un referent dels continguts 
infantils de la cadena , tant en la versió en línia com en la 
versió en televisió, i en un dels espais preferits per les 
xiquetes i els xiquets de la Comunitat Valenciana.

Amb els seus reptes, tutorials, unboxings i la resta de 
seccions, Laia i Pau han aconseguit sintonitzar amb una 
xicalla que cada setmana és més nombrosa i 
participativa, i que ha arribat a superar el 20% de share en 
algunes de les seues emissions en televisió

Activitats La Colla 2021

El 2021 ha sigut l’any en què s’ha recuperat l’activitat 
presencial de La Colla per a xiquetes i xiquets, encara que 
tímidament. Algunes activitats s’han hagut de suspendre, 
però amb totes les di�cultats i prevenció per la situació 
pandèmica, La Colla ha participat i ha organitzat 
concerts, festes i ha col•laborat en diversos 
esdeveniments:

Al mes de juliol, la situació va millorar un poc més i, amb 
les mesures pertinents ja es va permetre fer concerts i 
activitats a l’aire lliure, amb aforament reduït i amb totes 
les mesures higièniques que la covid feia necessàries. Així 
es va poder celebrar, durant el mes de juliol la Gran Fira 
de València. À Punt va participar a la Menuda Fira el 8 de 
juliol amb Dani Miquel i les Feretes i amb els Bíters. El dia 
9 de juliol va actuar Xavi Castillo. 

Al mes de setembre es van celebrar les Falles i La Colla va 
convocar la primera edició dels Premis La Colla a les 
Falles, edició 2021. S’hi presentaren un total de 13 falles, i 
els nostres presentadors, Pau i Laia, junt amb actors de 
L’Alqueria Blanca i presentadors d’À Punt, van recórrer les 
falles que s’havien inscrit als premis. La falla infantil 

concerts, etc.) que es promouen des d’À Punt Mèdia. 

Per tal de mantindre informats els membres de les 
activitats i programació de La Colla, s’envien cada 
setmana butlletins a través del correu electrònic als 
membres que així ho han acceptat, 5.387 membres a 1 de 
gener de 2022

 La Colla també continua felicitant els seus membres pel 
seu aniversari. I ho fa de dos maneres: enviem un correu 
de felicitació per l’aniversari a cada membre que 
compleix anys (vora 5.000 correus a l’any) i cada cap de 
setmana emetem un videoclip de la cançó “Moltes 
felicitats” de les Feretes amb els noms de tots els 
membres que han complit anys al llarg de la setmana. 
Aquest vídeo queda penjat en el web després de l’emissió.

Interacció amb els centres educatius

Des del començament del projecte, la interacció amb els 
centres escolars ha sigut una de les prioritats. Aquesta 
interacció ha anat augmentant i ampliant-se a mesura 
que les restriccions degudes a la pandèmia ho ha permés. 

Seccions com “La Colla Challenge”, “La Colla Unboxing” o 
“La berena de La Colla” han permés conéixer més de 
huitanta centres educatius de sud a nord del territori 
valencià. Es tracta de col•legis de ciutats com Alacant, 
València i Castelló de la Plana, però també de poblacions 
menudes com els Ibarsos, les Alcubles, Corbera o 
Finestrat.

Amb la secció “La berena de La Colla” alguns d’aquests 
escolars, a més, han tingut l'oportunitat visitar els estudis 
d’À Punt a Burjassot per a jugar al garatge de Pau i Laia i 
descobrir alhora com és fa un rodatge de televisió. Una 
activitat extraescolar que, segons el feedback rebut de les 
escoles, és altament positiva i interessant per al seu 
desenvolupament.

En altres seccions com “La Colla nius”, “La Colla endevina” 
o “La Colla s’embrolla”, les escoles també han tingut una 
presència importat a través de les enquestes que s'hi han 
fet a l’alumnat per a conéixer la seua opinió sobre temes 
actuals o posar-hi a prova el seu enginy amb endevinalles 
i travallengües. 

Al llarg de 2021, La Colla ha produït més de 280 peces 
protagonitzades per Laia i Pau, estrenades de dilluns a 
dijous en el site de La Colla d’À Punt, el web d'À Punt i al 
canal de YouTube de La Colla:

El Cau de Les Feretes ha produït 21 peces més, 5 d’elles 
cançons amb la incorporació de l’artista Dani Miquel. 

Amb totes aquestes peces s’han elaborat 75 programes 
d’uns 30’ de durada, estrenats els divendres en el web i 
emesos els caps de setmana en la tele d’À Punt (24 en la 
temporada 1 i 16 en la temporada 2) i diàriament durant 
les vacances d’estiu (35 en total). 

Web i xarxes social

Coincidint pràcticament amb l’inici de les emissions 
d’aquest espai, es va llançar el nou web d’À Punt amb un 
site dedicat exclusivament a La Colla d’À Punt, on s’han 
estrenat de dilluns a divendres, en exclusiva abans de la 
seua emissió en televisió, totes les peces i els compactats 
produïts durant tot l’any.

Al mateix temps, es van posar en marxa diferents per�ls 
en les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter, 
mitjançant els quals es promocionen i es donen a 
conéixer tots els continguts i novetats al voltant de l’espai. 
Aquests per�ls, que compten amb interaccions diàries, 
actualment formen una comunitat de més de 1.500 
seguidors:

• INSTAGRAM: 744 seguidors

• FACEBOOK: 715 seguidors

• TWITTER: 258 seguidors

Una altra plataforma de difusió dels continguts de La 
Colla és el seu canal en YouTube, actualment amb 3.360 
subscripcions on, a més dels continguts de La Colla d’À 
Punt, que s’actualitzen pràcticament diàriament, també 
conté altres espais infantils produïts per la cadena, com 
les sèries Els Bíters, El cau de les Feretes, Historietes 
medievals, Júlia i Gilbert o Catacric, catacrac. 

A banda de tot això, cada divendres s’envia una newsletter 
a tots els membres de La Colla amb totes les novetats al 
voltant de la programació i les activitats infantils (festes, 

Concurs Dibuixa el Nadal

Els membres havien d’omplir un formulari creat per a 
l’ocasió al nostre web i adjuntar la foto d’un dibuix per a 
felicitar Nadal. Algun dels dibuixos també van ser 
seleccionats com a cortinetes de continuïtat de la 
televisió d’À Punt. 

Concurs Il•lumina el Nadal

La mecànica va ser la mateixa que en l’anterior 
convocatòria: els membres havien d’omplir el formulari 
creat per a l’ocasió al nostre web i adjuntar foto de la 
seua decoració nadalenca.

Nous membres de La Colla 

La Colla incrementa els membres amb més de 2.000 
noves incorporacions durant l’exercici. L’obertura a 
activitats presencials ha fet que el nombre de nous 
membres haja crescut en relació amb l’any anterior (1.200 
noves altes el 2020). A les gravacions a escoles s’han 
entregat formularis d’inscripció i s’hi ha aconseguit per 
aquest mitjà 130 nous membres i en els esdeveniments 
amb punts de carnet, s’han fet un total de 425 noves altes.

Els avantatges que La Colla ofereix als membres també 
han crescut amb cinc noves ofertes que es sumen a les 
renovacions de convenis amb empreses públiques i 
privades per tal d’oferir a les xiquetes i els xiquets ofertes 
o descomptes en activitats. 

Col•laboracions de La Colla

La Colla també col•labora amb diverses institucions per a 
fomentar la cultura audiovisual entre els i les joves:

PREMIS MICE

Enguany, À Punt ha participat en els Premis MICE, la 
Mostra Internacional de Cinema Educatiu per a xiquetes, 
xiquets, joves, professorat i públic en general, amb 
pel•lícules realitzades per alumnes dins d’entorns 
d’aprenentatge. La iniciativa forma part del conveni 
subscrit entre À Punt i la Mostra Internacional de Cine 
Educatiu (MICE) amb l’objectiu de difondre i promocionar 
l’audiovisual educatiu valencià i fer-ho d'acord amb la 
carta de valors que regeixen els continguts infantils i 
juvenils d'À Punt. Es va convocar, per tercer any, el Premi 
Especial La Colla À Punt, que reconeix el treball d’una 

producció escolar per l’aportació en valors. En aquesta 
edició, el premi ha estat repartit entre dos guanyadors, ex 
aequo: als treballs de l’IES El Quint de Riba-roja de Túria, 
que presentaren la web sèrie de cinc episodis Sentit únic 
i el curtmetratge Una (altra) història dels inicis del cinema, 
i al CEIP Serreria per Quan ens vàrem adonar. A més a 
més, s’han publicat en el web els curtmetratges 
guanyadors de les altres categories en què han participat 
els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Als centres guanyadors se’ls ofereix una visita al centre 
de producció de Burjassot i el CEIP Serreria va vindre el 
dia 4 de novembre de 2021. 

CINEMA JOVE 2021

À Punt Mèdia també aporta un premi al certamen Cinema 
Jove, en les categories de Primària i Secundària. I ha sigut 
mitjà o�cial de la 36a edició de Cinema Jove. Enguany els 
guardons han sigut per a Camina amb mi del CEIP Serreria 
i Cambia las sábanas de l’IES Lluís Vives. 

CONCURS GUIÓ ANY BERLANGA 2021

Es tracta d’una iniciativa perquè els alumnes de primària 
i secundària tinguen una presa de contacte amb el món 
de l’escriptura audiovisual en col•laboració amb Escola 
Valenciana. Els guanyadors gravaran, produiran i 
estrenaran la pel•lícula en À Punt. Aquest concurs encara 
està en procés. 

3.8. Accessibilitat

La llei de creació de la Corporació, en l’article 5, relatiu als 
principis que s’han d’observar en la prestació del servei 
públic, estableix que s’ha de garantir el principi d’igualtat 
de drets per a les persones amb discapacitat, la qual cosa 
suposa, com estableix la Llei 7/2010, de 31 de març, 
general de la comunicació audiovisual (d’ara en avant, 
LGA), reconéixer que les persones amb discapacitat visual 
o auditiva tenen dret a una accessibilitat universal a la 
comunicació audiovisual.

Dins dels principis bàsics de producció de la norma 
creadora de la CVMC s’estableix que implementarà les 
mesures necessàries per a aconseguir els percentatges de 
programació televisiva diària accessibles a les persones 
amb discapacitat sensorial auditiva i visual previstos en 

l’esmentada LGA; així mateix, s’hi estableix que la 
plataforma tecnològica serà accessible a les persones 
amb discapacitat funcional i que aquesta oferirà la versió 
accessible en tots els canals amb la implementació del 
marc d’accessibilitat audiovisual.

La disposició transitòria cinquena de la llei 7/2010 sobre 
els serveis de suport per a les persones amb discapacitat 
especi�ca, entre altres aspectes, assenyala que els canals 
de televisió de nova emissió han d'aconseguir els temps i 
percentatges �xats en el termini de quatre anys. Atesa la 
doble condició d’À Punt de ser un mitjà públic i, al mateix 
temps, un mitjà de nova creació, es remet una consulta 
als serveis jurídics de la CVMC i es fa el càlcul de les 
hores setmanals amb programació accessible. 

El càlcul de les hores setmanals es fa sobre una 
programació de 19 hores diàries (07:00-02:00), de les 
quals 20 minuts/hora són continguts publicitaris, és a dir, 
no estan subjectes a l’obligatorietat de ser accessibles. En 
aquest sentit, durant el quart any d’emissions À Punt ha 
de cobrir:

• Un mínim de 66 hores subtitulades per setmana.

• Un mínim de 2 hores amb audiodescripció per 
setmana.

• Un mínim de 2 hores amb llengua de signes per 
setmana.

Mitjana d’hores setmanals subtitulació 2021

(Veure �gura 1, pàgina 17)

Per tant, durant 2021 se superen les 66 hores setmanals 
obligatòries per llei i s’aconsegueix l’objectiu marcat pel 
que fa a les hores setmanals subtitulades per a persones 
sordes o amb di�cultats auditives

Mitjana d’hores setmanals amb audiodescripció 2021

(Veure �gura 2, pàgina 17)

Amb el total d’hores amb audiodescripció, se superen les 
hores setmanals obligatòries per llei (2 hores per 
setmana) durant tot el 2021 i, per tant, s’assoleix 
sobradament l’objectiu marcat.

Mitjana hores setmanals llengua de signes 2021

(Veure �gura 3, pàgina 17)

Amb el total d’hores emeses amb llengua de signes 
també se superen les hores setmanals obligatòries per 
llei (2 hores per setmana) durant tot el 2021 i, per tant, 
també s’aconsegueix sobradament l’objectiu marcat.

3.9. Audiències

La televisió d’À Punt

La televisió d’À Punt tanca el 2021 amb les millors dades 
històriques amb una quota de pantalla d’un 3,4% i 25.000 
espectadors de mitjana, que pugen a 643.000 espectadors 
en audiència mitjana acumulada. La televisió autonòmica 
ha crescut un 13% respecte a la quota que va assolir el 
2020 (3%). 

L’any es pot dividir, en termes d’audiència, en tres 
períodes, tal com s’aprecia en el grà�c Períodes 2021. 

1 gener a 30 juny: 3,6%

Estiu (1 juliol a 5 setembre): 2,8%

Nova temporada (6 de setembre a 31 desembre): 3,2%

(Veure �gura 4, pàgina 17)

El millor dia de l’any correspon al 5 de setembre amb un 
6,2% d’audiència (44.000 espectadors), que coincideix 
amb la Cremà de les Falles celebrades durant la primera 
setmana de setembre i que congregaren 1.000.000 
d’espectadors.

En l’evolució mensual s’aprecia que els millors mesos són 
abril i maig, mentre que es manté el con�nament 
provocat per la crisi sanitària de la covid. Al maig 
s’arrepleguen les millors dades històriques en aconseguir 
un 4% de share i 30.000 espectadors de mitjana. 

Per franges horàries, À Punt obté els millors registres en 
la sobretaula, que marca una mitjana anual del 5,9%, 
encara que en la franja que més creix respecte al 2020 és 
en la vesprada (2,6%; +23,8), gràcies a la consolidació de 
Bona vesprada. En prime time tanca amb un 3,5% de 
mitjana, però en els últims mesos dibuixa una tendència 

ascendent, i aconsegueix un 4,0% al novembre.

En programes, la �cció desbanca la informació del primer 
lloc dels programes més vistos i la tornada de L’Alqueria 
Blanca se situa com el més vist de l'any (165.000 
espectadors i un 8,8% de share de mitjana), per damunt 
de NTC migdia (105.000 espectadors i 9,0% de share). La 
tornada de la mítica sèrie obté el rècord el dia de la seua 
estrena, el 21 de març, amb prop de 300.000 
teleespectadors i un 12,8% de share, l'emissió més vista de 
l'any. La �cció es consolida en el prime time dels 
diumenges no sols amb la �cció de producció pròpia sinó 
també amb l'emissió de �ccions estrangeres com La 
guerra ha acabat o Els Medici: senyors de Florència, que se 
situen també entre els més vistos de l'any.

(Veure �gura 5, pàgina 18)

Les noves apostes d'entreteniment impulsen també el 
prime time dels dies laborables, i posicionen els 
programes d'investigació periodística Zoom (4,6%) i 
L’hora Fosca (3,9%) en el pòdium dels més seguits. 
Crònica mèdica (4,1%), Valencians pel món (3,6%) i Duel de 
veus (3,9%) han marcat la diferència aquest últim any

*GECA (a partir de dades de *Kantar Media / Informe anual 
2021)

La ràdio d’À Punt

Les audiències de la ràdio es coneixen cada tres mesos, 
mitjançant l’EGM (Estudi General de Mitjans). L’EGM és un 
estudi estadístic a través d’enquestes en les quals es 
pregunta sobre els hàbits de consum de mitjans. Aquestes 
dades es fan públiques en tres onades al llarg de l’any. 

La ràdio pública registra 36.000 oients diaris, segons les 
xifres de l’Estudi General de Mitjans (EGM) de la tercera 
onada de 2021. Aquestes xifres suposen un creixement 
d’un 50% en els dies laborables respecte de l’onada 
corresponent al segon trimestre de l’any.

La pujada més signi�cativa de la tercera onada correspon 
al total de la setmana (de dilluns a diumenge), on duplica 
la quantitat d’oients. En concret, registra 36.000 oients, 
mentre que en l’onada anterior en va aconseguir 18.000. 

Les notícies del matí, de dilluns a divendres assoleix una 

mitjana de 27.000 oients diaris, cosa que implica un 
creixement d’un 92% respecte de l’onada anterior. El 
programa Esports À Punt, que s’emet de dilluns a 
divendres a les 13:30 hores, també dobla el nombre 
d’oients i arriba a 14.000 de mitjana.

Les xifres de la tercera onada de l’EGM mostren que més 
del 50% dels oients escolten la ràdio d’À Punt en 
poblacions entre 10.000 i 200.000 habitants i al voltant 
del 36% viu a poblacions de menys de 5.000 habitants.

El web i les xarxes d’À Punt

La plataforma multimèdia d'À Punt disposa d'un conjunt 
d'aplicacions per a múltiples entorns: mòbils Android i 
IOS, La Colla per a les mateixes plataformes, smart tv 
Samsung, LG i Apple TV i el servei HbbTV (Hybrid 
Broadcast Broadband TV). A més, amb l’objectiu de fer 
més visible el contingut s’ha posat en marxa en YouTube 
un nou projecte que selecciona el més interessant per a 
aquesta plataforma.

En comunicació interna, el 2021 es llança l'aplicació Som 
À Punt, una eina de comunicació de tots els treballadors i 
les treballadores de la Corporació i de la Societat.

La principal �ta en l’àmbit digital d’À Punt el 2021 ha sigut 
el llançament d’un nou web el 9 de març. Aquest nou 
espai ha suposat un salt qualitatiu en la nostra oferta de 
continguts digitals i ens situa en una posició competitiva 
en el marc de la FORTA. Aquesta millora s’ha vist 
re�ectida en les xifres de trànsit web, que s’ha 
incrementat de forma notable el 2021, passant de 
3.014.581 usuaris a 4.223.586, un 40,11% més, i 20.038.683 
pàgines vistes. (Veure �gura 6, pàgina 18)

A més, l’audiència ha visitat el web d’À Punt Mèdia amb 
més freqüència i passa més temps navegant pel web, 5:41 
minuts davant dels 3:07 del 2020, la qual cosa representa 
un creixement d’un 82,37%.

Quant als continguts més visitats del web, els usuaris i les 
usuàries busquen principalment veure o escoltar l’emissió 
en directe, accedir a la programació a la carta o 
informar-se. Només l’emissió en directe va concentrar un 
7,01% del trànsit, mentre que la secció de notícies va rebre 
un 24,12% de les visites, la majoria relacionades amb la 

covid-19. D’altra banda, els programes i sèries i a la carta 
van rebre un 20% del trànsit total del web, i el consum es 
va incrementar un 14% respecte a 2020. Destaquen els 
capítols de la nova temporada de L'Alqueria Blanca i els 
programes de L'hora fosca.

Les xarxes van ser la nostra major font de trànsit el 2021. 
En concret, van aportar un 44% del trànsit web, amb 
Facebook com a primera xarxa per nombre de visites 
(78%), seguida de Twitter (12,7%) i Instagram (4,30%). La 
resta del trànsit web va ser, principalment, directe 
(28,3%) i orgànic (23,7%).

En les xarxes també s’ha aconseguit millorar 
signi�cativament el nombre d'interaccions amb els 
seguidors i seguidores. Els canals que més han crescut en 
aquest aspecte el 2021 són: +33% (Facebook À Punt 
Mèdia), +66% (Facebook À Punt NTC) +56% (Instagram À 
Punt NTC) i +35% (Twitter À Punt NTC).

Pel que fa al nombre de seguidors, s’ha experimentat un 
creixement d’una mitjana d’un 12% en els canals 
corporatius d’À Punt en Facebook, Instagram i Twitter. En 
YouTube els subscriptors han augmentat un 47%, amb els 
capítols a la carta de L’hora fosca que encapçala el 
rànquing de vídeos més vists.

Entre els continguts que han destacat en les xarxes està 
el videoclip de Mi tierra interpretat per Nino Bravo i 
Samantha Gilabert, que va encetar la campanya “À Punt, 
la veu de tots” el 9 d’Octubre. El vídeo és un dels més 
vistos en el canal de Youtube d’À Punt, amb més de 
230.000 visualitzacions. Un altre programa que va 
aconseguir viralitat és el concurs de talents Duel de veus. 
El hashtag #DuelDeVeus va ser un habitual entre els 
trending topic de Twitter a Espanya i a la Comunitat 
Valenciana cada nit de gala. Centenars d’usuaris van 
comentar cada entrega en directe en aquesta xarxa 
social. (Veure �gura 7, pàgina 18)

El fet de tindre un editor de continguts web més avançat 
ens ha permés aprofundir en les noves tendències de 
periodisme de dades, fent ús d’eines de visualització de 
dades com Datawrapper o Flourish per a il•lustrar 
reportatges d’anàlisi i especialment l’evolució setmanal 
de la covid-19 i la vacunació als municipis de la 
Comunitat Valenciana. El nou web també ens ha permés 
oferir reportatges multimèdia més complets. Un bon 

exemple és la peça “Suïcidis: l'emergència sanitària de 
què no es parla”, que va ser guardonat en els VI Premis 
Periodístics de la Policia Local de València

La informació esportiva també s’ha impulsat en l’àmbit 
digital especialment durant el 2021. En les seccions de 
futbol i bàsquet s’han incorporat widgets per a mostrar 
els partits de la jornada i les classi�cacions per 
competició. A més, es va obrir un nou compte dedicat 
d’Instagram i intensi�cat l’activitat en Twitter, on hem 
crescut de 2.000 seguidors (un 33% més en un any). El 
web ha començat a oferir de forma habitual rodes de 
premsa dels entrenadors dels equips de futbol valencians.

Al 2021 també s’han posat en marxa alguns projectes 
transmèdia. El programa Crònica mèdica, una sèrie 
documental sobre històries de sanitaris i pacients del 
servei públic de salut, acompanyava cada entrega 
televisiva amb continguts relacionats exclusius per a web, 
com ara entrevistes no emeses en televisió o reportatges 
en profunditat sobre personalitats valencianes importants 
en el món de la medicina.

L’auge de l’ús del codi QR durant la pandèmia també ha 
ajudat a aprofundir en la vessant transmèdia de la 
redacció d’informatius. Així, s’ha introduït com a pràctica 
habitual l’ús del QR en informatius de televisió per a oferir 
la possibilitat d’accedir a informació més detallada sobre 
una notícia, a una retransmissió a la carta, a consultar 
dades com per exemple els resultats de la Loteria de 
Nadal, etc.

L’estrena de la nova temporada de L’Alqueria Blanca 
també ha tingut una vessant transmèdia. Com que és una 
sèrie molt estimada per l’audiència, es va facilitar el 
contacte entre els seguidors i seguidores i els actors i 
actrius de la producció a través dels Fem comboi, xats en 
directe gravats des de diferents ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana que es podien seguir des dels 
canals de les xarxes d’À Punt. Durant les converses hi 
havia un diàleg en directe entre els actors i actrius i els 
fans que llançaven les preguntes en xarxes.

Gala Celebrem 3 anys

Incorporació al canal Bon Dia Segona edició del ‘Llibre d’estil’

Figura 5. Informació programes

Figura 6. Informació xarxes

Figura 7. Informació sobre xarxes 2
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L’informatiu matinal Les NTC del matí es va realitzar per a 
la ràdio i la televisió �ns al mes de juliol. Al setembre es 
produeix una remodelació de l’informatiu matinal i 
s’aposta per un gran format de cinc hores de matí. Aquest 
informatiu torna a fer-se als estudis de ràdio en horari de 
7:00 a 12:00 hores, de dilluns a divendres. La primera part 
se centra en l’actualitat informativa i s’emet de manera 
simultània per la ràdio i la televisió i la segona, es 
denomina El dia À Punt, s’emet a partir de les 10:00, per la 
ràdio i és més desenfadada i inclou humor, reportatges, 
entrevistes. Cal assenyalar que Les NTC del matí ha 
esdevingut ja un referent informatiu sobretot per 
l’entrevista, fonamentalment, a representats polítics, 
socials, empresarials i personatges d’actualitat, de 
manera que el contingut que s’emet per À Punt a primera 
hora del matí acaba sent replicat al llarg del dia per altres 
mitjans. 

En la televisió, s’estrena a l’octubre de 2021 el programa 
d’actualitat A la Ventura en horari de 12:00 a 14:00 que 
tracta l’actualitat més rellevant del dia, així com temes 
socials i locals. Aquest nou espai de producció pròpia 
suposa l’ampliació de l’horari de contingut informatiu i 
connecta amb el programa informatiu de migdia en la 
televisió. S’aposta per la proximitat informativa millorant 
el pes de les delegacions de Castelló i d’Alacant. Així, 
aquest magazín inclou tota la informació comarcal més 
propera amb temes de caràcter social i de participació 

Fins al mes d'octubre de 2021 el programa tenia una 
periodicitat setmanal i es basava en un debat que oferia 
una mirada crítica i re�exiva dels temes d’actualitat de la 
setmana. L’espai permetia visibilitzar col•lectius i 
agrupacions representatius de la societat civil, com dones 
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EL SERVEI PÚBLIC 
AUDIOVISUAL
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La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) 
exerceix la funció de servei públic que té encomanat 
mitjançant la marca À Punt Mèdia, un servei 
multiplataforma que presta el servei públic de televisió, 
ràdio i web, el disseny i desenvolupament de projectes 
així com la generació de produccions i continguts. 

3.1. La informació en À Punt Mèdia

L’exercici 2021 ha esta marcat, des del punt de vista 
informatiu, per l’evolució de la crisi sanitària, amb la 
vacunació de la població, les successives onades i la 
gestió de l’Administració com a eixos de l’actualitat 
informativa. À Punt analitza tots aquests temes 
d’actualitat amb perspectiva autonòmica, comarcal i 
local.

Els informatius d’À Punt Media s’organitzen de manera 
que són els espais que obrin les tres franges de 
programació diària (matí, vesprada i nit). A la ràdio, a 
més, s’ofereixen butlletins horaris amb les últimes 
notícies.

À Punt Mèdia tracta de respondre a la demanada 
d’informació amb avanços i programes especials per a 
donar en directe les compareixences més rellevants. 

El 2021 es consolida la redacció especialitzada en 
política, economia, societat, cultura i internacional, per a 
comptar amb periodistes amb fonts i agendes pròpies. El 
resultat és positiu tant en el producte �nal com en 
l’e�càcia en l’organització del treball. Aquesta nova 
estratègia informativa, especialitzant els equips, ha 
possibilitat el fet de obtindre exclusives pràcticament 
totes les setmanes i aconseguir ser referents d’altres 
mitjans de comunicació valencians.

L’informatiu NTC comarques, l’informatiu comarcal que 
s’emetia en la televisió d’À Punt de dilluns a divendres, es 
va estrenar l'octubre de 2020. Aquest espai informatiu de 
mitja hora se centrava en la informació més local. El NTC 
comarques va estar en antena �ns al mes de juliol de 2021. 

investigadores, personal sanitari o col•lectius vulnerables, 
i això ha propiciat debats enriquidors i tertúlies 
constructives i divulgadores. 

El magazín radiofònic El rall passa a partir de setembre a 
ser diari i s’emet de 12:00 a 13:30 hores. Aquest espai 
acosta la informació local i comarcal més rellevant i es 
realitza en col•laboració amb la Xarxa d’Emissores 
Municipals Valencianes (Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies). Un total de vint emissores emeten 
el programa, en directe o en diferit, a tota la Comunitat 
Valenciana, on es dona veu a moltes associacions i 
entitats que han trobat una �nestra a la radio pública.

El 2021 es llança el nou web amb un nou concepte. El web 
és la �nestra de tot el contingut d’À Punt Mèdia, però ara 
posa el focus en la informació del dia i en les notícies 
d’última hora, per tal de competir com un tercer mitjà de 
comunicació (a més de la televisió i la ràdio). Per a 
començar a situar-se en aquesta posició, s’ha 
reestructurat el departament digital amb l’objectiu que 
un equip propi de periodistes es dedique exclusivament a 
la informació. Amb aquest objectiu, es redissenya la 
portada i l’estratègia en xarxes. S’hi treballen temes de 
periodisme de dades o multimèdia, com ara el reportatge 
especial sobre la prevenció del suïcidi, premiat per la 
Policia Local de València. L’aposta pel Digital �rts i la 
renovació de l’estratègia ha comportat un augment de 
l’audiència del 40% (d’usuaris únics) respecte del 2020, 
mentre que ha pujat un 30% el nombre de pàgines vistes. 

3.2. Els esports en À Punt Mèdia

El 2021, À Punt Mèdia ha apostat per incloure més temps 
dedicat a l’esport tant en ràdio i televisió com ara en el 
web i les xarxes socials. Aquest exercici, s’ha augmentat 
de manera considerable. Així, s’han cobert les grans cites 
esportives, i s’ha presta especial atenció als esportistes 
valencians, però també s’ha donat visibilitat als equips i 
esports valencians que habitualment no tenen cabuda en 
altres mitjans de comunicació.

Els esports en la televisió d’À Punt

La informació esportiva està present en els blocs 
d’esports dels informatius diaris de la televisió, amb una 
durada d’uns 15 minuts al migdia i 12 minuts a la nit.

En gener començà La �nestra esportiva, un programa de 
retransmissions que s’emet, en principi, els diumenges al 
matí però, de tant en tant, també s’ha emés dissabte i �ns 
i tot algun divendres, segons quan té lloc l’esdeveniment 
esportiu

L’any 2021 s’han fet un total de 37 retransmissions de La 
�nestra esportiva: setze amb el patrocini de la Fundació 
Trinidad Alfonso i huit per streaming pel web d’À Punt. 

Aquestes retransmissions han sigut de diferents 
disciplines esportives, com ara de diferents categories de 
futbol, rugbi, handbol, hoquei, natació, tant femení com 
masculí.

A més, en moments puntuals, s’ha posat en marxa una 
programació especial amb motiu de �tes esportives 
destacades que s’han tractat de forma individualitzada 
dins del bloc d’esports dels Informatius d’À Punt al llarg 
de la setmana. És el cas de l’Especial Vila-real CF Campió 
de la UEFA Europe League. L’especial Mitja Marató, la 
Marató València, l’Eurocup Women i Copa de la Reina de 
Bàsquet, el Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de 
València, el Penyagolosa Trails, l’Open Tenis Ciutat de 
València i el Mediterranean Èpic.

D’altra banda, amb motiu de la celebració dels Jocs 
Olímpics emetérem un serial d’entrevistes dins d’una 
secció anomenada “Camí a Tòquio”. En aquest sentit, des 
del mes de maig, cada dia, el bloc d’esports en els 
informatius incloïa una entrevista i/o reportatge amb 
atletes valencians que participaren en els JJOO. Per a fer 
aquest espai, un equip es va desplaçar a Madrid i 
Barcelona, als centres d’alt rendiment. Aquestes 
entrevistes es publicaren també en el web en una 
pestanya que va estar formada per 37 blocs emesos en 
TDT mentre que en el web especí�c “Camí a Tòquio” va 
sumar un total de 108 peces. 

Va de bo és el programa de retransmissions de partides 
de pilota amb un calendari que l’any 2021 estigué afectat 
per la pandèmia. Finalment, el contracte amb la Fundació 
de Pilota Valenciana (FUNPIVAL) i la Federació de Pilota 
Valenciana (FEDPIVAL), a través de la productora 
Proximia, es formalitzà i les retransmissions de partides 
començaren al mes de març. Tot i això, des d’aquell 
moment s’han retransmés 34 partides en total: 8 de 
FEDPIVAL i 26 de FUNPIVAL.

El departament d’esports va realitzar un reportatge de 
producció pròpia amb guió de Xavi Alberola amb motiu 
de la mort de Paco Cabanes, el Genovés, emés el 6 d’agost 
i que es va repetir el 25 de desembre. 

3.3. La ràdio d’À Punt

Al mes de gener s’estrena el nou horari de l’espai La 
pròrroga, un programa informatiu diari de l’actualitat 
esportiva. Aquest espai es va estrenar amb horari de 15:30 
a 16:00 el 2020. A hores d’ara i des del mes de gener de 
2022 ha passat a emetre’s de 19:30 a les 20:00 hores, ja 
que s’ha valorat que és un horari més adient per a l’oient 
d’esports. 

Línia de fons també canvia d’horari en tornar de les 
vacances d’estiu. A partir del mes de setembre, el 
programa s’emet de dilluns a divendres de 23:00 a 01:00 
hores. Aquest canvi ja s’ha fet, atés que és la franja 
clàssica per a sentir la ràdio esportiva de resum del dia. 
Aquest espai inclou entrevistes amb el personatge de la 
jornada i tertúlia amb presència de periodistes i analistes 
dels principals mitjans de comunicació de la Comunitat 
Valenciana.

El programa Des de la banda ha ampliat l’horari, ja que 
des de la temporada 2020/2021 retransmet no només els 
partits dels equips valencians de Primera Divisió de 
Futbol, sinó també tots els partits del València Basket en 
Lliga, Copa del Rei i Eurocup i en Lliga Endesa Femenina, 
Copa de la Reina i Eurocup Women.

Per últim, cal remarcar que s’ha començat a retransmetre 
els partits de futbol de 1a i 2a RFEF, ASOBAL i Lliga 
Guerreres, rugbi masculí i femení i també un partit 
d’hoquei del Pas Alcodiam, clau per a la permanència de 
l’equip en la màxima categoria. 

3.4. El web d’À Punt

Amb motiu de l’estrena del nou web d’À Punt Mèdia 
s’inclou el nou portal d’esports amb noves seccions i 
pàgina pròpia. Aquest nou espai ha propiciat que es puga 
emetre cada setmana per streaming la roda de premsa 

del tècnic del València i quan hi ha duel autonòmic també 
del tècnic del Vila-real, Elx i Llevant. També s’han emés 
compareixences puntuals, les presentacions dels tècnics, 
com ara les dels entrenadors del Vila-real, València, 
Llevant i Elx. A més, dona la possibilitat d’emetre 
esdeveniments puntuals que atrauen molt l’atenció del 
públic com el sorteig de Copa del Rei del CE Alcoià (en 
octaus i quarts de �nal).

El portal d’esports del web ha permés un espai on podem 
cobrir els esdeveniments especials, ja que s’obre una 
pestanya amb les peces emeses per televisió i altres 
articles i notícies originades només com a contingut 
digital. Per exemple: Mitja Marató, Marató, Volta a la 
Comunitat Valenciana, Camí a Tòquio.

Convenis i acords especí�cs per a la cobertura 
d’esdeveniments:

• Suport a la candidatura de València com a seu dels 
GAY GAMES el 2026. À Punt va avalar el projecte amb 
el compromís d’exercir com a mitjà o�cial durant la 
celebració de l’esdeveniment.

• Conveni de patrocini amb la Federació Valenciana de 
Futbol per a promoure els valors d’aquest esport. Un 
altre objectiu important del conveni és difondre la 
revitalització dels equips de les seleccions 
autonòmiques de la Comunitat Valenciana.

• Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de València 
(setembre 2021) de ciclisme. Conveni per a la 
promoció i difusió del ciclisme, esport molt arrelat a 
la Comunitat Valenciana.

• Acord de copatrocini amb la Fundació Trinidad 
Alfonso per a fomentar la visibilitat d’equips i esports 
minoritaris mitjançant la retransmissió dels partits o 
esdeveniments d’una gran varietat de modalitats 
esportives (hoquei, rugbi, natació, futbol, ciclisme, 
carreres populars, etc.)

3.5. Programació

Els informatius són el centre de la programació de la 
televisió i la ràdio d’À Punt, que complementen la graella 
amb continguts d’entreteniment, cultural i de divulgació. 

Televisió 

En les vesprades de la televisió cal destacar l’espai Bona 
vesprada, 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 transmeten cada dia inquietuds, queixes i 
suggeriments. Màxim Huerta i el seu equip de 
col•laboradors i reporters proposen vora quatre hores 
diaris d’entreteniment. 

Duel de veus: Va ser trending topic a Espanya i va liderar el 
consum en xarxes i trànsit web durant les setmanes que 
es va emetre. Aquest format compleix l’objectiu de 
vertebració territorial, amb cantants de totes les 
comarques, i de promoció lingüística, gràcies a les 
versions de grups molt coneguts internacionalment. Àlex 
Blanquer va ser la presentadora, acompanyada del jurat 
format per Samantha, Eugeni Alemany i Sole Giménez.

Territori de concert: Durant 23 setmanes es programaren 
grups valencians en Territori de concert, per compensar el 
toc de queda i la manca de l’oferta de música en viu, amb 
�tes signi�catives com El Diluvi, La Gossa Sorda, Ciudad 
Jara, etc.

L’hora fosca: És una docusèrie que narra casos policíacs 
mediàtics i colpidors, posant en relleu la tasca de les 
forces de seguretat per resoldre’ls, amb un destacat 
exercici de documentació i revisió de les fonts. Una 
mirada narrativa seriosa gens sensacionalista.

Zoom, investigació: Reportatges d’investigació amb 
temàtiques variades, que van des de la immediatesa a la 
profunditat d’assumptes complexos. Bérnar Giménez 
lidera l’equip de periodistes per a oferir cada setmana un 
producte en prime time referencial en temes d’actualitat. 

No tenim trellat: Aquest programa busca l’empatia del 
públic major que aquesta nit consumeix preferentment 
televisió en obert. S’incorpora la presentadora Gemma 
Juan, que s’uneix a Òscar Tramoyeres per viatjar per la 
nostàlgia de l’arxiu de la tele, i redescobreix personatges 
de tota la vida i fent riure per com ha passat el temps i 
com hem canviat les valencianes i valencians.

A l’estiu s’estrena el concurs diari El premi, que visita 
empreses de la Comunitat Valenciana per jugar amb els 
treballador/es mentre es dona a conéixer el teixit 
productiu i innovador dels diferents sectors.

Tot és art: Programa de prime time d’actualitat de totes 
les disciplines artístiques i culturals.

Entre bastidors: Programa de difusió del món teatral.

Teatre a Punt: Inclou la gravació de les obres Dinamarca i 
Poder i Santedat.

Els dijous miracle: Producció al voltant del cineasta 
Berlanga.

Terres de cinema: Un cicle de cinema rodat al territori 
valencià que s’emet les nits de divendres.

Tresors amb història: Un gran projecte que conta la 
història dels valencians i valencianes mitjançant objectes 
quotidians que trobem a casa, a l’andana, a les cases de 
camps, etc. L’objectiu és recórrer la nostra geogra�a a la 
recerca dels objectes que formaran una futura col•lecció 
museística que es posarà a l’abast de mancomunitats, 
ajuntaments, etc.

Una habitació amb vistes: El format dedicat a literatura, 
Una habitació pròpia, es fa major i adopta una mirada més 
transversal de la cultura.

Ràdio 

En la programació de la ràdio es por destacar el 
recorregut de l’espai Podríem fer-ho millor, que guanya 
pes els caps de setmana com a alternativa als magazins 
de les emissores generalistes. La realitat en clau d’humor 
es revela com una bona medicina contra la pandèmia i ha 
rebut el premi TresDeu.

Durant el primer semestre de 2021, s’incorporaven a la 
graella els quatre productes de marcat caràcter cultural 
sorgits de la crida feta en coproducció amb l’Institut 
Valencià de Cultura:  

Un magazín multiplataforma

La Colla d’À Punt és un magazín infantil amb continguts 
d’actualitat, culturals i lúdics, i amb un esperit 100% 
multiplataforma, materialitzat en la difusió i estrena de 
continguts en suports digitals de dilluns a divendres, els 
quals també s’emeten posteriorment, durant el cap de 
setmana, en la televisió d’À Punt.

La primera emissió de La Colla d'À Punt es va produir el 5 
de gener de 2021, un dia tan assenyalat com el de la 
vesprada de Reis. Amb aquest programa especial i 
l'arribada dels Reis Mags al garatge de La Colla, es va 
donar a conéixer l'espai des del qual Laia i Pau, els dos 
joves presentadors, fan el programa a partir d'aquell dia. 

Des d'aleshores, al llarg de tres temporades i més d’un any 
d’emissió ininterrompuda, La Colla ha anat creixent pel 
que fa a la dinamització dels seus continguts i seccions, 
l'activitat en el web i xarxes socials (Instagram, Facebook 
i Twitter) i la interacció amb el públic infantil i els centres 
educatius de la Comunitat Valenciana.

Continguts i seccions

La Colla és un format amb una estructura molt 
atomitzada i un ampli mosaic de seccions, on s'intercalen 
les elaborades pels presentadors amb altres 
protagonitzades per alguns dels personatges ja coneguts 
de l’univers de La Colla, com les Feretes, Dani Miquel o Els 
Bíters.

Des de l’inici, aquest ventall de seccions ha crescut, ha 
guanyat en varietat i ha fomentat la interacció amb el 
públic, els centres educatius i altres agrupacions. A més, 
algunes seccions s’han adaptat i se n’han incorporat 
d’altres especí�ques per a moments concrets com les 
vacances d’estiu o Nadal. 

• La versió radiofònica de Territori de concerts amb 23 
grups musicals valencians (33% de grups i veus 
femenines).

• Bambolina sonora, radioteatre seriat que combina la 
participació d’entitats universitàries amb actors i 
actrius professionals.

• Les cinc llunes, amb Amàlia Garrigós repassant les 
cinc àrees culturals de l’IVC.

• Café d’artistes amb entrevistes a personalitats de 
tots els sectors a càrrec de Lluís Miquel.

3.6. Ficció

La �cció és el gènere que més quantitat de recursos 
mobilitza en l’audiovisual i que permet posar en valor el 
talent dels tècnics i artistes. Durant el segon semestre de 
2021 s’inicien els rodatges de la sèrie de comèdia Després 
de tu, en col•laboració amb TV3 i IB3 i que va ser gravada 
a l’estudi 1 de Burjassot, on es van construir els decorats 
de la sèrie. A més, À Punt Mèdia ha col•laborat amb la 
minisèrie Sicília sense morts (IB3), La sèrie Mòpius (IB3) i 
la sèrie Desaparegudes (Canal Sur-CMM-TeleMadrid, 
AragónTV, À Punt).

L’Alqueria Blanca és la gran aposta de �cció per a les nits 
de diumenge que s’estrenà a �nal de març. Aquesta 
temporada inclou díhuit capítols que es van emetre el 
2021. En aquest moment ja es comença a plantejar el 
canvi a una emissió diària de L’Alqueria Blanca, que 
�nalment s’ha materialitzat el 2022. 

3.7. Programació infantil i juvenil

La Colla aglutina les activitats infantils d’À Punt Mèdia, i hi 
inclou la creació de continguts, actuacions en directe, 
sortejos i un espai d’interacció exclusiu per als xiquets i 
xiquetes que s’hi apunten.

guanyadora va ser la comissió Arxiduc Carles - Músic 
Gomis, de l'artista Vicente Gomar que va rebre 2.000 
euros i un estendard que recorda aquesta primera edició. 
El segon premi, amb 1.000 euros en metàl•lic i l’estendard 
de record, va ser per a la falla Rig Veda de la comissió Duc 
de Gaeta - Pobla de Farnals. I el tercer guardó, amb 500 
euros i l’estendard commemoratiu, per a la plaça de la 
Reina, Pau i Sant Vicent amb la falla infantil anomenada 
De València i monstres, dels artistes José Luis Ceballos i 
Paco Sanabria. 

A més, la fallera major infantil és de La Colla i va enviar 
una crida als membres per a què disfrutaren de les Falles. 
El missatge es va penjar en el web i es va promocionar en 
el butlletí de Falles. 

Seguint les activitats infantils, el diumenge 5 de 
setembre, l’Ajuntament de Puçol va comptar amb La Colla 
per tal de celebrar les seues festes. La Banda de les 
Feretes i Dani Miquel van acompanyar el grup Ramonets.

Al mes d’octubre de 2021, es va celebrar la Fira del Llibre 
de València als jardins de Vivers. À Punt Mèdia va signar 
un conveni amb l’Ajuntament per a ser el mitjà o�cial de 
la Fira del Llibre i, per aquest motiu, ens vam 
comprometre a fer un dia d’activitats infantils. El 
diumenge 17, La Banda de les Feretes va actuar al recinte 
de Vivers.  

Tot i que la pandèmia no deixava gaudir de moltes 
activitats, des de La Colla es va intentar dur l’esperit 
nadalenc a totes les cases i es van programar moltes 
activitats perquè les xiquetes i els xiquets gaudiren del 
període de vacances. 

Amb motiu de les festes nadalenques estava prevista la 
presència de La Colla amb estands i actuacions a 
esdeveniments com ara Expojove a València o Exponadal 
a Alacant, però la situació sanitària de nou va fer que es 
cancel•laren. Des de La Colla es programaren unes 
accions per tal de sortejar entrades en diversos 
esdeveniments. Cal destacar la intenció de vertebrar el 
territori buscant activitats de nord a sud:

Finalment, en totes les visites i interaccions amb els 
centres educatius s’ha apro�tat per a promoure tota la 
programació infantil d’À Punt, incentivant els i les 
escolars a fer-se membres de La Colla.

Un referent dels espais infantils i un 
dels preferits dels xiquets i xiquetes

El 2021 ha sigut el primer any d’emissió de La Colla d’À 
Punt i ja ha aconseguit ser un referent dels continguts 
infantils de la cadena , tant en la versió en línia com en la 
versió en televisió, i en un dels espais preferits per les 
xiquetes i els xiquets de la Comunitat Valenciana.

Amb els seus reptes, tutorials, unboxings i la resta de 
seccions, Laia i Pau han aconseguit sintonitzar amb una 
xicalla que cada setmana és més nombrosa i 
participativa, i que ha arribat a superar el 20% de share en 
algunes de les seues emissions en televisió

Activitats La Colla 2021

El 2021 ha sigut l’any en què s’ha recuperat l’activitat 
presencial de La Colla per a xiquetes i xiquets, encara que 
tímidament. Algunes activitats s’han hagut de suspendre, 
però amb totes les di�cultats i prevenció per la situació 
pandèmica, La Colla ha participat i ha organitzat 
concerts, festes i ha col•laborat en diversos 
esdeveniments:

Al mes de juliol, la situació va millorar un poc més i, amb 
les mesures pertinents ja es va permetre fer concerts i 
activitats a l’aire lliure, amb aforament reduït i amb totes 
les mesures higièniques que la covid feia necessàries. Així 
es va poder celebrar, durant el mes de juliol la Gran Fira 
de València. À Punt va participar a la Menuda Fira el 8 de 
juliol amb Dani Miquel i les Feretes i amb els Bíters. El dia 
9 de juliol va actuar Xavi Castillo. 

Al mes de setembre es van celebrar les Falles i La Colla va 
convocar la primera edició dels Premis La Colla a les 
Falles, edició 2021. S’hi presentaren un total de 13 falles, i 
els nostres presentadors, Pau i Laia, junt amb actors de 
L’Alqueria Blanca i presentadors d’À Punt, van recórrer les 
falles que s’havien inscrit als premis. La falla infantil 

concerts, etc.) que es promouen des d’À Punt Mèdia. 

Per tal de mantindre informats els membres de les 
activitats i programació de La Colla, s’envien cada 
setmana butlletins a través del correu electrònic als 
membres que així ho han acceptat, 5.387 membres a 1 de 
gener de 2022

 La Colla també continua felicitant els seus membres pel 
seu aniversari. I ho fa de dos maneres: enviem un correu 
de felicitació per l’aniversari a cada membre que 
compleix anys (vora 5.000 correus a l’any) i cada cap de 
setmana emetem un videoclip de la cançó “Moltes 
felicitats” de les Feretes amb els noms de tots els 
membres que han complit anys al llarg de la setmana. 
Aquest vídeo queda penjat en el web després de l’emissió.

Interacció amb els centres educatius

Des del començament del projecte, la interacció amb els 
centres escolars ha sigut una de les prioritats. Aquesta 
interacció ha anat augmentant i ampliant-se a mesura 
que les restriccions degudes a la pandèmia ho ha permés. 

Seccions com “La Colla Challenge”, “La Colla Unboxing” o 
“La berena de La Colla” han permés conéixer més de 
huitanta centres educatius de sud a nord del territori 
valencià. Es tracta de col•legis de ciutats com Alacant, 
València i Castelló de la Plana, però també de poblacions 
menudes com els Ibarsos, les Alcubles, Corbera o 
Finestrat.

Amb la secció “La berena de La Colla” alguns d’aquests 
escolars, a més, han tingut l'oportunitat visitar els estudis 
d’À Punt a Burjassot per a jugar al garatge de Pau i Laia i 
descobrir alhora com és fa un rodatge de televisió. Una 
activitat extraescolar que, segons el feedback rebut de les 
escoles, és altament positiva i interessant per al seu 
desenvolupament.

En altres seccions com “La Colla nius”, “La Colla endevina” 
o “La Colla s’embrolla”, les escoles també han tingut una 
presència importat a través de les enquestes que s'hi han 
fet a l’alumnat per a conéixer la seua opinió sobre temes 
actuals o posar-hi a prova el seu enginy amb endevinalles 
i travallengües. 

Al llarg de 2021, La Colla ha produït més de 280 peces 
protagonitzades per Laia i Pau, estrenades de dilluns a 
dijous en el site de La Colla d’À Punt, el web d'À Punt i al 
canal de YouTube de La Colla:

El Cau de Les Feretes ha produït 21 peces més, 5 d’elles 
cançons amb la incorporació de l’artista Dani Miquel. 

Amb totes aquestes peces s’han elaborat 75 programes 
d’uns 30’ de durada, estrenats els divendres en el web i 
emesos els caps de setmana en la tele d’À Punt (24 en la 
temporada 1 i 16 en la temporada 2) i diàriament durant 
les vacances d’estiu (35 en total). 

Web i xarxes social

Coincidint pràcticament amb l’inici de les emissions 
d’aquest espai, es va llançar el nou web d’À Punt amb un 
site dedicat exclusivament a La Colla d’À Punt, on s’han 
estrenat de dilluns a divendres, en exclusiva abans de la 
seua emissió en televisió, totes les peces i els compactats 
produïts durant tot l’any.

Al mateix temps, es van posar en marxa diferents per�ls 
en les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter, 
mitjançant els quals es promocionen i es donen a 
conéixer tots els continguts i novetats al voltant de l’espai. 
Aquests per�ls, que compten amb interaccions diàries, 
actualment formen una comunitat de més de 1.500 
seguidors:

• INSTAGRAM: 744 seguidors

• FACEBOOK: 715 seguidors

• TWITTER: 258 seguidors

Una altra plataforma de difusió dels continguts de La 
Colla és el seu canal en YouTube, actualment amb 3.360 
subscripcions on, a més dels continguts de La Colla d’À 
Punt, que s’actualitzen pràcticament diàriament, també 
conté altres espais infantils produïts per la cadena, com 
les sèries Els Bíters, El cau de les Feretes, Historietes 
medievals, Júlia i Gilbert o Catacric, catacrac. 

A banda de tot això, cada divendres s’envia una newsletter 
a tots els membres de La Colla amb totes les novetats al 
voltant de la programació i les activitats infantils (festes, 

Concurs Dibuixa el Nadal

Els membres havien d’omplir un formulari creat per a 
l’ocasió al nostre web i adjuntar la foto d’un dibuix per a 
felicitar Nadal. Algun dels dibuixos també van ser 
seleccionats com a cortinetes de continuïtat de la 
televisió d’À Punt. 

Concurs Il•lumina el Nadal

La mecànica va ser la mateixa que en l’anterior 
convocatòria: els membres havien d’omplir el formulari 
creat per a l’ocasió al nostre web i adjuntar foto de la 
seua decoració nadalenca.

Nous membres de La Colla 

La Colla incrementa els membres amb més de 2.000 
noves incorporacions durant l’exercici. L’obertura a 
activitats presencials ha fet que el nombre de nous 
membres haja crescut en relació amb l’any anterior (1.200 
noves altes el 2020). A les gravacions a escoles s’han 
entregat formularis d’inscripció i s’hi ha aconseguit per 
aquest mitjà 130 nous membres i en els esdeveniments 
amb punts de carnet, s’han fet un total de 425 noves altes.

Els avantatges que La Colla ofereix als membres també 
han crescut amb cinc noves ofertes que es sumen a les 
renovacions de convenis amb empreses públiques i 
privades per tal d’oferir a les xiquetes i els xiquets ofertes 
o descomptes en activitats. 

Col•laboracions de La Colla

La Colla també col•labora amb diverses institucions per a 
fomentar la cultura audiovisual entre els i les joves:

PREMIS MICE

Enguany, À Punt ha participat en els Premis MICE, la 
Mostra Internacional de Cinema Educatiu per a xiquetes, 
xiquets, joves, professorat i públic en general, amb 
pel•lícules realitzades per alumnes dins d’entorns 
d’aprenentatge. La iniciativa forma part del conveni 
subscrit entre À Punt i la Mostra Internacional de Cine 
Educatiu (MICE) amb l’objectiu de difondre i promocionar 
l’audiovisual educatiu valencià i fer-ho d'acord amb la 
carta de valors que regeixen els continguts infantils i 
juvenils d'À Punt. Es va convocar, per tercer any, el Premi 
Especial La Colla À Punt, que reconeix el treball d’una 

producció escolar per l’aportació en valors. En aquesta 
edició, el premi ha estat repartit entre dos guanyadors, ex 
aequo: als treballs de l’IES El Quint de Riba-roja de Túria, 
que presentaren la web sèrie de cinc episodis Sentit únic 
i el curtmetratge Una (altra) història dels inicis del cinema, 
i al CEIP Serreria per Quan ens vàrem adonar. A més a 
més, s’han publicat en el web els curtmetratges 
guanyadors de les altres categories en què han participat 
els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Als centres guanyadors se’ls ofereix una visita al centre 
de producció de Burjassot i el CEIP Serreria va vindre el 
dia 4 de novembre de 2021. 

CINEMA JOVE 2021

À Punt Mèdia també aporta un premi al certamen Cinema 
Jove, en les categories de Primària i Secundària. I ha sigut 
mitjà o�cial de la 36a edició de Cinema Jove. Enguany els 
guardons han sigut per a Camina amb mi del CEIP Serreria 
i Cambia las sábanas de l’IES Lluís Vives. 

CONCURS GUIÓ ANY BERLANGA 2021

Es tracta d’una iniciativa perquè els alumnes de primària 
i secundària tinguen una presa de contacte amb el món 
de l’escriptura audiovisual en col•laboració amb Escola 
Valenciana. Els guanyadors gravaran, produiran i 
estrenaran la pel•lícula en À Punt. Aquest concurs encara 
està en procés. 

3.8. Accessibilitat

La llei de creació de la Corporació, en l’article 5, relatiu als 
principis que s’han d’observar en la prestació del servei 
públic, estableix que s’ha de garantir el principi d’igualtat 
de drets per a les persones amb discapacitat, la qual cosa 
suposa, com estableix la Llei 7/2010, de 31 de març, 
general de la comunicació audiovisual (d’ara en avant, 
LGA), reconéixer que les persones amb discapacitat visual 
o auditiva tenen dret a una accessibilitat universal a la 
comunicació audiovisual.

Dins dels principis bàsics de producció de la norma 
creadora de la CVMC s’estableix que implementarà les 
mesures necessàries per a aconseguir els percentatges de 
programació televisiva diària accessibles a les persones 
amb discapacitat sensorial auditiva i visual previstos en 

l’esmentada LGA; així mateix, s’hi estableix que la 
plataforma tecnològica serà accessible a les persones 
amb discapacitat funcional i que aquesta oferirà la versió 
accessible en tots els canals amb la implementació del 
marc d’accessibilitat audiovisual.

La disposició transitòria cinquena de la llei 7/2010 sobre 
els serveis de suport per a les persones amb discapacitat 
especi�ca, entre altres aspectes, assenyala que els canals 
de televisió de nova emissió han d'aconseguir els temps i 
percentatges �xats en el termini de quatre anys. Atesa la 
doble condició d’À Punt de ser un mitjà públic i, al mateix 
temps, un mitjà de nova creació, es remet una consulta 
als serveis jurídics de la CVMC i es fa el càlcul de les 
hores setmanals amb programació accessible. 

El càlcul de les hores setmanals es fa sobre una 
programació de 19 hores diàries (07:00-02:00), de les 
quals 20 minuts/hora són continguts publicitaris, és a dir, 
no estan subjectes a l’obligatorietat de ser accessibles. En 
aquest sentit, durant el quart any d’emissions À Punt ha 
de cobrir:

• Un mínim de 66 hores subtitulades per setmana.

• Un mínim de 2 hores amb audiodescripció per 
setmana.

• Un mínim de 2 hores amb llengua de signes per 
setmana.

Mitjana d’hores setmanals subtitulació 2021

(Veure �gura 1, pàgina 17)

Per tant, durant 2021 se superen les 66 hores setmanals 
obligatòries per llei i s’aconsegueix l’objectiu marcat pel 
que fa a les hores setmanals subtitulades per a persones 
sordes o amb di�cultats auditives

Mitjana d’hores setmanals amb audiodescripció 2021

(Veure �gura 2, pàgina 17)

Amb el total d’hores amb audiodescripció, se superen les 
hores setmanals obligatòries per llei (2 hores per 
setmana) durant tot el 2021 i, per tant, s’assoleix 
sobradament l’objectiu marcat.

Mitjana hores setmanals llengua de signes 2021

(Veure �gura 3, pàgina 17)

Amb el total d’hores emeses amb llengua de signes 
també se superen les hores setmanals obligatòries per 
llei (2 hores per setmana) durant tot el 2021 i, per tant, 
també s’aconsegueix sobradament l’objectiu marcat.

3.9. Audiències

La televisió d’À Punt

La televisió d’À Punt tanca el 2021 amb les millors dades 
històriques amb una quota de pantalla d’un 3,4% i 25.000 
espectadors de mitjana, que pugen a 643.000 espectadors 
en audiència mitjana acumulada. La televisió autonòmica 
ha crescut un 13% respecte a la quota que va assolir el 
2020 (3%). 

L’any es pot dividir, en termes d’audiència, en tres 
períodes, tal com s’aprecia en el grà�c Períodes 2021. 

1 gener a 30 juny: 3,6%

Estiu (1 juliol a 5 setembre): 2,8%

Nova temporada (6 de setembre a 31 desembre): 3,2%

(Veure �gura 4, pàgina 17)

El millor dia de l’any correspon al 5 de setembre amb un 
6,2% d’audiència (44.000 espectadors), que coincideix 
amb la Cremà de les Falles celebrades durant la primera 
setmana de setembre i que congregaren 1.000.000 
d’espectadors.

En l’evolució mensual s’aprecia que els millors mesos són 
abril i maig, mentre que es manté el con�nament 
provocat per la crisi sanitària de la covid. Al maig 
s’arrepleguen les millors dades històriques en aconseguir 
un 4% de share i 30.000 espectadors de mitjana. 

Per franges horàries, À Punt obté els millors registres en 
la sobretaula, que marca una mitjana anual del 5,9%, 
encara que en la franja que més creix respecte al 2020 és 
en la vesprada (2,6%; +23,8), gràcies a la consolidació de 
Bona vesprada. En prime time tanca amb un 3,5% de 
mitjana, però en els últims mesos dibuixa una tendència 

ascendent, i aconsegueix un 4,0% al novembre.

En programes, la �cció desbanca la informació del primer 
lloc dels programes més vistos i la tornada de L’Alqueria 
Blanca se situa com el més vist de l'any (165.000 
espectadors i un 8,8% de share de mitjana), per damunt 
de NTC migdia (105.000 espectadors i 9,0% de share). La 
tornada de la mítica sèrie obté el rècord el dia de la seua 
estrena, el 21 de març, amb prop de 300.000 
teleespectadors i un 12,8% de share, l'emissió més vista de 
l'any. La �cció es consolida en el prime time dels 
diumenges no sols amb la �cció de producció pròpia sinó 
també amb l'emissió de �ccions estrangeres com La 
guerra ha acabat o Els Medici: senyors de Florència, que se 
situen també entre els més vistos de l'any.

(Veure �gura 5, pàgina 18)

Les noves apostes d'entreteniment impulsen també el 
prime time dels dies laborables, i posicionen els 
programes d'investigació periodística Zoom (4,6%) i 
L’hora Fosca (3,9%) en el pòdium dels més seguits. 
Crònica mèdica (4,1%), Valencians pel món (3,6%) i Duel de 
veus (3,9%) han marcat la diferència aquest últim any

*GECA (a partir de dades de *Kantar Media / Informe anual 
2021)

La ràdio d’À Punt

Les audiències de la ràdio es coneixen cada tres mesos, 
mitjançant l’EGM (Estudi General de Mitjans). L’EGM és un 
estudi estadístic a través d’enquestes en les quals es 
pregunta sobre els hàbits de consum de mitjans. Aquestes 
dades es fan públiques en tres onades al llarg de l’any. 

La ràdio pública registra 36.000 oients diaris, segons les 
xifres de l’Estudi General de Mitjans (EGM) de la tercera 
onada de 2021. Aquestes xifres suposen un creixement 
d’un 50% en els dies laborables respecte de l’onada 
corresponent al segon trimestre de l’any.

La pujada més signi�cativa de la tercera onada correspon 
al total de la setmana (de dilluns a diumenge), on duplica 
la quantitat d’oients. En concret, registra 36.000 oients, 
mentre que en l’onada anterior en va aconseguir 18.000. 

Les notícies del matí, de dilluns a divendres assoleix una 

mitjana de 27.000 oients diaris, cosa que implica un 
creixement d’un 92% respecte de l’onada anterior. El 
programa Esports À Punt, que s’emet de dilluns a 
divendres a les 13:30 hores, també dobla el nombre 
d’oients i arriba a 14.000 de mitjana.

Les xifres de la tercera onada de l’EGM mostren que més 
del 50% dels oients escolten la ràdio d’À Punt en 
poblacions entre 10.000 i 200.000 habitants i al voltant 
del 36% viu a poblacions de menys de 5.000 habitants.

El web i les xarxes d’À Punt

La plataforma multimèdia d'À Punt disposa d'un conjunt 
d'aplicacions per a múltiples entorns: mòbils Android i 
IOS, La Colla per a les mateixes plataformes, smart tv 
Samsung, LG i Apple TV i el servei HbbTV (Hybrid 
Broadcast Broadband TV). A més, amb l’objectiu de fer 
més visible el contingut s’ha posat en marxa en YouTube 
un nou projecte que selecciona el més interessant per a 
aquesta plataforma.

En comunicació interna, el 2021 es llança l'aplicació Som 
À Punt, una eina de comunicació de tots els treballadors i 
les treballadores de la Corporació i de la Societat.

La principal �ta en l’àmbit digital d’À Punt el 2021 ha sigut 
el llançament d’un nou web el 9 de març. Aquest nou 
espai ha suposat un salt qualitatiu en la nostra oferta de 
continguts digitals i ens situa en una posició competitiva 
en el marc de la FORTA. Aquesta millora s’ha vist 
re�ectida en les xifres de trànsit web, que s’ha 
incrementat de forma notable el 2021, passant de 
3.014.581 usuaris a 4.223.586, un 40,11% més, i 20.038.683 
pàgines vistes. (Veure �gura 6, pàgina 18)

A més, l’audiència ha visitat el web d’À Punt Mèdia amb 
més freqüència i passa més temps navegant pel web, 5:41 
minuts davant dels 3:07 del 2020, la qual cosa representa 
un creixement d’un 82,37%.

Quant als continguts més visitats del web, els usuaris i les 
usuàries busquen principalment veure o escoltar l’emissió 
en directe, accedir a la programació a la carta o 
informar-se. Només l’emissió en directe va concentrar un 
7,01% del trànsit, mentre que la secció de notícies va rebre 
un 24,12% de les visites, la majoria relacionades amb la 

covid-19. D’altra banda, els programes i sèries i a la carta 
van rebre un 20% del trànsit total del web, i el consum es 
va incrementar un 14% respecte a 2020. Destaquen els 
capítols de la nova temporada de L'Alqueria Blanca i els 
programes de L'hora fosca.

Les xarxes van ser la nostra major font de trànsit el 2021. 
En concret, van aportar un 44% del trànsit web, amb 
Facebook com a primera xarxa per nombre de visites 
(78%), seguida de Twitter (12,7%) i Instagram (4,30%). La 
resta del trànsit web va ser, principalment, directe 
(28,3%) i orgànic (23,7%).

En les xarxes també s’ha aconseguit millorar 
signi�cativament el nombre d'interaccions amb els 
seguidors i seguidores. Els canals que més han crescut en 
aquest aspecte el 2021 són: +33% (Facebook À Punt 
Mèdia), +66% (Facebook À Punt NTC) +56% (Instagram À 
Punt NTC) i +35% (Twitter À Punt NTC).

Pel que fa al nombre de seguidors, s’ha experimentat un 
creixement d’una mitjana d’un 12% en els canals 
corporatius d’À Punt en Facebook, Instagram i Twitter. En 
YouTube els subscriptors han augmentat un 47%, amb els 
capítols a la carta de L’hora fosca que encapçala el 
rànquing de vídeos més vists.

Entre els continguts que han destacat en les xarxes està 
el videoclip de Mi tierra interpretat per Nino Bravo i 
Samantha Gilabert, que va encetar la campanya “À Punt, 
la veu de tots” el 9 d’Octubre. El vídeo és un dels més 
vistos en el canal de Youtube d’À Punt, amb més de 
230.000 visualitzacions. Un altre programa que va 
aconseguir viralitat és el concurs de talents Duel de veus. 
El hashtag #DuelDeVeus va ser un habitual entre els 
trending topic de Twitter a Espanya i a la Comunitat 
Valenciana cada nit de gala. Centenars d’usuaris van 
comentar cada entrega en directe en aquesta xarxa 
social. (Veure �gura 7, pàgina 18)

El fet de tindre un editor de continguts web més avançat 
ens ha permés aprofundir en les noves tendències de 
periodisme de dades, fent ús d’eines de visualització de 
dades com Datawrapper o Flourish per a il•lustrar 
reportatges d’anàlisi i especialment l’evolució setmanal 
de la covid-19 i la vacunació als municipis de la 
Comunitat Valenciana. El nou web també ens ha permés 
oferir reportatges multimèdia més complets. Un bon 

exemple és la peça “Suïcidis: l'emergència sanitària de 
què no es parla”, que va ser guardonat en els VI Premis 
Periodístics de la Policia Local de València

La informació esportiva també s’ha impulsat en l’àmbit 
digital especialment durant el 2021. En les seccions de 
futbol i bàsquet s’han incorporat widgets per a mostrar 
els partits de la jornada i les classi�cacions per 
competició. A més, es va obrir un nou compte dedicat 
d’Instagram i intensi�cat l’activitat en Twitter, on hem 
crescut de 2.000 seguidors (un 33% més en un any). El 
web ha començat a oferir de forma habitual rodes de 
premsa dels entrenadors dels equips de futbol valencians.

Al 2021 també s’han posat en marxa alguns projectes 
transmèdia. El programa Crònica mèdica, una sèrie 
documental sobre històries de sanitaris i pacients del 
servei públic de salut, acompanyava cada entrega 
televisiva amb continguts relacionats exclusius per a web, 
com ara entrevistes no emeses en televisió o reportatges 
en profunditat sobre personalitats valencianes importants 
en el món de la medicina.

L’auge de l’ús del codi QR durant la pandèmia també ha 
ajudat a aprofundir en la vessant transmèdia de la 
redacció d’informatius. Així, s’ha introduït com a pràctica 
habitual l’ús del QR en informatius de televisió per a oferir 
la possibilitat d’accedir a informació més detallada sobre 
una notícia, a una retransmissió a la carta, a consultar 
dades com per exemple els resultats de la Loteria de 
Nadal, etc.

L’estrena de la nova temporada de L’Alqueria Blanca 
també ha tingut una vessant transmèdia. Com que és una 
sèrie molt estimada per l’audiència, es va facilitar el 
contacte entre els seguidors i seguidores i els actors i 
actrius de la producció a través dels Fem comboi, xats en 
directe gravats des de diferents ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana que es podien seguir des dels 
canals de les xarxes d’À Punt. Durant les converses hi 
havia un diàleg en directe entre els actors i actrius i els 
fans que llançaven les preguntes en xarxes.

El dia À PuntNTC Migdia El rallA la Ventura

Figura 5. Informació programes

Figura 6. Informació xarxes

Figura 7. Informació sobre xarxes 2
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L’informatiu matinal Les NTC del matí es va realitzar per a 
la ràdio i la televisió �ns al mes de juliol. Al setembre es 
produeix una remodelació de l’informatiu matinal i 
s’aposta per un gran format de cinc hores de matí. Aquest 
informatiu torna a fer-se als estudis de ràdio en horari de 
7:00 a 12:00 hores, de dilluns a divendres. La primera part 
se centra en l’actualitat informativa i s’emet de manera 
simultània per la ràdio i la televisió i la segona, es 
denomina El dia À Punt, s’emet a partir de les 10:00, per la 
ràdio i és més desenfadada i inclou humor, reportatges, 
entrevistes. Cal assenyalar que Les NTC del matí ha 
esdevingut ja un referent informatiu sobretot per 
l’entrevista, fonamentalment, a representats polítics, 
socials, empresarials i personatges d’actualitat, de 
manera que el contingut que s’emet per À Punt a primera 
hora del matí acaba sent replicat al llarg del dia per altres 
mitjans. 

En la televisió, s’estrena a l’octubre de 2021 el programa 
d’actualitat A la Ventura en horari de 12:00 a 14:00 que 
tracta l’actualitat més rellevant del dia, així com temes 
socials i locals. Aquest nou espai de producció pròpia 
suposa l’ampliació de l’horari de contingut informatiu i 
connecta amb el programa informatiu de migdia en la 
televisió. S’aposta per la proximitat informativa millorant 
el pes de les delegacions de Castelló i d’Alacant. Així, 
aquest magazín inclou tota la informació comarcal més 
propera amb temes de caràcter social i de participació 

Fins al mes d'octubre de 2021 el programa tenia una 
periodicitat setmanal i es basava en un debat que oferia 
una mirada crítica i re�exiva dels temes d’actualitat de la 
setmana. L’espai permetia visibilitzar col•lectius i 
agrupacions representatius de la societat civil, com dones 

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) 
exerceix la funció de servei públic que té encomanat 
mitjançant la marca À Punt Mèdia, un servei 
multiplataforma que presta el servei públic de televisió, 
ràdio i web, el disseny i desenvolupament de projectes 
així com la generació de produccions i continguts. 

3.1. La informació en À Punt Mèdia

L’exercici 2021 ha esta marcat, des del punt de vista 
informatiu, per l’evolució de la crisi sanitària, amb la 
vacunació de la població, les successives onades i la 
gestió de l’Administració com a eixos de l’actualitat 
informativa. À Punt analitza tots aquests temes 
d’actualitat amb perspectiva autonòmica, comarcal i 
local.

Els informatius d’À Punt Media s’organitzen de manera 
que són els espais que obrin les tres franges de 
programació diària (matí, vesprada i nit). A la ràdio, a 
més, s’ofereixen butlletins horaris amb les últimes 
notícies.

À Punt Mèdia tracta de respondre a la demanada 
d’informació amb avanços i programes especials per a 
donar en directe les compareixences més rellevants. 

El 2021 es consolida la redacció especialitzada en 
política, economia, societat, cultura i internacional, per a 
comptar amb periodistes amb fonts i agendes pròpies. El 
resultat és positiu tant en el producte �nal com en 
l’e�càcia en l’organització del treball. Aquesta nova 
estratègia informativa, especialitzant els equips, ha 
possibilitat el fet de obtindre exclusives pràcticament 
totes les setmanes i aconseguir ser referents d’altres 
mitjans de comunicació valencians.

L’informatiu NTC comarques, l’informatiu comarcal que 
s’emetia en la televisió d’À Punt de dilluns a divendres, es 
va estrenar l'octubre de 2020. Aquest espai informatiu de 
mitja hora se centrava en la informació més local. El NTC 
comarques va estar en antena �ns al mes de juliol de 2021. 

investigadores, personal sanitari o col•lectius vulnerables, 
i això ha propiciat debats enriquidors i tertúlies 
constructives i divulgadores. 

El magazín radiofònic El rall passa a partir de setembre a 
ser diari i s’emet de 12:00 a 13:30 hores. Aquest espai 
acosta la informació local i comarcal més rellevant i es 
realitza en col•laboració amb la Xarxa d’Emissores 
Municipals Valencianes (Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies). Un total de vint emissores emeten 
el programa, en directe o en diferit, a tota la Comunitat 
Valenciana, on es dona veu a moltes associacions i 
entitats que han trobat una �nestra a la radio pública.

El 2021 es llança el nou web amb un nou concepte. El web 
és la �nestra de tot el contingut d’À Punt Mèdia, però ara 
posa el focus en la informació del dia i en les notícies 
d’última hora, per tal de competir com un tercer mitjà de 
comunicació (a més de la televisió i la ràdio). Per a 
començar a situar-se en aquesta posició, s’ha 
reestructurat el departament digital amb l’objectiu que 
un equip propi de periodistes es dedique exclusivament a 
la informació. Amb aquest objectiu, es redissenya la 
portada i l’estratègia en xarxes. S’hi treballen temes de 
periodisme de dades o multimèdia, com ara el reportatge 
especial sobre la prevenció del suïcidi, premiat per la 
Policia Local de València. L’aposta pel Digital �rts i la 
renovació de l’estratègia ha comportat un augment de 
l’audiència del 40% (d’usuaris únics) respecte del 2020, 
mentre que ha pujat un 30% el nombre de pàgines vistes. 

3.2. Els esports en À Punt Mèdia

El 2021, À Punt Mèdia ha apostat per incloure més temps 
dedicat a l’esport tant en ràdio i televisió com ara en el 
web i les xarxes socials. Aquest exercici, s’ha augmentat 
de manera considerable. Així, s’han cobert les grans cites 
esportives, i s’ha presta especial atenció als esportistes 
valencians, però també s’ha donat visibilitat als equips i 
esports valencians que habitualment no tenen cabuda en 
altres mitjans de comunicació.

Els esports en la televisió d’À Punt

La informació esportiva està present en els blocs 
d’esports dels informatius diaris de la televisió, amb una 
durada d’uns 15 minuts al migdia i 12 minuts a la nit.
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En gener començà La �nestra esportiva, un programa de 
retransmissions que s’emet, en principi, els diumenges al 
matí però, de tant en tant, també s’ha emés dissabte i �ns 
i tot algun divendres, segons quan té lloc l’esdeveniment 
esportiu

L’any 2021 s’han fet un total de 37 retransmissions de La 
�nestra esportiva: setze amb el patrocini de la Fundació 
Trinidad Alfonso i huit per streaming pel web d’À Punt. 

Aquestes retransmissions han sigut de diferents 
disciplines esportives, com ara de diferents categories de 
futbol, rugbi, handbol, hoquei, natació, tant femení com 
masculí.

A més, en moments puntuals, s’ha posat en marxa una 
programació especial amb motiu de �tes esportives 
destacades que s’han tractat de forma individualitzada 
dins del bloc d’esports dels Informatius d’À Punt al llarg 
de la setmana. És el cas de l’Especial Vila-real CF Campió 
de la UEFA Europe League. L’especial Mitja Marató, la 
Marató València, l’Eurocup Women i Copa de la Reina de 
Bàsquet, el Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de 
València, el Penyagolosa Trails, l’Open Tenis Ciutat de 
València i el Mediterranean Èpic.

D’altra banda, amb motiu de la celebració dels Jocs 
Olímpics emetérem un serial d’entrevistes dins d’una 
secció anomenada “Camí a Tòquio”. En aquest sentit, des 
del mes de maig, cada dia, el bloc d’esports en els 
informatius incloïa una entrevista i/o reportatge amb 
atletes valencians que participaren en els JJOO. Per a fer 
aquest espai, un equip es va desplaçar a Madrid i 
Barcelona, als centres d’alt rendiment. Aquestes 
entrevistes es publicaren també en el web en una 
pestanya que va estar formada per 37 blocs emesos en 
TDT mentre que en el web especí�c “Camí a Tòquio” va 
sumar un total de 108 peces. 

Va de bo és el programa de retransmissions de partides 
de pilota amb un calendari que l’any 2021 estigué afectat 
per la pandèmia. Finalment, el contracte amb la Fundació 
de Pilota Valenciana (FUNPIVAL) i la Federació de Pilota 
Valenciana (FEDPIVAL), a través de la productora 
Proximia, es formalitzà i les retransmissions de partides 
començaren al mes de març. Tot i això, des d’aquell 
moment s’han retransmés 34 partides en total: 8 de 
FEDPIVAL i 26 de FUNPIVAL.

El departament d’esports va realitzar un reportatge de 
producció pròpia amb guió de Xavi Alberola amb motiu 
de la mort de Paco Cabanes, el Genovés, emés el 6 d’agost 
i que es va repetir el 25 de desembre. 

3.3. La ràdio d’À Punt

Al mes de gener s’estrena el nou horari de l’espai La 
pròrroga, un programa informatiu diari de l’actualitat 
esportiva. Aquest espai es va estrenar amb horari de 15:30 
a 16:00 el 2020. A hores d’ara i des del mes de gener de 
2022 ha passat a emetre’s de 19:30 a les 20:00 hores, ja 
que s’ha valorat que és un horari més adient per a l’oient 
d’esports. 

Línia de fons també canvia d’horari en tornar de les 
vacances d’estiu. A partir del mes de setembre, el 
programa s’emet de dilluns a divendres de 23:00 a 01:00 
hores. Aquest canvi ja s’ha fet, atés que és la franja 
clàssica per a sentir la ràdio esportiva de resum del dia. 
Aquest espai inclou entrevistes amb el personatge de la 
jornada i tertúlia amb presència de periodistes i analistes 
dels principals mitjans de comunicació de la Comunitat 
Valenciana.

El programa Des de la banda ha ampliat l’horari, ja que 
des de la temporada 2020/2021 retransmet no només els 
partits dels equips valencians de Primera Divisió de 
Futbol, sinó també tots els partits del València Basket en 
Lliga, Copa del Rei i Eurocup i en Lliga Endesa Femenina, 
Copa de la Reina i Eurocup Women.

Per últim, cal remarcar que s’ha començat a retransmetre 
els partits de futbol de 1a i 2a RFEF, ASOBAL i Lliga 
Guerreres, rugbi masculí i femení i també un partit 
d’hoquei del Pas Alcodiam, clau per a la permanència de 
l’equip en la màxima categoria. 

3.4. El web d’À Punt

Amb motiu de l’estrena del nou web d’À Punt Mèdia 
s’inclou el nou portal d’esports amb noves seccions i 
pàgina pròpia. Aquest nou espai ha propiciat que es puga 
emetre cada setmana per streaming la roda de premsa 

del tècnic del València i quan hi ha duel autonòmic també 
del tècnic del Vila-real, Elx i Llevant. També s’han emés 
compareixences puntuals, les presentacions dels tècnics, 
com ara les dels entrenadors del Vila-real, València, 
Llevant i Elx. A més, dona la possibilitat d’emetre 
esdeveniments puntuals que atrauen molt l’atenció del 
públic com el sorteig de Copa del Rei del CE Alcoià (en 
octaus i quarts de �nal).

El portal d’esports del web ha permés un espai on podem 
cobrir els esdeveniments especials, ja que s’obre una 
pestanya amb les peces emeses per televisió i altres 
articles i notícies originades només com a contingut 
digital. Per exemple: Mitja Marató, Marató, Volta a la 
Comunitat Valenciana, Camí a Tòquio.

Convenis i acords especí�cs per a la cobertura 
d’esdeveniments:

• Suport a la candidatura de València com a seu dels 
GAY GAMES el 2026. À Punt va avalar el projecte amb 
el compromís d’exercir com a mitjà o�cial durant la 
celebració de l’esdeveniment.

• Conveni de patrocini amb la Federació Valenciana de 
Futbol per a promoure els valors d’aquest esport. Un 
altre objectiu important del conveni és difondre la 
revitalització dels equips de les seleccions 
autonòmiques de la Comunitat Valenciana.

• Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de València 
(setembre 2021) de ciclisme. Conveni per a la 
promoció i difusió del ciclisme, esport molt arrelat a 
la Comunitat Valenciana.

• Acord de copatrocini amb la Fundació Trinidad 
Alfonso per a fomentar la visibilitat d’equips i esports 
minoritaris mitjançant la retransmissió dels partits o 
esdeveniments d’una gran varietat de modalitats 
esportives (hoquei, rugbi, natació, futbol, ciclisme, 
carreres populars, etc.)

3.5. Programació

Els informatius són el centre de la programació de la 
televisió i la ràdio d’À Punt, que complementen la graella 
amb continguts d’entreteniment, cultural i de divulgació. 

Televisió 

En les vesprades de la televisió cal destacar l’espai Bona 
vesprada, 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 transmeten cada dia inquietuds, queixes i 
suggeriments. Màxim Huerta i el seu equip de 
col•laboradors i reporters proposen vora quatre hores 
diaris d’entreteniment. 

Duel de veus: Va ser trending topic a Espanya i va liderar el 
consum en xarxes i trànsit web durant les setmanes que 
es va emetre. Aquest format compleix l’objectiu de 
vertebració territorial, amb cantants de totes les 
comarques, i de promoció lingüística, gràcies a les 
versions de grups molt coneguts internacionalment. Àlex 
Blanquer va ser la presentadora, acompanyada del jurat 
format per Samantha, Eugeni Alemany i Sole Giménez.

Territori de concert: Durant 23 setmanes es programaren 
grups valencians en Territori de concert, per compensar el 
toc de queda i la manca de l’oferta de música en viu, amb 
�tes signi�catives com El Diluvi, La Gossa Sorda, Ciudad 
Jara, etc.

L’hora fosca: És una docusèrie que narra casos policíacs 
mediàtics i colpidors, posant en relleu la tasca de les 
forces de seguretat per resoldre’ls, amb un destacat 
exercici de documentació i revisió de les fonts. Una 
mirada narrativa seriosa gens sensacionalista.

Zoom, investigació: Reportatges d’investigació amb 
temàtiques variades, que van des de la immediatesa a la 
profunditat d’assumptes complexos. Bérnar Giménez 
lidera l’equip de periodistes per a oferir cada setmana un 
producte en prime time referencial en temes d’actualitat. 

No tenim trellat: Aquest programa busca l’empatia del 
públic major que aquesta nit consumeix preferentment 
televisió en obert. S’incorpora la presentadora Gemma 
Juan, que s’uneix a Òscar Tramoyeres per viatjar per la 
nostàlgia de l’arxiu de la tele, i redescobreix personatges 
de tota la vida i fent riure per com ha passat el temps i 
com hem canviat les valencianes i valencians.

A l’estiu s’estrena el concurs diari El premi, que visita 
empreses de la Comunitat Valenciana per jugar amb els 
treballador/es mentre es dona a conéixer el teixit 
productiu i innovador dels diferents sectors.

Tot és art: Programa de prime time d’actualitat de totes 
les disciplines artístiques i culturals.

Entre bastidors: Programa de difusió del món teatral.

Teatre a Punt: Inclou la gravació de les obres Dinamarca i 
Poder i Santedat.

Els dijous miracle: Producció al voltant del cineasta 
Berlanga.

Terres de cinema: Un cicle de cinema rodat al territori 
valencià que s’emet les nits de divendres.

Tresors amb història: Un gran projecte que conta la 
història dels valencians i valencianes mitjançant objectes 
quotidians que trobem a casa, a l’andana, a les cases de 
camps, etc. L’objectiu és recórrer la nostra geogra�a a la 
recerca dels objectes que formaran una futura col•lecció 
museística que es posarà a l’abast de mancomunitats, 
ajuntaments, etc.

Una habitació amb vistes: El format dedicat a literatura, 
Una habitació pròpia, es fa major i adopta una mirada més 
transversal de la cultura.

Ràdio 

En la programació de la ràdio es por destacar el 
recorregut de l’espai Podríem fer-ho millor, que guanya 
pes els caps de setmana com a alternativa als magazins 
de les emissores generalistes. La realitat en clau d’humor 
es revela com una bona medicina contra la pandèmia i ha 
rebut el premi TresDeu.

Durant el primer semestre de 2021, s’incorporaven a la 
graella els quatre productes de marcat caràcter cultural 
sorgits de la crida feta en coproducció amb l’Institut 
Valencià de Cultura:  

Un magazín multiplataforma

La Colla d’À Punt és un magazín infantil amb continguts 
d’actualitat, culturals i lúdics, i amb un esperit 100% 
multiplataforma, materialitzat en la difusió i estrena de 
continguts en suports digitals de dilluns a divendres, els 
quals també s’emeten posteriorment, durant el cap de 
setmana, en la televisió d’À Punt.

La primera emissió de La Colla d'À Punt es va produir el 5 
de gener de 2021, un dia tan assenyalat com el de la 
vesprada de Reis. Amb aquest programa especial i 
l'arribada dels Reis Mags al garatge de La Colla, es va 
donar a conéixer l'espai des del qual Laia i Pau, els dos 
joves presentadors, fan el programa a partir d'aquell dia. 

Des d'aleshores, al llarg de tres temporades i més d’un any 
d’emissió ininterrompuda, La Colla ha anat creixent pel 
que fa a la dinamització dels seus continguts i seccions, 
l'activitat en el web i xarxes socials (Instagram, Facebook 
i Twitter) i la interacció amb el públic infantil i els centres 
educatius de la Comunitat Valenciana.

Continguts i seccions

La Colla és un format amb una estructura molt 
atomitzada i un ampli mosaic de seccions, on s'intercalen 
les elaborades pels presentadors amb altres 
protagonitzades per alguns dels personatges ja coneguts 
de l’univers de La Colla, com les Feretes, Dani Miquel o Els 
Bíters.

Des de l’inici, aquest ventall de seccions ha crescut, ha 
guanyat en varietat i ha fomentat la interacció amb el 
públic, els centres educatius i altres agrupacions. A més, 
algunes seccions s’han adaptat i se n’han incorporat 
d’altres especí�ques per a moments concrets com les 
vacances d’estiu o Nadal. 

• La versió radiofònica de Territori de concerts amb 23 
grups musicals valencians (33% de grups i veus 
femenines).

• Bambolina sonora, radioteatre seriat que combina la 
participació d’entitats universitàries amb actors i 
actrius professionals.

• Les cinc llunes, amb Amàlia Garrigós repassant les 
cinc àrees culturals de l’IVC.

• Café d’artistes amb entrevistes a personalitats de 
tots els sectors a càrrec de Lluís Miquel.

3.6. Ficció

La �cció és el gènere que més quantitat de recursos 
mobilitza en l’audiovisual i que permet posar en valor el 
talent dels tècnics i artistes. Durant el segon semestre de 
2021 s’inicien els rodatges de la sèrie de comèdia Després 
de tu, en col•laboració amb TV3 i IB3 i que va ser gravada 
a l’estudi 1 de Burjassot, on es van construir els decorats 
de la sèrie. A més, À Punt Mèdia ha col•laborat amb la 
minisèrie Sicília sense morts (IB3), La sèrie Mòpius (IB3) i 
la sèrie Desaparegudes (Canal Sur-CMM-TeleMadrid, 
AragónTV, À Punt).

L’Alqueria Blanca és la gran aposta de �cció per a les nits 
de diumenge que s’estrenà a �nal de març. Aquesta 
temporada inclou díhuit capítols que es van emetre el 
2021. En aquest moment ja es comença a plantejar el 
canvi a una emissió diària de L’Alqueria Blanca, que 
�nalment s’ha materialitzat el 2022. 

3.7. Programació infantil i juvenil

La Colla aglutina les activitats infantils d’À Punt Mèdia, i hi 
inclou la creació de continguts, actuacions en directe, 
sortejos i un espai d’interacció exclusiu per als xiquets i 
xiquetes que s’hi apunten.

guanyadora va ser la comissió Arxiduc Carles - Músic 
Gomis, de l'artista Vicente Gomar que va rebre 2.000 
euros i un estendard que recorda aquesta primera edició. 
El segon premi, amb 1.000 euros en metàl•lic i l’estendard 
de record, va ser per a la falla Rig Veda de la comissió Duc 
de Gaeta - Pobla de Farnals. I el tercer guardó, amb 500 
euros i l’estendard commemoratiu, per a la plaça de la 
Reina, Pau i Sant Vicent amb la falla infantil anomenada 
De València i monstres, dels artistes José Luis Ceballos i 
Paco Sanabria. 

A més, la fallera major infantil és de La Colla i va enviar 
una crida als membres per a què disfrutaren de les Falles. 
El missatge es va penjar en el web i es va promocionar en 
el butlletí de Falles. 

Seguint les activitats infantils, el diumenge 5 de 
setembre, l’Ajuntament de Puçol va comptar amb La Colla 
per tal de celebrar les seues festes. La Banda de les 
Feretes i Dani Miquel van acompanyar el grup Ramonets.

Al mes d’octubre de 2021, es va celebrar la Fira del Llibre 
de València als jardins de Vivers. À Punt Mèdia va signar 
un conveni amb l’Ajuntament per a ser el mitjà o�cial de 
la Fira del Llibre i, per aquest motiu, ens vam 
comprometre a fer un dia d’activitats infantils. El 
diumenge 17, La Banda de les Feretes va actuar al recinte 
de Vivers.  

Tot i que la pandèmia no deixava gaudir de moltes 
activitats, des de La Colla es va intentar dur l’esperit 
nadalenc a totes les cases i es van programar moltes 
activitats perquè les xiquetes i els xiquets gaudiren del 
període de vacances. 

Amb motiu de les festes nadalenques estava prevista la 
presència de La Colla amb estands i actuacions a 
esdeveniments com ara Expojove a València o Exponadal 
a Alacant, però la situació sanitària de nou va fer que es 
cancel•laren. Des de La Colla es programaren unes 
accions per tal de sortejar entrades en diversos 
esdeveniments. Cal destacar la intenció de vertebrar el 
territori buscant activitats de nord a sud:

Finalment, en totes les visites i interaccions amb els 
centres educatius s’ha apro�tat per a promoure tota la 
programació infantil d’À Punt, incentivant els i les 
escolars a fer-se membres de La Colla.

Un referent dels espais infantils i un 
dels preferits dels xiquets i xiquetes

El 2021 ha sigut el primer any d’emissió de La Colla d’À 
Punt i ja ha aconseguit ser un referent dels continguts 
infantils de la cadena , tant en la versió en línia com en la 
versió en televisió, i en un dels espais preferits per les 
xiquetes i els xiquets de la Comunitat Valenciana.

Amb els seus reptes, tutorials, unboxings i la resta de 
seccions, Laia i Pau han aconseguit sintonitzar amb una 
xicalla que cada setmana és més nombrosa i 
participativa, i que ha arribat a superar el 20% de share en 
algunes de les seues emissions en televisió

Activitats La Colla 2021

El 2021 ha sigut l’any en què s’ha recuperat l’activitat 
presencial de La Colla per a xiquetes i xiquets, encara que 
tímidament. Algunes activitats s’han hagut de suspendre, 
però amb totes les di�cultats i prevenció per la situació 
pandèmica, La Colla ha participat i ha organitzat 
concerts, festes i ha col•laborat en diversos 
esdeveniments:

Al mes de juliol, la situació va millorar un poc més i, amb 
les mesures pertinents ja es va permetre fer concerts i 
activitats a l’aire lliure, amb aforament reduït i amb totes 
les mesures higièniques que la covid feia necessàries. Així 
es va poder celebrar, durant el mes de juliol la Gran Fira 
de València. À Punt va participar a la Menuda Fira el 8 de 
juliol amb Dani Miquel i les Feretes i amb els Bíters. El dia 
9 de juliol va actuar Xavi Castillo. 

Al mes de setembre es van celebrar les Falles i La Colla va 
convocar la primera edició dels Premis La Colla a les 
Falles, edició 2021. S’hi presentaren un total de 13 falles, i 
els nostres presentadors, Pau i Laia, junt amb actors de 
L’Alqueria Blanca i presentadors d’À Punt, van recórrer les 
falles que s’havien inscrit als premis. La falla infantil 

concerts, etc.) que es promouen des d’À Punt Mèdia. 

Per tal de mantindre informats els membres de les 
activitats i programació de La Colla, s’envien cada 
setmana butlletins a través del correu electrònic als 
membres que així ho han acceptat, 5.387 membres a 1 de 
gener de 2022

 La Colla també continua felicitant els seus membres pel 
seu aniversari. I ho fa de dos maneres: enviem un correu 
de felicitació per l’aniversari a cada membre que 
compleix anys (vora 5.000 correus a l’any) i cada cap de 
setmana emetem un videoclip de la cançó “Moltes 
felicitats” de les Feretes amb els noms de tots els 
membres que han complit anys al llarg de la setmana. 
Aquest vídeo queda penjat en el web després de l’emissió.

Interacció amb els centres educatius

Des del començament del projecte, la interacció amb els 
centres escolars ha sigut una de les prioritats. Aquesta 
interacció ha anat augmentant i ampliant-se a mesura 
que les restriccions degudes a la pandèmia ho ha permés. 

Seccions com “La Colla Challenge”, “La Colla Unboxing” o 
“La berena de La Colla” han permés conéixer més de 
huitanta centres educatius de sud a nord del territori 
valencià. Es tracta de col•legis de ciutats com Alacant, 
València i Castelló de la Plana, però també de poblacions 
menudes com els Ibarsos, les Alcubles, Corbera o 
Finestrat.

Amb la secció “La berena de La Colla” alguns d’aquests 
escolars, a més, han tingut l'oportunitat visitar els estudis 
d’À Punt a Burjassot per a jugar al garatge de Pau i Laia i 
descobrir alhora com és fa un rodatge de televisió. Una 
activitat extraescolar que, segons el feedback rebut de les 
escoles, és altament positiva i interessant per al seu 
desenvolupament.

En altres seccions com “La Colla nius”, “La Colla endevina” 
o “La Colla s’embrolla”, les escoles també han tingut una 
presència importat a través de les enquestes que s'hi han 
fet a l’alumnat per a conéixer la seua opinió sobre temes 
actuals o posar-hi a prova el seu enginy amb endevinalles 
i travallengües. 

Al llarg de 2021, La Colla ha produït més de 280 peces 
protagonitzades per Laia i Pau, estrenades de dilluns a 
dijous en el site de La Colla d’À Punt, el web d'À Punt i al 
canal de YouTube de La Colla:

El Cau de Les Feretes ha produït 21 peces més, 5 d’elles 
cançons amb la incorporació de l’artista Dani Miquel. 

Amb totes aquestes peces s’han elaborat 75 programes 
d’uns 30’ de durada, estrenats els divendres en el web i 
emesos els caps de setmana en la tele d’À Punt (24 en la 
temporada 1 i 16 en la temporada 2) i diàriament durant 
les vacances d’estiu (35 en total). 

Web i xarxes social

Coincidint pràcticament amb l’inici de les emissions 
d’aquest espai, es va llançar el nou web d’À Punt amb un 
site dedicat exclusivament a La Colla d’À Punt, on s’han 
estrenat de dilluns a divendres, en exclusiva abans de la 
seua emissió en televisió, totes les peces i els compactats 
produïts durant tot l’any.

Al mateix temps, es van posar en marxa diferents per�ls 
en les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter, 
mitjançant els quals es promocionen i es donen a 
conéixer tots els continguts i novetats al voltant de l’espai. 
Aquests per�ls, que compten amb interaccions diàries, 
actualment formen una comunitat de més de 1.500 
seguidors:

• INSTAGRAM: 744 seguidors

• FACEBOOK: 715 seguidors

• TWITTER: 258 seguidors

Una altra plataforma de difusió dels continguts de La 
Colla és el seu canal en YouTube, actualment amb 3.360 
subscripcions on, a més dels continguts de La Colla d’À 
Punt, que s’actualitzen pràcticament diàriament, també 
conté altres espais infantils produïts per la cadena, com 
les sèries Els Bíters, El cau de les Feretes, Historietes 
medievals, Júlia i Gilbert o Catacric, catacrac. 

A banda de tot això, cada divendres s’envia una newsletter 
a tots els membres de La Colla amb totes les novetats al 
voltant de la programació i les activitats infantils (festes, 

Concurs Dibuixa el Nadal

Els membres havien d’omplir un formulari creat per a 
l’ocasió al nostre web i adjuntar la foto d’un dibuix per a 
felicitar Nadal. Algun dels dibuixos també van ser 
seleccionats com a cortinetes de continuïtat de la 
televisió d’À Punt. 

Concurs Il•lumina el Nadal

La mecànica va ser la mateixa que en l’anterior 
convocatòria: els membres havien d’omplir el formulari 
creat per a l’ocasió al nostre web i adjuntar foto de la 
seua decoració nadalenca.

Nous membres de La Colla 

La Colla incrementa els membres amb més de 2.000 
noves incorporacions durant l’exercici. L’obertura a 
activitats presencials ha fet que el nombre de nous 
membres haja crescut en relació amb l’any anterior (1.200 
noves altes el 2020). A les gravacions a escoles s’han 
entregat formularis d’inscripció i s’hi ha aconseguit per 
aquest mitjà 130 nous membres i en els esdeveniments 
amb punts de carnet, s’han fet un total de 425 noves altes.

Els avantatges que La Colla ofereix als membres també 
han crescut amb cinc noves ofertes que es sumen a les 
renovacions de convenis amb empreses públiques i 
privades per tal d’oferir a les xiquetes i els xiquets ofertes 
o descomptes en activitats. 

Col•laboracions de La Colla

La Colla també col•labora amb diverses institucions per a 
fomentar la cultura audiovisual entre els i les joves:

PREMIS MICE

Enguany, À Punt ha participat en els Premis MICE, la 
Mostra Internacional de Cinema Educatiu per a xiquetes, 
xiquets, joves, professorat i públic en general, amb 
pel•lícules realitzades per alumnes dins d’entorns 
d’aprenentatge. La iniciativa forma part del conveni 
subscrit entre À Punt i la Mostra Internacional de Cine 
Educatiu (MICE) amb l’objectiu de difondre i promocionar 
l’audiovisual educatiu valencià i fer-ho d'acord amb la 
carta de valors que regeixen els continguts infantils i 
juvenils d'À Punt. Es va convocar, per tercer any, el Premi 
Especial La Colla À Punt, que reconeix el treball d’una 

producció escolar per l’aportació en valors. En aquesta 
edició, el premi ha estat repartit entre dos guanyadors, ex 
aequo: als treballs de l’IES El Quint de Riba-roja de Túria, 
que presentaren la web sèrie de cinc episodis Sentit únic 
i el curtmetratge Una (altra) història dels inicis del cinema, 
i al CEIP Serreria per Quan ens vàrem adonar. A més a 
més, s’han publicat en el web els curtmetratges 
guanyadors de les altres categories en què han participat 
els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Als centres guanyadors se’ls ofereix una visita al centre 
de producció de Burjassot i el CEIP Serreria va vindre el 
dia 4 de novembre de 2021. 

CINEMA JOVE 2021

À Punt Mèdia també aporta un premi al certamen Cinema 
Jove, en les categories de Primària i Secundària. I ha sigut 
mitjà o�cial de la 36a edició de Cinema Jove. Enguany els 
guardons han sigut per a Camina amb mi del CEIP Serreria 
i Cambia las sábanas de l’IES Lluís Vives. 

CONCURS GUIÓ ANY BERLANGA 2021

Es tracta d’una iniciativa perquè els alumnes de primària 
i secundària tinguen una presa de contacte amb el món 
de l’escriptura audiovisual en col•laboració amb Escola 
Valenciana. Els guanyadors gravaran, produiran i 
estrenaran la pel•lícula en À Punt. Aquest concurs encara 
està en procés. 

3.8. Accessibilitat

La llei de creació de la Corporació, en l’article 5, relatiu als 
principis que s’han d’observar en la prestació del servei 
públic, estableix que s’ha de garantir el principi d’igualtat 
de drets per a les persones amb discapacitat, la qual cosa 
suposa, com estableix la Llei 7/2010, de 31 de març, 
general de la comunicació audiovisual (d’ara en avant, 
LGA), reconéixer que les persones amb discapacitat visual 
o auditiva tenen dret a una accessibilitat universal a la 
comunicació audiovisual.

Dins dels principis bàsics de producció de la norma 
creadora de la CVMC s’estableix que implementarà les 
mesures necessàries per a aconseguir els percentatges de 
programació televisiva diària accessibles a les persones 
amb discapacitat sensorial auditiva i visual previstos en 

l’esmentada LGA; així mateix, s’hi estableix que la 
plataforma tecnològica serà accessible a les persones 
amb discapacitat funcional i que aquesta oferirà la versió 
accessible en tots els canals amb la implementació del 
marc d’accessibilitat audiovisual.

La disposició transitòria cinquena de la llei 7/2010 sobre 
els serveis de suport per a les persones amb discapacitat 
especi�ca, entre altres aspectes, assenyala que els canals 
de televisió de nova emissió han d'aconseguir els temps i 
percentatges �xats en el termini de quatre anys. Atesa la 
doble condició d’À Punt de ser un mitjà públic i, al mateix 
temps, un mitjà de nova creació, es remet una consulta 
als serveis jurídics de la CVMC i es fa el càlcul de les 
hores setmanals amb programació accessible. 

El càlcul de les hores setmanals es fa sobre una 
programació de 19 hores diàries (07:00-02:00), de les 
quals 20 minuts/hora són continguts publicitaris, és a dir, 
no estan subjectes a l’obligatorietat de ser accessibles. En 
aquest sentit, durant el quart any d’emissions À Punt ha 
de cobrir:

• Un mínim de 66 hores subtitulades per setmana.

• Un mínim de 2 hores amb audiodescripció per 
setmana.

• Un mínim de 2 hores amb llengua de signes per 
setmana.

Mitjana d’hores setmanals subtitulació 2021

(Veure �gura 1, pàgina 17)

Per tant, durant 2021 se superen les 66 hores setmanals 
obligatòries per llei i s’aconsegueix l’objectiu marcat pel 
que fa a les hores setmanals subtitulades per a persones 
sordes o amb di�cultats auditives

Mitjana d’hores setmanals amb audiodescripció 2021

(Veure �gura 2, pàgina 17)

Amb el total d’hores amb audiodescripció, se superen les 
hores setmanals obligatòries per llei (2 hores per 
setmana) durant tot el 2021 i, per tant, s’assoleix 
sobradament l’objectiu marcat.

Mitjana hores setmanals llengua de signes 2021

(Veure �gura 3, pàgina 17)

Amb el total d’hores emeses amb llengua de signes 
també se superen les hores setmanals obligatòries per 
llei (2 hores per setmana) durant tot el 2021 i, per tant, 
també s’aconsegueix sobradament l’objectiu marcat.

3.9. Audiències

La televisió d’À Punt

La televisió d’À Punt tanca el 2021 amb les millors dades 
històriques amb una quota de pantalla d’un 3,4% i 25.000 
espectadors de mitjana, que pugen a 643.000 espectadors 
en audiència mitjana acumulada. La televisió autonòmica 
ha crescut un 13% respecte a la quota que va assolir el 
2020 (3%). 

L’any es pot dividir, en termes d’audiència, en tres 
períodes, tal com s’aprecia en el grà�c Períodes 2021. 

1 gener a 30 juny: 3,6%

Estiu (1 juliol a 5 setembre): 2,8%

Nova temporada (6 de setembre a 31 desembre): 3,2%

(Veure �gura 4, pàgina 17)

El millor dia de l’any correspon al 5 de setembre amb un 
6,2% d’audiència (44.000 espectadors), que coincideix 
amb la Cremà de les Falles celebrades durant la primera 
setmana de setembre i que congregaren 1.000.000 
d’espectadors.

En l’evolució mensual s’aprecia que els millors mesos són 
abril i maig, mentre que es manté el con�nament 
provocat per la crisi sanitària de la covid. Al maig 
s’arrepleguen les millors dades històriques en aconseguir 
un 4% de share i 30.000 espectadors de mitjana. 

Per franges horàries, À Punt obté els millors registres en 
la sobretaula, que marca una mitjana anual del 5,9%, 
encara que en la franja que més creix respecte al 2020 és 
en la vesprada (2,6%; +23,8), gràcies a la consolidació de 
Bona vesprada. En prime time tanca amb un 3,5% de 
mitjana, però en els últims mesos dibuixa una tendència 

ascendent, i aconsegueix un 4,0% al novembre.

En programes, la �cció desbanca la informació del primer 
lloc dels programes més vistos i la tornada de L’Alqueria 
Blanca se situa com el més vist de l'any (165.000 
espectadors i un 8,8% de share de mitjana), per damunt 
de NTC migdia (105.000 espectadors i 9,0% de share). La 
tornada de la mítica sèrie obté el rècord el dia de la seua 
estrena, el 21 de març, amb prop de 300.000 
teleespectadors i un 12,8% de share, l'emissió més vista de 
l'any. La �cció es consolida en el prime time dels 
diumenges no sols amb la �cció de producció pròpia sinó 
també amb l'emissió de �ccions estrangeres com La 
guerra ha acabat o Els Medici: senyors de Florència, que se 
situen també entre els més vistos de l'any.

(Veure �gura 5, pàgina 18)

Les noves apostes d'entreteniment impulsen també el 
prime time dels dies laborables, i posicionen els 
programes d'investigació periodística Zoom (4,6%) i 
L’hora Fosca (3,9%) en el pòdium dels més seguits. 
Crònica mèdica (4,1%), Valencians pel món (3,6%) i Duel de 
veus (3,9%) han marcat la diferència aquest últim any

*GECA (a partir de dades de *Kantar Media / Informe anual 
2021)

La ràdio d’À Punt

Les audiències de la ràdio es coneixen cada tres mesos, 
mitjançant l’EGM (Estudi General de Mitjans). L’EGM és un 
estudi estadístic a través d’enquestes en les quals es 
pregunta sobre els hàbits de consum de mitjans. Aquestes 
dades es fan públiques en tres onades al llarg de l’any. 

La ràdio pública registra 36.000 oients diaris, segons les 
xifres de l’Estudi General de Mitjans (EGM) de la tercera 
onada de 2021. Aquestes xifres suposen un creixement 
d’un 50% en els dies laborables respecte de l’onada 
corresponent al segon trimestre de l’any.

La pujada més signi�cativa de la tercera onada correspon 
al total de la setmana (de dilluns a diumenge), on duplica 
la quantitat d’oients. En concret, registra 36.000 oients, 
mentre que en l’onada anterior en va aconseguir 18.000. 

Les notícies del matí, de dilluns a divendres assoleix una 

mitjana de 27.000 oients diaris, cosa que implica un 
creixement d’un 92% respecte de l’onada anterior. El 
programa Esports À Punt, que s’emet de dilluns a 
divendres a les 13:30 hores, també dobla el nombre 
d’oients i arriba a 14.000 de mitjana.

Les xifres de la tercera onada de l’EGM mostren que més 
del 50% dels oients escolten la ràdio d’À Punt en 
poblacions entre 10.000 i 200.000 habitants i al voltant 
del 36% viu a poblacions de menys de 5.000 habitants.

El web i les xarxes d’À Punt

La plataforma multimèdia d'À Punt disposa d'un conjunt 
d'aplicacions per a múltiples entorns: mòbils Android i 
IOS, La Colla per a les mateixes plataformes, smart tv 
Samsung, LG i Apple TV i el servei HbbTV (Hybrid 
Broadcast Broadband TV). A més, amb l’objectiu de fer 
més visible el contingut s’ha posat en marxa en YouTube 
un nou projecte que selecciona el més interessant per a 
aquesta plataforma.

En comunicació interna, el 2021 es llança l'aplicació Som 
À Punt, una eina de comunicació de tots els treballadors i 
les treballadores de la Corporació i de la Societat.

La principal �ta en l’àmbit digital d’À Punt el 2021 ha sigut 
el llançament d’un nou web el 9 de març. Aquest nou 
espai ha suposat un salt qualitatiu en la nostra oferta de 
continguts digitals i ens situa en una posició competitiva 
en el marc de la FORTA. Aquesta millora s’ha vist 
re�ectida en les xifres de trànsit web, que s’ha 
incrementat de forma notable el 2021, passant de 
3.014.581 usuaris a 4.223.586, un 40,11% més, i 20.038.683 
pàgines vistes. (Veure �gura 6, pàgina 18)

A més, l’audiència ha visitat el web d’À Punt Mèdia amb 
més freqüència i passa més temps navegant pel web, 5:41 
minuts davant dels 3:07 del 2020, la qual cosa representa 
un creixement d’un 82,37%.

Quant als continguts més visitats del web, els usuaris i les 
usuàries busquen principalment veure o escoltar l’emissió 
en directe, accedir a la programació a la carta o 
informar-se. Només l’emissió en directe va concentrar un 
7,01% del trànsit, mentre que la secció de notícies va rebre 
un 24,12% de les visites, la majoria relacionades amb la 

covid-19. D’altra banda, els programes i sèries i a la carta 
van rebre un 20% del trànsit total del web, i el consum es 
va incrementar un 14% respecte a 2020. Destaquen els 
capítols de la nova temporada de L'Alqueria Blanca i els 
programes de L'hora fosca.

Les xarxes van ser la nostra major font de trànsit el 2021. 
En concret, van aportar un 44% del trànsit web, amb 
Facebook com a primera xarxa per nombre de visites 
(78%), seguida de Twitter (12,7%) i Instagram (4,30%). La 
resta del trànsit web va ser, principalment, directe 
(28,3%) i orgànic (23,7%).

En les xarxes també s’ha aconseguit millorar 
signi�cativament el nombre d'interaccions amb els 
seguidors i seguidores. Els canals que més han crescut en 
aquest aspecte el 2021 són: +33% (Facebook À Punt 
Mèdia), +66% (Facebook À Punt NTC) +56% (Instagram À 
Punt NTC) i +35% (Twitter À Punt NTC).

Pel que fa al nombre de seguidors, s’ha experimentat un 
creixement d’una mitjana d’un 12% en els canals 
corporatius d’À Punt en Facebook, Instagram i Twitter. En 
YouTube els subscriptors han augmentat un 47%, amb els 
capítols a la carta de L’hora fosca que encapçala el 
rànquing de vídeos més vists.

Entre els continguts que han destacat en les xarxes està 
el videoclip de Mi tierra interpretat per Nino Bravo i 
Samantha Gilabert, que va encetar la campanya “À Punt, 
la veu de tots” el 9 d’Octubre. El vídeo és un dels més 
vistos en el canal de Youtube d’À Punt, amb més de 
230.000 visualitzacions. Un altre programa que va 
aconseguir viralitat és el concurs de talents Duel de veus. 
El hashtag #DuelDeVeus va ser un habitual entre els 
trending topic de Twitter a Espanya i a la Comunitat 
Valenciana cada nit de gala. Centenars d’usuaris van 
comentar cada entrega en directe en aquesta xarxa 
social. (Veure �gura 7, pàgina 18)

El fet de tindre un editor de continguts web més avançat 
ens ha permés aprofundir en les noves tendències de 
periodisme de dades, fent ús d’eines de visualització de 
dades com Datawrapper o Flourish per a il•lustrar 
reportatges d’anàlisi i especialment l’evolució setmanal 
de la covid-19 i la vacunació als municipis de la 
Comunitat Valenciana. El nou web també ens ha permés 
oferir reportatges multimèdia més complets. Un bon 

exemple és la peça “Suïcidis: l'emergència sanitària de 
què no es parla”, que va ser guardonat en els VI Premis 
Periodístics de la Policia Local de València

La informació esportiva també s’ha impulsat en l’àmbit 
digital especialment durant el 2021. En les seccions de 
futbol i bàsquet s’han incorporat widgets per a mostrar 
els partits de la jornada i les classi�cacions per 
competició. A més, es va obrir un nou compte dedicat 
d’Instagram i intensi�cat l’activitat en Twitter, on hem 
crescut de 2.000 seguidors (un 33% més en un any). El 
web ha començat a oferir de forma habitual rodes de 
premsa dels entrenadors dels equips de futbol valencians.

Al 2021 també s’han posat en marxa alguns projectes 
transmèdia. El programa Crònica mèdica, una sèrie 
documental sobre històries de sanitaris i pacients del 
servei públic de salut, acompanyava cada entrega 
televisiva amb continguts relacionats exclusius per a web, 
com ara entrevistes no emeses en televisió o reportatges 
en profunditat sobre personalitats valencianes importants 
en el món de la medicina.

L’auge de l’ús del codi QR durant la pandèmia també ha 
ajudat a aprofundir en la vessant transmèdia de la 
redacció d’informatius. Així, s’ha introduït com a pràctica 
habitual l’ús del QR en informatius de televisió per a oferir 
la possibilitat d’accedir a informació més detallada sobre 
una notícia, a una retransmissió a la carta, a consultar 
dades com per exemple els resultats de la Loteria de 
Nadal, etc.

L’estrena de la nova temporada de L’Alqueria Blanca 
també ha tingut una vessant transmèdia. Com que és una 
sèrie molt estimada per l’audiència, es va facilitar el 
contacte entre els seguidors i seguidores i els actors i 
actrius de la producció a través dels Fem comboi, xats en 
directe gravats des de diferents ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana que es podien seguir des dels 
canals de les xarxes d’À Punt. Durant les converses hi 
havia un diàleg en directe entre els actors i actrius i els 
fans que llançaven les preguntes en xarxes.

Figura 5. Informació programes

Figura 6. Informació xarxes

Figura 7. Informació sobre xarxes 2
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L’informatiu matinal Les NTC del matí es va realitzar per a 
la ràdio i la televisió �ns al mes de juliol. Al setembre es 
produeix una remodelació de l’informatiu matinal i 
s’aposta per un gran format de cinc hores de matí. Aquest 
informatiu torna a fer-se als estudis de ràdio en horari de 
7:00 a 12:00 hores, de dilluns a divendres. La primera part 
se centra en l’actualitat informativa i s’emet de manera 
simultània per la ràdio i la televisió i la segona, es 
denomina El dia À Punt, s’emet a partir de les 10:00, per la 
ràdio i és més desenfadada i inclou humor, reportatges, 
entrevistes. Cal assenyalar que Les NTC del matí ha 
esdevingut ja un referent informatiu sobretot per 
l’entrevista, fonamentalment, a representats polítics, 
socials, empresarials i personatges d’actualitat, de 
manera que el contingut que s’emet per À Punt a primera 
hora del matí acaba sent replicat al llarg del dia per altres 
mitjans. 

En la televisió, s’estrena a l’octubre de 2021 el programa 
d’actualitat A la Ventura en horari de 12:00 a 14:00 que 
tracta l’actualitat més rellevant del dia, així com temes 
socials i locals. Aquest nou espai de producció pròpia 
suposa l’ampliació de l’horari de contingut informatiu i 
connecta amb el programa informatiu de migdia en la 
televisió. S’aposta per la proximitat informativa millorant 
el pes de les delegacions de Castelló i d’Alacant. Així, 
aquest magazín inclou tota la informació comarcal més 
propera amb temes de caràcter social i de participació 

Fins al mes d'octubre de 2021 el programa tenia una 
periodicitat setmanal i es basava en un debat que oferia 
una mirada crítica i re�exiva dels temes d’actualitat de la 
setmana. L’espai permetia visibilitzar col•lectius i 
agrupacions representatius de la societat civil, com dones 

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) 
exerceix la funció de servei públic que té encomanat 
mitjançant la marca À Punt Mèdia, un servei 
multiplataforma que presta el servei públic de televisió, 
ràdio i web, el disseny i desenvolupament de projectes 
així com la generació de produccions i continguts. 

3.1. La informació en À Punt Mèdia

L’exercici 2021 ha esta marcat, des del punt de vista 
informatiu, per l’evolució de la crisi sanitària, amb la 
vacunació de la població, les successives onades i la 
gestió de l’Administració com a eixos de l’actualitat 
informativa. À Punt analitza tots aquests temes 
d’actualitat amb perspectiva autonòmica, comarcal i 
local.

Els informatius d’À Punt Media s’organitzen de manera 
que són els espais que obrin les tres franges de 
programació diària (matí, vesprada i nit). A la ràdio, a 
més, s’ofereixen butlletins horaris amb les últimes 
notícies.

À Punt Mèdia tracta de respondre a la demanada 
d’informació amb avanços i programes especials per a 
donar en directe les compareixences més rellevants. 

El 2021 es consolida la redacció especialitzada en 
política, economia, societat, cultura i internacional, per a 
comptar amb periodistes amb fonts i agendes pròpies. El 
resultat és positiu tant en el producte �nal com en 
l’e�càcia en l’organització del treball. Aquesta nova 
estratègia informativa, especialitzant els equips, ha 
possibilitat el fet de obtindre exclusives pràcticament 
totes les setmanes i aconseguir ser referents d’altres 
mitjans de comunicació valencians.

L’informatiu NTC comarques, l’informatiu comarcal que 
s’emetia en la televisió d’À Punt de dilluns a divendres, es 
va estrenar l'octubre de 2020. Aquest espai informatiu de 
mitja hora se centrava en la informació més local. El NTC 
comarques va estar en antena �ns al mes de juliol de 2021. 

investigadores, personal sanitari o col•lectius vulnerables, 
i això ha propiciat debats enriquidors i tertúlies 
constructives i divulgadores. 

El magazín radiofònic El rall passa a partir de setembre a 
ser diari i s’emet de 12:00 a 13:30 hores. Aquest espai 
acosta la informació local i comarcal més rellevant i es 
realitza en col•laboració amb la Xarxa d’Emissores 
Municipals Valencianes (Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies). Un total de vint emissores emeten 
el programa, en directe o en diferit, a tota la Comunitat 
Valenciana, on es dona veu a moltes associacions i 
entitats que han trobat una �nestra a la radio pública.

El 2021 es llança el nou web amb un nou concepte. El web 
és la �nestra de tot el contingut d’À Punt Mèdia, però ara 
posa el focus en la informació del dia i en les notícies 
d’última hora, per tal de competir com un tercer mitjà de 
comunicació (a més de la televisió i la ràdio). Per a 
començar a situar-se en aquesta posició, s’ha 
reestructurat el departament digital amb l’objectiu que 
un equip propi de periodistes es dedique exclusivament a 
la informació. Amb aquest objectiu, es redissenya la 
portada i l’estratègia en xarxes. S’hi treballen temes de 
periodisme de dades o multimèdia, com ara el reportatge 
especial sobre la prevenció del suïcidi, premiat per la 
Policia Local de València. L’aposta pel Digital �rts i la 
renovació de l’estratègia ha comportat un augment de 
l’audiència del 40% (d’usuaris únics) respecte del 2020, 
mentre que ha pujat un 30% el nombre de pàgines vistes. 

3.2. Els esports en À Punt Mèdia

El 2021, À Punt Mèdia ha apostat per incloure més temps 
dedicat a l’esport tant en ràdio i televisió com ara en el 
web i les xarxes socials. Aquest exercici, s’ha augmentat 
de manera considerable. Així, s’han cobert les grans cites 
esportives, i s’ha presta especial atenció als esportistes 
valencians, però també s’ha donat visibilitat als equips i 
esports valencians que habitualment no tenen cabuda en 
altres mitjans de comunicació.

Els esports en la televisió d’À Punt

La informació esportiva està present en els blocs 
d’esports dels informatius diaris de la televisió, amb una 
durada d’uns 15 minuts al migdia i 12 minuts a la nit.

En gener començà La �nestra esportiva, un programa de 
retransmissions que s’emet, en principi, els diumenges al 
matí però, de tant en tant, també s’ha emés dissabte i �ns 
i tot algun divendres, segons quan té lloc l’esdeveniment 
esportiu

L’any 2021 s’han fet un total de 37 retransmissions de La 
�nestra esportiva: setze amb el patrocini de la Fundació 
Trinidad Alfonso i huit per streaming pel web d’À Punt. 

Aquestes retransmissions han sigut de diferents 
disciplines esportives, com ara de diferents categories de 
futbol, rugbi, handbol, hoquei, natació, tant femení com 
masculí.

A més, en moments puntuals, s’ha posat en marxa una 
programació especial amb motiu de �tes esportives 
destacades que s’han tractat de forma individualitzada 
dins del bloc d’esports dels Informatius d’À Punt al llarg 
de la setmana. És el cas de l’Especial Vila-real CF Campió 
de la UEFA Europe League. L’especial Mitja Marató, la 
Marató València, l’Eurocup Women i Copa de la Reina de 
Bàsquet, el Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de 
València, el Penyagolosa Trails, l’Open Tenis Ciutat de 
València i el Mediterranean Èpic.

D’altra banda, amb motiu de la celebració dels Jocs 
Olímpics emetérem un serial d’entrevistes dins d’una 
secció anomenada “Camí a Tòquio”. En aquest sentit, des 
del mes de maig, cada dia, el bloc d’esports en els 
informatius incloïa una entrevista i/o reportatge amb 
atletes valencians que participaren en els JJOO. Per a fer 
aquest espai, un equip es va desplaçar a Madrid i 
Barcelona, als centres d’alt rendiment. Aquestes 
entrevistes es publicaren també en el web en una 
pestanya que va estar formada per 37 blocs emesos en 
TDT mentre que en el web especí�c “Camí a Tòquio” va 
sumar un total de 108 peces. 

Va de bo és el programa de retransmissions de partides 
de pilota amb un calendari que l’any 2021 estigué afectat 
per la pandèmia. Finalment, el contracte amb la Fundació 
de Pilota Valenciana (FUNPIVAL) i la Federació de Pilota 
Valenciana (FEDPIVAL), a través de la productora 
Proximia, es formalitzà i les retransmissions de partides 
començaren al mes de març. Tot i això, des d’aquell 
moment s’han retransmés 34 partides en total: 8 de 
FEDPIVAL i 26 de FUNPIVAL.
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El departament d’esports va realitzar un reportatge de 
producció pròpia amb guió de Xavi Alberola amb motiu 
de la mort de Paco Cabanes, el Genovés, emés el 6 d’agost 
i que es va repetir el 25 de desembre. 

3.3. La ràdio d’À Punt

Al mes de gener s’estrena el nou horari de l’espai La 
pròrroga, un programa informatiu diari de l’actualitat 
esportiva. Aquest espai es va estrenar amb horari de 15:30 
a 16:00 el 2020. A hores d’ara i des del mes de gener de 
2022 ha passat a emetre’s de 19:30 a les 20:00 hores, ja 
que s’ha valorat que és un horari més adient per a l’oient 
d’esports. 

Línia de fons també canvia d’horari en tornar de les 
vacances d’estiu. A partir del mes de setembre, el 
programa s’emet de dilluns a divendres de 23:00 a 01:00 
hores. Aquest canvi ja s’ha fet, atés que és la franja 
clàssica per a sentir la ràdio esportiva de resum del dia. 
Aquest espai inclou entrevistes amb el personatge de la 
jornada i tertúlia amb presència de periodistes i analistes 
dels principals mitjans de comunicació de la Comunitat 
Valenciana.

El programa Des de la banda ha ampliat l’horari, ja que 
des de la temporada 2020/2021 retransmet no només els 
partits dels equips valencians de Primera Divisió de 
Futbol, sinó també tots els partits del València Basket en 
Lliga, Copa del Rei i Eurocup i en Lliga Endesa Femenina, 
Copa de la Reina i Eurocup Women.

Per últim, cal remarcar que s’ha començat a retransmetre 
els partits de futbol de 1a i 2a RFEF, ASOBAL i Lliga 
Guerreres, rugbi masculí i femení i també un partit 
d’hoquei del Pas Alcodiam, clau per a la permanència de 
l’equip en la màxima categoria. 

3.4. El web d’À Punt

Amb motiu de l’estrena del nou web d’À Punt Mèdia 
s’inclou el nou portal d’esports amb noves seccions i 
pàgina pròpia. Aquest nou espai ha propiciat que es puga 
emetre cada setmana per streaming la roda de premsa 

del tècnic del València i quan hi ha duel autonòmic també 
del tècnic del Vila-real, Elx i Llevant. També s’han emés 
compareixences puntuals, les presentacions dels tècnics, 
com ara les dels entrenadors del Vila-real, València, 
Llevant i Elx. A més, dona la possibilitat d’emetre 
esdeveniments puntuals que atrauen molt l’atenció del 
públic com el sorteig de Copa del Rei del CE Alcoià (en 
octaus i quarts de �nal).

El portal d’esports del web ha permés un espai on podem 
cobrir els esdeveniments especials, ja que s’obre una 
pestanya amb les peces emeses per televisió i altres 
articles i notícies originades només com a contingut 
digital. Per exemple: Mitja Marató, Marató, Volta a la 
Comunitat Valenciana, Camí a Tòquio.

Convenis i acords especí�cs per a la cobertura 
d’esdeveniments:

• Suport a la candidatura de València com a seu dels 
GAY GAMES el 2026. À Punt va avalar el projecte amb 
el compromís d’exercir com a mitjà o�cial durant la 
celebració de l’esdeveniment.

• Conveni de patrocini amb la Federació Valenciana de 
Futbol per a promoure els valors d’aquest esport. Un 
altre objectiu important del conveni és difondre la 
revitalització dels equips de les seleccions 
autonòmiques de la Comunitat Valenciana.

• Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de València 
(setembre 2021) de ciclisme. Conveni per a la 
promoció i difusió del ciclisme, esport molt arrelat a 
la Comunitat Valenciana.

• Acord de copatrocini amb la Fundació Trinidad 
Alfonso per a fomentar la visibilitat d’equips i esports 
minoritaris mitjançant la retransmissió dels partits o 
esdeveniments d’una gran varietat de modalitats 
esportives (hoquei, rugbi, natació, futbol, ciclisme, 
carreres populars, etc.)

3.5. Programació

Els informatius són el centre de la programació de la 
televisió i la ràdio d’À Punt, que complementen la graella 
amb continguts d’entreteniment, cultural i de divulgació. 

Televisió 

En les vesprades de la televisió cal destacar l’espai Bona 
vesprada, 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 transmeten cada dia inquietuds, queixes i 
suggeriments. Màxim Huerta i el seu equip de 
col•laboradors i reporters proposen vora quatre hores 
diaris d’entreteniment. 

Duel de veus: Va ser trending topic a Espanya i va liderar el 
consum en xarxes i trànsit web durant les setmanes que 
es va emetre. Aquest format compleix l’objectiu de 
vertebració territorial, amb cantants de totes les 
comarques, i de promoció lingüística, gràcies a les 
versions de grups molt coneguts internacionalment. Àlex 
Blanquer va ser la presentadora, acompanyada del jurat 
format per Samantha, Eugeni Alemany i Sole Giménez.

Territori de concert: Durant 23 setmanes es programaren 
grups valencians en Territori de concert, per compensar el 
toc de queda i la manca de l’oferta de música en viu, amb 
�tes signi�catives com El Diluvi, La Gossa Sorda, Ciudad 
Jara, etc.

L’hora fosca: És una docusèrie que narra casos policíacs 
mediàtics i colpidors, posant en relleu la tasca de les 
forces de seguretat per resoldre’ls, amb un destacat 
exercici de documentació i revisió de les fonts. Una 
mirada narrativa seriosa gens sensacionalista.

Zoom, investigació: Reportatges d’investigació amb 
temàtiques variades, que van des de la immediatesa a la 
profunditat d’assumptes complexos. Bérnar Giménez 
lidera l’equip de periodistes per a oferir cada setmana un 
producte en prime time referencial en temes d’actualitat. 

No tenim trellat: Aquest programa busca l’empatia del 
públic major que aquesta nit consumeix preferentment 
televisió en obert. S’incorpora la presentadora Gemma 
Juan, que s’uneix a Òscar Tramoyeres per viatjar per la 
nostàlgia de l’arxiu de la tele, i redescobreix personatges 
de tota la vida i fent riure per com ha passat el temps i 
com hem canviat les valencianes i valencians.

A l’estiu s’estrena el concurs diari El premi, que visita 
empreses de la Comunitat Valenciana per jugar amb els 
treballador/es mentre es dona a conéixer el teixit 
productiu i innovador dels diferents sectors.

Tot és art: Programa de prime time d’actualitat de totes 
les disciplines artístiques i culturals.

Entre bastidors: Programa de difusió del món teatral.

Teatre a Punt: Inclou la gravació de les obres Dinamarca i 
Poder i Santedat.

Els dijous miracle: Producció al voltant del cineasta 
Berlanga.

Terres de cinema: Un cicle de cinema rodat al territori 
valencià que s’emet les nits de divendres.

Tresors amb història: Un gran projecte que conta la 
història dels valencians i valencianes mitjançant objectes 
quotidians que trobem a casa, a l’andana, a les cases de 
camps, etc. L’objectiu és recórrer la nostra geogra�a a la 
recerca dels objectes que formaran una futura col•lecció 
museística que es posarà a l’abast de mancomunitats, 
ajuntaments, etc.

Una habitació amb vistes: El format dedicat a literatura, 
Una habitació pròpia, es fa major i adopta una mirada més 
transversal de la cultura.

Ràdio 

En la programació de la ràdio es por destacar el 
recorregut de l’espai Podríem fer-ho millor, que guanya 
pes els caps de setmana com a alternativa als magazins 
de les emissores generalistes. La realitat en clau d’humor 
es revela com una bona medicina contra la pandèmia i ha 
rebut el premi TresDeu.

Durant el primer semestre de 2021, s’incorporaven a la 
graella els quatre productes de marcat caràcter cultural 
sorgits de la crida feta en coproducció amb l’Institut 
Valencià de Cultura:  

Un magazín multiplataforma

La Colla d’À Punt és un magazín infantil amb continguts 
d’actualitat, culturals i lúdics, i amb un esperit 100% 
multiplataforma, materialitzat en la difusió i estrena de 
continguts en suports digitals de dilluns a divendres, els 
quals també s’emeten posteriorment, durant el cap de 
setmana, en la televisió d’À Punt.

La primera emissió de La Colla d'À Punt es va produir el 5 
de gener de 2021, un dia tan assenyalat com el de la 
vesprada de Reis. Amb aquest programa especial i 
l'arribada dels Reis Mags al garatge de La Colla, es va 
donar a conéixer l'espai des del qual Laia i Pau, els dos 
joves presentadors, fan el programa a partir d'aquell dia. 

Des d'aleshores, al llarg de tres temporades i més d’un any 
d’emissió ininterrompuda, La Colla ha anat creixent pel 
que fa a la dinamització dels seus continguts i seccions, 
l'activitat en el web i xarxes socials (Instagram, Facebook 
i Twitter) i la interacció amb el públic infantil i els centres 
educatius de la Comunitat Valenciana.

Continguts i seccions

La Colla és un format amb una estructura molt 
atomitzada i un ampli mosaic de seccions, on s'intercalen 
les elaborades pels presentadors amb altres 
protagonitzades per alguns dels personatges ja coneguts 
de l’univers de La Colla, com les Feretes, Dani Miquel o Els 
Bíters.

Des de l’inici, aquest ventall de seccions ha crescut, ha 
guanyat en varietat i ha fomentat la interacció amb el 
públic, els centres educatius i altres agrupacions. A més, 
algunes seccions s’han adaptat i se n’han incorporat 
d’altres especí�ques per a moments concrets com les 
vacances d’estiu o Nadal. 

• La versió radiofònica de Territori de concerts amb 23 
grups musicals valencians (33% de grups i veus 
femenines).

• Bambolina sonora, radioteatre seriat que combina la 
participació d’entitats universitàries amb actors i 
actrius professionals.

• Les cinc llunes, amb Amàlia Garrigós repassant les 
cinc àrees culturals de l’IVC.

• Café d’artistes amb entrevistes a personalitats de 
tots els sectors a càrrec de Lluís Miquel.

3.6. Ficció

La �cció és el gènere que més quantitat de recursos 
mobilitza en l’audiovisual i que permet posar en valor el 
talent dels tècnics i artistes. Durant el segon semestre de 
2021 s’inicien els rodatges de la sèrie de comèdia Després 
de tu, en col•laboració amb TV3 i IB3 i que va ser gravada 
a l’estudi 1 de Burjassot, on es van construir els decorats 
de la sèrie. A més, À Punt Mèdia ha col•laborat amb la 
minisèrie Sicília sense morts (IB3), La sèrie Mòpius (IB3) i 
la sèrie Desaparegudes (Canal Sur-CMM-TeleMadrid, 
AragónTV, À Punt).

L’Alqueria Blanca és la gran aposta de �cció per a les nits 
de diumenge que s’estrenà a �nal de març. Aquesta 
temporada inclou díhuit capítols que es van emetre el 
2021. En aquest moment ja es comença a plantejar el 
canvi a una emissió diària de L’Alqueria Blanca, que 
�nalment s’ha materialitzat el 2022. 

3.7. Programació infantil i juvenil

La Colla aglutina les activitats infantils d’À Punt Mèdia, i hi 
inclou la creació de continguts, actuacions en directe, 
sortejos i un espai d’interacció exclusiu per als xiquets i 
xiquetes que s’hi apunten.

guanyadora va ser la comissió Arxiduc Carles - Músic 
Gomis, de l'artista Vicente Gomar que va rebre 2.000 
euros i un estendard que recorda aquesta primera edició. 
El segon premi, amb 1.000 euros en metàl•lic i l’estendard 
de record, va ser per a la falla Rig Veda de la comissió Duc 
de Gaeta - Pobla de Farnals. I el tercer guardó, amb 500 
euros i l’estendard commemoratiu, per a la plaça de la 
Reina, Pau i Sant Vicent amb la falla infantil anomenada 
De València i monstres, dels artistes José Luis Ceballos i 
Paco Sanabria. 

A més, la fallera major infantil és de La Colla i va enviar 
una crida als membres per a què disfrutaren de les Falles. 
El missatge es va penjar en el web i es va promocionar en 
el butlletí de Falles. 

Seguint les activitats infantils, el diumenge 5 de 
setembre, l’Ajuntament de Puçol va comptar amb La Colla 
per tal de celebrar les seues festes. La Banda de les 
Feretes i Dani Miquel van acompanyar el grup Ramonets.

Al mes d’octubre de 2021, es va celebrar la Fira del Llibre 
de València als jardins de Vivers. À Punt Mèdia va signar 
un conveni amb l’Ajuntament per a ser el mitjà o�cial de 
la Fira del Llibre i, per aquest motiu, ens vam 
comprometre a fer un dia d’activitats infantils. El 
diumenge 17, La Banda de les Feretes va actuar al recinte 
de Vivers.  

Tot i que la pandèmia no deixava gaudir de moltes 
activitats, des de La Colla es va intentar dur l’esperit 
nadalenc a totes les cases i es van programar moltes 
activitats perquè les xiquetes i els xiquets gaudiren del 
període de vacances. 

Amb motiu de les festes nadalenques estava prevista la 
presència de La Colla amb estands i actuacions a 
esdeveniments com ara Expojove a València o Exponadal 
a Alacant, però la situació sanitària de nou va fer que es 
cancel•laren. Des de La Colla es programaren unes 
accions per tal de sortejar entrades en diversos 
esdeveniments. Cal destacar la intenció de vertebrar el 
territori buscant activitats de nord a sud:

Finalment, en totes les visites i interaccions amb els 
centres educatius s’ha apro�tat per a promoure tota la 
programació infantil d’À Punt, incentivant els i les 
escolars a fer-se membres de La Colla.

Un referent dels espais infantils i un 
dels preferits dels xiquets i xiquetes

El 2021 ha sigut el primer any d’emissió de La Colla d’À 
Punt i ja ha aconseguit ser un referent dels continguts 
infantils de la cadena , tant en la versió en línia com en la 
versió en televisió, i en un dels espais preferits per les 
xiquetes i els xiquets de la Comunitat Valenciana.

Amb els seus reptes, tutorials, unboxings i la resta de 
seccions, Laia i Pau han aconseguit sintonitzar amb una 
xicalla que cada setmana és més nombrosa i 
participativa, i que ha arribat a superar el 20% de share en 
algunes de les seues emissions en televisió

Activitats La Colla 2021

El 2021 ha sigut l’any en què s’ha recuperat l’activitat 
presencial de La Colla per a xiquetes i xiquets, encara que 
tímidament. Algunes activitats s’han hagut de suspendre, 
però amb totes les di�cultats i prevenció per la situació 
pandèmica, La Colla ha participat i ha organitzat 
concerts, festes i ha col•laborat en diversos 
esdeveniments:

Al mes de juliol, la situació va millorar un poc més i, amb 
les mesures pertinents ja es va permetre fer concerts i 
activitats a l’aire lliure, amb aforament reduït i amb totes 
les mesures higièniques que la covid feia necessàries. Així 
es va poder celebrar, durant el mes de juliol la Gran Fira 
de València. À Punt va participar a la Menuda Fira el 8 de 
juliol amb Dani Miquel i les Feretes i amb els Bíters. El dia 
9 de juliol va actuar Xavi Castillo. 

Al mes de setembre es van celebrar les Falles i La Colla va 
convocar la primera edició dels Premis La Colla a les 
Falles, edició 2021. S’hi presentaren un total de 13 falles, i 
els nostres presentadors, Pau i Laia, junt amb actors de 
L’Alqueria Blanca i presentadors d’À Punt, van recórrer les 
falles que s’havien inscrit als premis. La falla infantil 

concerts, etc.) que es promouen des d’À Punt Mèdia. 

Per tal de mantindre informats els membres de les 
activitats i programació de La Colla, s’envien cada 
setmana butlletins a través del correu electrònic als 
membres que així ho han acceptat, 5.387 membres a 1 de 
gener de 2022

 La Colla també continua felicitant els seus membres pel 
seu aniversari. I ho fa de dos maneres: enviem un correu 
de felicitació per l’aniversari a cada membre que 
compleix anys (vora 5.000 correus a l’any) i cada cap de 
setmana emetem un videoclip de la cançó “Moltes 
felicitats” de les Feretes amb els noms de tots els 
membres que han complit anys al llarg de la setmana. 
Aquest vídeo queda penjat en el web després de l’emissió.

Interacció amb els centres educatius

Des del començament del projecte, la interacció amb els 
centres escolars ha sigut una de les prioritats. Aquesta 
interacció ha anat augmentant i ampliant-se a mesura 
que les restriccions degudes a la pandèmia ho ha permés. 

Seccions com “La Colla Challenge”, “La Colla Unboxing” o 
“La berena de La Colla” han permés conéixer més de 
huitanta centres educatius de sud a nord del territori 
valencià. Es tracta de col•legis de ciutats com Alacant, 
València i Castelló de la Plana, però també de poblacions 
menudes com els Ibarsos, les Alcubles, Corbera o 
Finestrat.

Amb la secció “La berena de La Colla” alguns d’aquests 
escolars, a més, han tingut l'oportunitat visitar els estudis 
d’À Punt a Burjassot per a jugar al garatge de Pau i Laia i 
descobrir alhora com és fa un rodatge de televisió. Una 
activitat extraescolar que, segons el feedback rebut de les 
escoles, és altament positiva i interessant per al seu 
desenvolupament.

En altres seccions com “La Colla nius”, “La Colla endevina” 
o “La Colla s’embrolla”, les escoles també han tingut una 
presència importat a través de les enquestes que s'hi han 
fet a l’alumnat per a conéixer la seua opinió sobre temes 
actuals o posar-hi a prova el seu enginy amb endevinalles 
i travallengües. 

Al llarg de 2021, La Colla ha produït més de 280 peces 
protagonitzades per Laia i Pau, estrenades de dilluns a 
dijous en el site de La Colla d’À Punt, el web d'À Punt i al 
canal de YouTube de La Colla:

El Cau de Les Feretes ha produït 21 peces més, 5 d’elles 
cançons amb la incorporació de l’artista Dani Miquel. 

Amb totes aquestes peces s’han elaborat 75 programes 
d’uns 30’ de durada, estrenats els divendres en el web i 
emesos els caps de setmana en la tele d’À Punt (24 en la 
temporada 1 i 16 en la temporada 2) i diàriament durant 
les vacances d’estiu (35 en total). 

Web i xarxes social

Coincidint pràcticament amb l’inici de les emissions 
d’aquest espai, es va llançar el nou web d’À Punt amb un 
site dedicat exclusivament a La Colla d’À Punt, on s’han 
estrenat de dilluns a divendres, en exclusiva abans de la 
seua emissió en televisió, totes les peces i els compactats 
produïts durant tot l’any.

Al mateix temps, es van posar en marxa diferents per�ls 
en les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter, 
mitjançant els quals es promocionen i es donen a 
conéixer tots els continguts i novetats al voltant de l’espai. 
Aquests per�ls, que compten amb interaccions diàries, 
actualment formen una comunitat de més de 1.500 
seguidors:

• INSTAGRAM: 744 seguidors

• FACEBOOK: 715 seguidors

• TWITTER: 258 seguidors

Una altra plataforma de difusió dels continguts de La 
Colla és el seu canal en YouTube, actualment amb 3.360 
subscripcions on, a més dels continguts de La Colla d’À 
Punt, que s’actualitzen pràcticament diàriament, també 
conté altres espais infantils produïts per la cadena, com 
les sèries Els Bíters, El cau de les Feretes, Historietes 
medievals, Júlia i Gilbert o Catacric, catacrac. 

A banda de tot això, cada divendres s’envia una newsletter 
a tots els membres de La Colla amb totes les novetats al 
voltant de la programació i les activitats infantils (festes, 

Concurs Dibuixa el Nadal

Els membres havien d’omplir un formulari creat per a 
l’ocasió al nostre web i adjuntar la foto d’un dibuix per a 
felicitar Nadal. Algun dels dibuixos també van ser 
seleccionats com a cortinetes de continuïtat de la 
televisió d’À Punt. 

Concurs Il•lumina el Nadal

La mecànica va ser la mateixa que en l’anterior 
convocatòria: els membres havien d’omplir el formulari 
creat per a l’ocasió al nostre web i adjuntar foto de la 
seua decoració nadalenca.

Nous membres de La Colla 

La Colla incrementa els membres amb més de 2.000 
noves incorporacions durant l’exercici. L’obertura a 
activitats presencials ha fet que el nombre de nous 
membres haja crescut en relació amb l’any anterior (1.200 
noves altes el 2020). A les gravacions a escoles s’han 
entregat formularis d’inscripció i s’hi ha aconseguit per 
aquest mitjà 130 nous membres i en els esdeveniments 
amb punts de carnet, s’han fet un total de 425 noves altes.

Els avantatges que La Colla ofereix als membres també 
han crescut amb cinc noves ofertes que es sumen a les 
renovacions de convenis amb empreses públiques i 
privades per tal d’oferir a les xiquetes i els xiquets ofertes 
o descomptes en activitats. 

Col•laboracions de La Colla

La Colla també col•labora amb diverses institucions per a 
fomentar la cultura audiovisual entre els i les joves:

PREMIS MICE

Enguany, À Punt ha participat en els Premis MICE, la 
Mostra Internacional de Cinema Educatiu per a xiquetes, 
xiquets, joves, professorat i públic en general, amb 
pel•lícules realitzades per alumnes dins d’entorns 
d’aprenentatge. La iniciativa forma part del conveni 
subscrit entre À Punt i la Mostra Internacional de Cine 
Educatiu (MICE) amb l’objectiu de difondre i promocionar 
l’audiovisual educatiu valencià i fer-ho d'acord amb la 
carta de valors que regeixen els continguts infantils i 
juvenils d'À Punt. Es va convocar, per tercer any, el Premi 
Especial La Colla À Punt, que reconeix el treball d’una 

producció escolar per l’aportació en valors. En aquesta 
edició, el premi ha estat repartit entre dos guanyadors, ex 
aequo: als treballs de l’IES El Quint de Riba-roja de Túria, 
que presentaren la web sèrie de cinc episodis Sentit únic 
i el curtmetratge Una (altra) història dels inicis del cinema, 
i al CEIP Serreria per Quan ens vàrem adonar. A més a 
més, s’han publicat en el web els curtmetratges 
guanyadors de les altres categories en què han participat 
els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Als centres guanyadors se’ls ofereix una visita al centre 
de producció de Burjassot i el CEIP Serreria va vindre el 
dia 4 de novembre de 2021. 

CINEMA JOVE 2021

À Punt Mèdia també aporta un premi al certamen Cinema 
Jove, en les categories de Primària i Secundària. I ha sigut 
mitjà o�cial de la 36a edició de Cinema Jove. Enguany els 
guardons han sigut per a Camina amb mi del CEIP Serreria 
i Cambia las sábanas de l’IES Lluís Vives. 

CONCURS GUIÓ ANY BERLANGA 2021

Es tracta d’una iniciativa perquè els alumnes de primària 
i secundària tinguen una presa de contacte amb el món 
de l’escriptura audiovisual en col•laboració amb Escola 
Valenciana. Els guanyadors gravaran, produiran i 
estrenaran la pel•lícula en À Punt. Aquest concurs encara 
està en procés. 

3.8. Accessibilitat

La llei de creació de la Corporació, en l’article 5, relatiu als 
principis que s’han d’observar en la prestació del servei 
públic, estableix que s’ha de garantir el principi d’igualtat 
de drets per a les persones amb discapacitat, la qual cosa 
suposa, com estableix la Llei 7/2010, de 31 de març, 
general de la comunicació audiovisual (d’ara en avant, 
LGA), reconéixer que les persones amb discapacitat visual 
o auditiva tenen dret a una accessibilitat universal a la 
comunicació audiovisual.

Dins dels principis bàsics de producció de la norma 
creadora de la CVMC s’estableix que implementarà les 
mesures necessàries per a aconseguir els percentatges de 
programació televisiva diària accessibles a les persones 
amb discapacitat sensorial auditiva i visual previstos en 

l’esmentada LGA; així mateix, s’hi estableix que la 
plataforma tecnològica serà accessible a les persones 
amb discapacitat funcional i que aquesta oferirà la versió 
accessible en tots els canals amb la implementació del 
marc d’accessibilitat audiovisual.

La disposició transitòria cinquena de la llei 7/2010 sobre 
els serveis de suport per a les persones amb discapacitat 
especi�ca, entre altres aspectes, assenyala que els canals 
de televisió de nova emissió han d'aconseguir els temps i 
percentatges �xats en el termini de quatre anys. Atesa la 
doble condició d’À Punt de ser un mitjà públic i, al mateix 
temps, un mitjà de nova creació, es remet una consulta 
als serveis jurídics de la CVMC i es fa el càlcul de les 
hores setmanals amb programació accessible. 

El càlcul de les hores setmanals es fa sobre una 
programació de 19 hores diàries (07:00-02:00), de les 
quals 20 minuts/hora són continguts publicitaris, és a dir, 
no estan subjectes a l’obligatorietat de ser accessibles. En 
aquest sentit, durant el quart any d’emissions À Punt ha 
de cobrir:

• Un mínim de 66 hores subtitulades per setmana.

• Un mínim de 2 hores amb audiodescripció per 
setmana.

• Un mínim de 2 hores amb llengua de signes per 
setmana.

Mitjana d’hores setmanals subtitulació 2021

(Veure �gura 1, pàgina 17)

Per tant, durant 2021 se superen les 66 hores setmanals 
obligatòries per llei i s’aconsegueix l’objectiu marcat pel 
que fa a les hores setmanals subtitulades per a persones 
sordes o amb di�cultats auditives

Mitjana d’hores setmanals amb audiodescripció 2021

(Veure �gura 2, pàgina 17)

Amb el total d’hores amb audiodescripció, se superen les 
hores setmanals obligatòries per llei (2 hores per 
setmana) durant tot el 2021 i, per tant, s’assoleix 
sobradament l’objectiu marcat.

Mitjana hores setmanals llengua de signes 2021

(Veure �gura 3, pàgina 17)

Amb el total d’hores emeses amb llengua de signes 
també se superen les hores setmanals obligatòries per 
llei (2 hores per setmana) durant tot el 2021 i, per tant, 
també s’aconsegueix sobradament l’objectiu marcat.

3.9. Audiències

La televisió d’À Punt

La televisió d’À Punt tanca el 2021 amb les millors dades 
històriques amb una quota de pantalla d’un 3,4% i 25.000 
espectadors de mitjana, que pugen a 643.000 espectadors 
en audiència mitjana acumulada. La televisió autonòmica 
ha crescut un 13% respecte a la quota que va assolir el 
2020 (3%). 

L’any es pot dividir, en termes d’audiència, en tres 
períodes, tal com s’aprecia en el grà�c Períodes 2021. 

1 gener a 30 juny: 3,6%

Estiu (1 juliol a 5 setembre): 2,8%

Nova temporada (6 de setembre a 31 desembre): 3,2%

(Veure �gura 4, pàgina 17)

El millor dia de l’any correspon al 5 de setembre amb un 
6,2% d’audiència (44.000 espectadors), que coincideix 
amb la Cremà de les Falles celebrades durant la primera 
setmana de setembre i que congregaren 1.000.000 
d’espectadors.

En l’evolució mensual s’aprecia que els millors mesos són 
abril i maig, mentre que es manté el con�nament 
provocat per la crisi sanitària de la covid. Al maig 
s’arrepleguen les millors dades històriques en aconseguir 
un 4% de share i 30.000 espectadors de mitjana. 

Per franges horàries, À Punt obté els millors registres en 
la sobretaula, que marca una mitjana anual del 5,9%, 
encara que en la franja que més creix respecte al 2020 és 
en la vesprada (2,6%; +23,8), gràcies a la consolidació de 
Bona vesprada. En prime time tanca amb un 3,5% de 
mitjana, però en els últims mesos dibuixa una tendència 

ascendent, i aconsegueix un 4,0% al novembre.

En programes, la �cció desbanca la informació del primer 
lloc dels programes més vistos i la tornada de L’Alqueria 
Blanca se situa com el més vist de l'any (165.000 
espectadors i un 8,8% de share de mitjana), per damunt 
de NTC migdia (105.000 espectadors i 9,0% de share). La 
tornada de la mítica sèrie obté el rècord el dia de la seua 
estrena, el 21 de març, amb prop de 300.000 
teleespectadors i un 12,8% de share, l'emissió més vista de 
l'any. La �cció es consolida en el prime time dels 
diumenges no sols amb la �cció de producció pròpia sinó 
també amb l'emissió de �ccions estrangeres com La 
guerra ha acabat o Els Medici: senyors de Florència, que se 
situen també entre els més vistos de l'any.

(Veure �gura 5, pàgina 18)

Les noves apostes d'entreteniment impulsen també el 
prime time dels dies laborables, i posicionen els 
programes d'investigació periodística Zoom (4,6%) i 
L’hora Fosca (3,9%) en el pòdium dels més seguits. 
Crònica mèdica (4,1%), Valencians pel món (3,6%) i Duel de 
veus (3,9%) han marcat la diferència aquest últim any

*GECA (a partir de dades de *Kantar Media / Informe anual 
2021)

La ràdio d’À Punt

Les audiències de la ràdio es coneixen cada tres mesos, 
mitjançant l’EGM (Estudi General de Mitjans). L’EGM és un 
estudi estadístic a través d’enquestes en les quals es 
pregunta sobre els hàbits de consum de mitjans. Aquestes 
dades es fan públiques en tres onades al llarg de l’any. 

La ràdio pública registra 36.000 oients diaris, segons les 
xifres de l’Estudi General de Mitjans (EGM) de la tercera 
onada de 2021. Aquestes xifres suposen un creixement 
d’un 50% en els dies laborables respecte de l’onada 
corresponent al segon trimestre de l’any.

La pujada més signi�cativa de la tercera onada correspon 
al total de la setmana (de dilluns a diumenge), on duplica 
la quantitat d’oients. En concret, registra 36.000 oients, 
mentre que en l’onada anterior en va aconseguir 18.000. 

Les notícies del matí, de dilluns a divendres assoleix una 

mitjana de 27.000 oients diaris, cosa que implica un 
creixement d’un 92% respecte de l’onada anterior. El 
programa Esports À Punt, que s’emet de dilluns a 
divendres a les 13:30 hores, també dobla el nombre 
d’oients i arriba a 14.000 de mitjana.

Les xifres de la tercera onada de l’EGM mostren que més 
del 50% dels oients escolten la ràdio d’À Punt en 
poblacions entre 10.000 i 200.000 habitants i al voltant 
del 36% viu a poblacions de menys de 5.000 habitants.

El web i les xarxes d’À Punt

La plataforma multimèdia d'À Punt disposa d'un conjunt 
d'aplicacions per a múltiples entorns: mòbils Android i 
IOS, La Colla per a les mateixes plataformes, smart tv 
Samsung, LG i Apple TV i el servei HbbTV (Hybrid 
Broadcast Broadband TV). A més, amb l’objectiu de fer 
més visible el contingut s’ha posat en marxa en YouTube 
un nou projecte que selecciona el més interessant per a 
aquesta plataforma.

En comunicació interna, el 2021 es llança l'aplicació Som 
À Punt, una eina de comunicació de tots els treballadors i 
les treballadores de la Corporació i de la Societat.

La principal �ta en l’àmbit digital d’À Punt el 2021 ha sigut 
el llançament d’un nou web el 9 de març. Aquest nou 
espai ha suposat un salt qualitatiu en la nostra oferta de 
continguts digitals i ens situa en una posició competitiva 
en el marc de la FORTA. Aquesta millora s’ha vist 
re�ectida en les xifres de trànsit web, que s’ha 
incrementat de forma notable el 2021, passant de 
3.014.581 usuaris a 4.223.586, un 40,11% més, i 20.038.683 
pàgines vistes. (Veure �gura 6, pàgina 18)

A més, l’audiència ha visitat el web d’À Punt Mèdia amb 
més freqüència i passa més temps navegant pel web, 5:41 
minuts davant dels 3:07 del 2020, la qual cosa representa 
un creixement d’un 82,37%.

Quant als continguts més visitats del web, els usuaris i les 
usuàries busquen principalment veure o escoltar l’emissió 
en directe, accedir a la programació a la carta o 
informar-se. Només l’emissió en directe va concentrar un 
7,01% del trànsit, mentre que la secció de notícies va rebre 
un 24,12% de les visites, la majoria relacionades amb la 

covid-19. D’altra banda, els programes i sèries i a la carta 
van rebre un 20% del trànsit total del web, i el consum es 
va incrementar un 14% respecte a 2020. Destaquen els 
capítols de la nova temporada de L'Alqueria Blanca i els 
programes de L'hora fosca.

Les xarxes van ser la nostra major font de trànsit el 2021. 
En concret, van aportar un 44% del trànsit web, amb 
Facebook com a primera xarxa per nombre de visites 
(78%), seguida de Twitter (12,7%) i Instagram (4,30%). La 
resta del trànsit web va ser, principalment, directe 
(28,3%) i orgànic (23,7%).

En les xarxes també s’ha aconseguit millorar 
signi�cativament el nombre d'interaccions amb els 
seguidors i seguidores. Els canals que més han crescut en 
aquest aspecte el 2021 són: +33% (Facebook À Punt 
Mèdia), +66% (Facebook À Punt NTC) +56% (Instagram À 
Punt NTC) i +35% (Twitter À Punt NTC).

Pel que fa al nombre de seguidors, s’ha experimentat un 
creixement d’una mitjana d’un 12% en els canals 
corporatius d’À Punt en Facebook, Instagram i Twitter. En 
YouTube els subscriptors han augmentat un 47%, amb els 
capítols a la carta de L’hora fosca que encapçala el 
rànquing de vídeos més vists.

Entre els continguts que han destacat en les xarxes està 
el videoclip de Mi tierra interpretat per Nino Bravo i 
Samantha Gilabert, que va encetar la campanya “À Punt, 
la veu de tots” el 9 d’Octubre. El vídeo és un dels més 
vistos en el canal de Youtube d’À Punt, amb més de 
230.000 visualitzacions. Un altre programa que va 
aconseguir viralitat és el concurs de talents Duel de veus. 
El hashtag #DuelDeVeus va ser un habitual entre els 
trending topic de Twitter a Espanya i a la Comunitat 
Valenciana cada nit de gala. Centenars d’usuaris van 
comentar cada entrega en directe en aquesta xarxa 
social. (Veure �gura 7, pàgina 18)

El fet de tindre un editor de continguts web més avançat 
ens ha permés aprofundir en les noves tendències de 
periodisme de dades, fent ús d’eines de visualització de 
dades com Datawrapper o Flourish per a il•lustrar 
reportatges d’anàlisi i especialment l’evolució setmanal 
de la covid-19 i la vacunació als municipis de la 
Comunitat Valenciana. El nou web també ens ha permés 
oferir reportatges multimèdia més complets. Un bon 

exemple és la peça “Suïcidis: l'emergència sanitària de 
què no es parla”, que va ser guardonat en els VI Premis 
Periodístics de la Policia Local de València

La informació esportiva també s’ha impulsat en l’àmbit 
digital especialment durant el 2021. En les seccions de 
futbol i bàsquet s’han incorporat widgets per a mostrar 
els partits de la jornada i les classi�cacions per 
competició. A més, es va obrir un nou compte dedicat 
d’Instagram i intensi�cat l’activitat en Twitter, on hem 
crescut de 2.000 seguidors (un 33% més en un any). El 
web ha començat a oferir de forma habitual rodes de 
premsa dels entrenadors dels equips de futbol valencians.

Al 2021 també s’han posat en marxa alguns projectes 
transmèdia. El programa Crònica mèdica, una sèrie 
documental sobre històries de sanitaris i pacients del 
servei públic de salut, acompanyava cada entrega 
televisiva amb continguts relacionats exclusius per a web, 
com ara entrevistes no emeses en televisió o reportatges 
en profunditat sobre personalitats valencianes importants 
en el món de la medicina.

L’auge de l’ús del codi QR durant la pandèmia també ha 
ajudat a aprofundir en la vessant transmèdia de la 
redacció d’informatius. Així, s’ha introduït com a pràctica 
habitual l’ús del QR en informatius de televisió per a oferir 
la possibilitat d’accedir a informació més detallada sobre 
una notícia, a una retransmissió a la carta, a consultar 
dades com per exemple els resultats de la Loteria de 
Nadal, etc.

L’estrena de la nova temporada de L’Alqueria Blanca 
també ha tingut una vessant transmèdia. Com que és una 
sèrie molt estimada per l’audiència, es va facilitar el 
contacte entre els seguidors i seguidores i els actors i 
actrius de la producció a través dels Fem comboi, xats en 
directe gravats des de diferents ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana que es podien seguir des dels 
canals de les xarxes d’À Punt. Durant les converses hi 
havia un diàleg en directe entre els actors i actrius i els 
fans que llançaven les preguntes en xarxes.

Figura 5. Informació programes

Figura 6. Informació xarxes

Figura 7. Informació sobre xarxes 2
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L’informatiu matinal Les NTC del matí es va realitzar per a 
la ràdio i la televisió �ns al mes de juliol. Al setembre es 
produeix una remodelació de l’informatiu matinal i 
s’aposta per un gran format de cinc hores de matí. Aquest 
informatiu torna a fer-se als estudis de ràdio en horari de 
7:00 a 12:00 hores, de dilluns a divendres. La primera part 
se centra en l’actualitat informativa i s’emet de manera 
simultània per la ràdio i la televisió i la segona, es 
denomina El dia À Punt, s’emet a partir de les 10:00, per la 
ràdio i és més desenfadada i inclou humor, reportatges, 
entrevistes. Cal assenyalar que Les NTC del matí ha 
esdevingut ja un referent informatiu sobretot per 
l’entrevista, fonamentalment, a representats polítics, 
socials, empresarials i personatges d’actualitat, de 
manera que el contingut que s’emet per À Punt a primera 
hora del matí acaba sent replicat al llarg del dia per altres 
mitjans. 

En la televisió, s’estrena a l’octubre de 2021 el programa 
d’actualitat A la Ventura en horari de 12:00 a 14:00 que 
tracta l’actualitat més rellevant del dia, així com temes 
socials i locals. Aquest nou espai de producció pròpia 
suposa l’ampliació de l’horari de contingut informatiu i 
connecta amb el programa informatiu de migdia en la 
televisió. S’aposta per la proximitat informativa millorant 
el pes de les delegacions de Castelló i d’Alacant. Així, 
aquest magazín inclou tota la informació comarcal més 
propera amb temes de caràcter social i de participació 

Fins al mes d'octubre de 2021 el programa tenia una 
periodicitat setmanal i es basava en un debat que oferia 
una mirada crítica i re�exiva dels temes d’actualitat de la 
setmana. L’espai permetia visibilitzar col•lectius i 
agrupacions representatius de la societat civil, com dones 

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) 
exerceix la funció de servei públic que té encomanat 
mitjançant la marca À Punt Mèdia, un servei 
multiplataforma que presta el servei públic de televisió, 
ràdio i web, el disseny i desenvolupament de projectes 
així com la generació de produccions i continguts. 

3.1. La informació en À Punt Mèdia

L’exercici 2021 ha esta marcat, des del punt de vista 
informatiu, per l’evolució de la crisi sanitària, amb la 
vacunació de la població, les successives onades i la 
gestió de l’Administració com a eixos de l’actualitat 
informativa. À Punt analitza tots aquests temes 
d’actualitat amb perspectiva autonòmica, comarcal i 
local.

Els informatius d’À Punt Media s’organitzen de manera 
que són els espais que obrin les tres franges de 
programació diària (matí, vesprada i nit). A la ràdio, a 
més, s’ofereixen butlletins horaris amb les últimes 
notícies.

À Punt Mèdia tracta de respondre a la demanada 
d’informació amb avanços i programes especials per a 
donar en directe les compareixences més rellevants. 

El 2021 es consolida la redacció especialitzada en 
política, economia, societat, cultura i internacional, per a 
comptar amb periodistes amb fonts i agendes pròpies. El 
resultat és positiu tant en el producte �nal com en 
l’e�càcia en l’organització del treball. Aquesta nova 
estratègia informativa, especialitzant els equips, ha 
possibilitat el fet de obtindre exclusives pràcticament 
totes les setmanes i aconseguir ser referents d’altres 
mitjans de comunicació valencians.

L’informatiu NTC comarques, l’informatiu comarcal que 
s’emetia en la televisió d’À Punt de dilluns a divendres, es 
va estrenar l'octubre de 2020. Aquest espai informatiu de 
mitja hora se centrava en la informació més local. El NTC 
comarques va estar en antena �ns al mes de juliol de 2021. 

investigadores, personal sanitari o col•lectius vulnerables, 
i això ha propiciat debats enriquidors i tertúlies 
constructives i divulgadores. 

El magazín radiofònic El rall passa a partir de setembre a 
ser diari i s’emet de 12:00 a 13:30 hores. Aquest espai 
acosta la informació local i comarcal més rellevant i es 
realitza en col•laboració amb la Xarxa d’Emissores 
Municipals Valencianes (Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies). Un total de vint emissores emeten 
el programa, en directe o en diferit, a tota la Comunitat 
Valenciana, on es dona veu a moltes associacions i 
entitats que han trobat una �nestra a la radio pública.

El 2021 es llança el nou web amb un nou concepte. El web 
és la �nestra de tot el contingut d’À Punt Mèdia, però ara 
posa el focus en la informació del dia i en les notícies 
d’última hora, per tal de competir com un tercer mitjà de 
comunicació (a més de la televisió i la ràdio). Per a 
començar a situar-se en aquesta posició, s’ha 
reestructurat el departament digital amb l’objectiu que 
un equip propi de periodistes es dedique exclusivament a 
la informació. Amb aquest objectiu, es redissenya la 
portada i l’estratègia en xarxes. S’hi treballen temes de 
periodisme de dades o multimèdia, com ara el reportatge 
especial sobre la prevenció del suïcidi, premiat per la 
Policia Local de València. L’aposta pel Digital �rts i la 
renovació de l’estratègia ha comportat un augment de 
l’audiència del 40% (d’usuaris únics) respecte del 2020, 
mentre que ha pujat un 30% el nombre de pàgines vistes. 

3.2. Els esports en À Punt Mèdia

El 2021, À Punt Mèdia ha apostat per incloure més temps 
dedicat a l’esport tant en ràdio i televisió com ara en el 
web i les xarxes socials. Aquest exercici, s’ha augmentat 
de manera considerable. Així, s’han cobert les grans cites 
esportives, i s’ha presta especial atenció als esportistes 
valencians, però també s’ha donat visibilitat als equips i 
esports valencians que habitualment no tenen cabuda en 
altres mitjans de comunicació.

Els esports en la televisió d’À Punt

La informació esportiva està present en els blocs 
d’esports dels informatius diaris de la televisió, amb una 
durada d’uns 15 minuts al migdia i 12 minuts a la nit.

En gener començà La �nestra esportiva, un programa de 
retransmissions que s’emet, en principi, els diumenges al 
matí però, de tant en tant, també s’ha emés dissabte i �ns 
i tot algun divendres, segons quan té lloc l’esdeveniment 
esportiu

L’any 2021 s’han fet un total de 37 retransmissions de La 
�nestra esportiva: setze amb el patrocini de la Fundació 
Trinidad Alfonso i huit per streaming pel web d’À Punt. 

Aquestes retransmissions han sigut de diferents 
disciplines esportives, com ara de diferents categories de 
futbol, rugbi, handbol, hoquei, natació, tant femení com 
masculí.

A més, en moments puntuals, s’ha posat en marxa una 
programació especial amb motiu de �tes esportives 
destacades que s’han tractat de forma individualitzada 
dins del bloc d’esports dels Informatius d’À Punt al llarg 
de la setmana. És el cas de l’Especial Vila-real CF Campió 
de la UEFA Europe League. L’especial Mitja Marató, la 
Marató València, l’Eurocup Women i Copa de la Reina de 
Bàsquet, el Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de 
València, el Penyagolosa Trails, l’Open Tenis Ciutat de 
València i el Mediterranean Èpic.

D’altra banda, amb motiu de la celebració dels Jocs 
Olímpics emetérem un serial d’entrevistes dins d’una 
secció anomenada “Camí a Tòquio”. En aquest sentit, des 
del mes de maig, cada dia, el bloc d’esports en els 
informatius incloïa una entrevista i/o reportatge amb 
atletes valencians que participaren en els JJOO. Per a fer 
aquest espai, un equip es va desplaçar a Madrid i 
Barcelona, als centres d’alt rendiment. Aquestes 
entrevistes es publicaren també en el web en una 
pestanya que va estar formada per 37 blocs emesos en 
TDT mentre que en el web especí�c “Camí a Tòquio” va 
sumar un total de 108 peces. 

Va de bo és el programa de retransmissions de partides 
de pilota amb un calendari que l’any 2021 estigué afectat 
per la pandèmia. Finalment, el contracte amb la Fundació 
de Pilota Valenciana (FUNPIVAL) i la Federació de Pilota 
Valenciana (FEDPIVAL), a través de la productora 
Proximia, es formalitzà i les retransmissions de partides 
començaren al mes de març. Tot i això, des d’aquell 
moment s’han retransmés 34 partides en total: 8 de 
FEDPIVAL i 26 de FUNPIVAL.

El departament d’esports va realitzar un reportatge de 
producció pròpia amb guió de Xavi Alberola amb motiu 
de la mort de Paco Cabanes, el Genovés, emés el 6 d’agost 
i que es va repetir el 25 de desembre. 

3.3. La ràdio d’À Punt

Al mes de gener s’estrena el nou horari de l’espai La 
pròrroga, un programa informatiu diari de l’actualitat 
esportiva. Aquest espai es va estrenar amb horari de 15:30 
a 16:00 el 2020. A hores d’ara i des del mes de gener de 
2022 ha passat a emetre’s de 19:30 a les 20:00 hores, ja 
que s’ha valorat que és un horari més adient per a l’oient 
d’esports. 

Línia de fons també canvia d’horari en tornar de les 
vacances d’estiu. A partir del mes de setembre, el 
programa s’emet de dilluns a divendres de 23:00 a 01:00 
hores. Aquest canvi ja s’ha fet, atés que és la franja 
clàssica per a sentir la ràdio esportiva de resum del dia. 
Aquest espai inclou entrevistes amb el personatge de la 
jornada i tertúlia amb presència de periodistes i analistes 
dels principals mitjans de comunicació de la Comunitat 
Valenciana.

El programa Des de la banda ha ampliat l’horari, ja que 
des de la temporada 2020/2021 retransmet no només els 
partits dels equips valencians de Primera Divisió de 
Futbol, sinó també tots els partits del València Basket en 
Lliga, Copa del Rei i Eurocup i en Lliga Endesa Femenina, 
Copa de la Reina i Eurocup Women.

Per últim, cal remarcar que s’ha començat a retransmetre 
els partits de futbol de 1a i 2a RFEF, ASOBAL i Lliga 
Guerreres, rugbi masculí i femení i també un partit 
d’hoquei del Pas Alcodiam, clau per a la permanència de 
l’equip en la màxima categoria. 

3.4. El web d’À Punt

Amb motiu de l’estrena del nou web d’À Punt Mèdia 
s’inclou el nou portal d’esports amb noves seccions i 
pàgina pròpia. Aquest nou espai ha propiciat que es puga 
emetre cada setmana per streaming la roda de premsa 

del tècnic del València i quan hi ha duel autonòmic també 
del tècnic del Vila-real, Elx i Llevant. També s’han emés 
compareixences puntuals, les presentacions dels tècnics, 
com ara les dels entrenadors del Vila-real, València, 
Llevant i Elx. A més, dona la possibilitat d’emetre 
esdeveniments puntuals que atrauen molt l’atenció del 
públic com el sorteig de Copa del Rei del CE Alcoià (en 
octaus i quarts de �nal).

El portal d’esports del web ha permés un espai on podem 
cobrir els esdeveniments especials, ja que s’obre una 
pestanya amb les peces emeses per televisió i altres 
articles i notícies originades només com a contingut 
digital. Per exemple: Mitja Marató, Marató, Volta a la 
Comunitat Valenciana, Camí a Tòquio.

Convenis i acords especí�cs per a la cobertura 
d’esdeveniments:

• Suport a la candidatura de València com a seu dels 
GAY GAMES el 2026. À Punt va avalar el projecte amb 
el compromís d’exercir com a mitjà o�cial durant la 
celebració de l’esdeveniment.

• Conveni de patrocini amb la Federació Valenciana de 
Futbol per a promoure els valors d’aquest esport. Un 
altre objectiu important del conveni és difondre la 
revitalització dels equips de les seleccions 
autonòmiques de la Comunitat Valenciana.

• Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de València 
(setembre 2021) de ciclisme. Conveni per a la 
promoció i difusió del ciclisme, esport molt arrelat a 
la Comunitat Valenciana.

• Acord de copatrocini amb la Fundació Trinidad 
Alfonso per a fomentar la visibilitat d’equips i esports 
minoritaris mitjançant la retransmissió dels partits o 
esdeveniments d’una gran varietat de modalitats 
esportives (hoquei, rugbi, natació, futbol, ciclisme, 
carreres populars, etc.)

3.5. Programació

Els informatius són el centre de la programació de la 
televisió i la ràdio d’À Punt, que complementen la graella 
amb continguts d’entreteniment, cultural i de divulgació. 
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Televisió 

En les vesprades de la televisió cal destacar l’espai Bona 
vesprada, 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 transmeten cada dia inquietuds, queixes i 
suggeriments. Màxim Huerta i el seu equip de 
col•laboradors i reporters proposen vora quatre hores 
diaris d’entreteniment. 

Duel de veus: Va ser trending topic a Espanya i va liderar el 
consum en xarxes i trànsit web durant les setmanes que 
es va emetre. Aquest format compleix l’objectiu de 
vertebració territorial, amb cantants de totes les 
comarques, i de promoció lingüística, gràcies a les 
versions de grups molt coneguts internacionalment. Àlex 
Blanquer va ser la presentadora, acompanyada del jurat 
format per Samantha, Eugeni Alemany i Sole Giménez.

Territori de concert: Durant 23 setmanes es programaren 
grups valencians en Territori de concert, per compensar el 
toc de queda i la manca de l’oferta de música en viu, amb 
�tes signi�catives com El Diluvi, La Gossa Sorda, Ciudad 
Jara, etc.

L’hora fosca: És una docusèrie que narra casos policíacs 
mediàtics i colpidors, posant en relleu la tasca de les 
forces de seguretat per resoldre’ls, amb un destacat 
exercici de documentació i revisió de les fonts. Una 
mirada narrativa seriosa gens sensacionalista.

Zoom, investigació: Reportatges d’investigació amb 
temàtiques variades, que van des de la immediatesa a la 
profunditat d’assumptes complexos. Bérnar Giménez 
lidera l’equip de periodistes per a oferir cada setmana un 
producte en prime time referencial en temes d’actualitat. 

No tenim trellat: Aquest programa busca l’empatia del 
públic major que aquesta nit consumeix preferentment 
televisió en obert. S’incorpora la presentadora Gemma 
Juan, que s’uneix a Òscar Tramoyeres per viatjar per la 
nostàlgia de l’arxiu de la tele, i redescobreix personatges 
de tota la vida i fent riure per com ha passat el temps i 
com hem canviat les valencianes i valencians.

A l’estiu s’estrena el concurs diari El premi, que visita 
empreses de la Comunitat Valenciana per jugar amb els 
treballador/es mentre es dona a conéixer el teixit 
productiu i innovador dels diferents sectors.

Tot és art: Programa de prime time d’actualitat de totes 
les disciplines artístiques i culturals.

Entre bastidors: Programa de difusió del món teatral.

Teatre a Punt: Inclou la gravació de les obres Dinamarca i 
Poder i Santedat.

Els dijous miracle: Producció al voltant del cineasta 
Berlanga.

Terres de cinema: Un cicle de cinema rodat al territori 
valencià que s’emet les nits de divendres.

Tresors amb història: Un gran projecte que conta la 
història dels valencians i valencianes mitjançant objectes 
quotidians que trobem a casa, a l’andana, a les cases de 
camps, etc. L’objectiu és recórrer la nostra geogra�a a la 
recerca dels objectes que formaran una futura col•lecció 
museística que es posarà a l’abast de mancomunitats, 
ajuntaments, etc.

Una habitació amb vistes: El format dedicat a literatura, 
Una habitació pròpia, es fa major i adopta una mirada més 
transversal de la cultura.

Ràdio 

En la programació de la ràdio es por destacar el 
recorregut de l’espai Podríem fer-ho millor, que guanya 
pes els caps de setmana com a alternativa als magazins 
de les emissores generalistes. La realitat en clau d’humor 
es revela com una bona medicina contra la pandèmia i ha 
rebut el premi TresDeu.

Durant el primer semestre de 2021, s’incorporaven a la 
graella els quatre productes de marcat caràcter cultural 
sorgits de la crida feta en coproducció amb l’Institut 
Valencià de Cultura:  

Un magazín multiplataforma

La Colla d’À Punt és un magazín infantil amb continguts 
d’actualitat, culturals i lúdics, i amb un esperit 100% 
multiplataforma, materialitzat en la difusió i estrena de 
continguts en suports digitals de dilluns a divendres, els 
quals també s’emeten posteriorment, durant el cap de 
setmana, en la televisió d’À Punt.

La primera emissió de La Colla d'À Punt es va produir el 5 
de gener de 2021, un dia tan assenyalat com el de la 
vesprada de Reis. Amb aquest programa especial i 
l'arribada dels Reis Mags al garatge de La Colla, es va 
donar a conéixer l'espai des del qual Laia i Pau, els dos 
joves presentadors, fan el programa a partir d'aquell dia. 

Des d'aleshores, al llarg de tres temporades i més d’un any 
d’emissió ininterrompuda, La Colla ha anat creixent pel 
que fa a la dinamització dels seus continguts i seccions, 
l'activitat en el web i xarxes socials (Instagram, Facebook 
i Twitter) i la interacció amb el públic infantil i els centres 
educatius de la Comunitat Valenciana.

Continguts i seccions

La Colla és un format amb una estructura molt 
atomitzada i un ampli mosaic de seccions, on s'intercalen 
les elaborades pels presentadors amb altres 
protagonitzades per alguns dels personatges ja coneguts 
de l’univers de La Colla, com les Feretes, Dani Miquel o Els 
Bíters.

Des de l’inici, aquest ventall de seccions ha crescut, ha 
guanyat en varietat i ha fomentat la interacció amb el 
públic, els centres educatius i altres agrupacions. A més, 
algunes seccions s’han adaptat i se n’han incorporat 
d’altres especí�ques per a moments concrets com les 
vacances d’estiu o Nadal. 

• La versió radiofònica de Territori de concerts amb 23 
grups musicals valencians (33% de grups i veus 
femenines).

• Bambolina sonora, radioteatre seriat que combina la 
participació d’entitats universitàries amb actors i 
actrius professionals.

• Les cinc llunes, amb Amàlia Garrigós repassant les 
cinc àrees culturals de l’IVC.

• Café d’artistes amb entrevistes a personalitats de 
tots els sectors a càrrec de Lluís Miquel.

3.6. Ficció

La �cció és el gènere que més quantitat de recursos 
mobilitza en l’audiovisual i que permet posar en valor el 
talent dels tècnics i artistes. Durant el segon semestre de 
2021 s’inicien els rodatges de la sèrie de comèdia Després 
de tu, en col•laboració amb TV3 i IB3 i que va ser gravada 
a l’estudi 1 de Burjassot, on es van construir els decorats 
de la sèrie. A més, À Punt Mèdia ha col•laborat amb la 
minisèrie Sicília sense morts (IB3), La sèrie Mòpius (IB3) i 
la sèrie Desaparegudes (Canal Sur-CMM-TeleMadrid, 
AragónTV, À Punt).

L’Alqueria Blanca és la gran aposta de �cció per a les nits 
de diumenge que s’estrenà a �nal de març. Aquesta 
temporada inclou díhuit capítols que es van emetre el 
2021. En aquest moment ja es comença a plantejar el 
canvi a una emissió diària de L’Alqueria Blanca, que 
�nalment s’ha materialitzat el 2022. 

3.7. Programació infantil i juvenil

La Colla aglutina les activitats infantils d’À Punt Mèdia, i hi 
inclou la creació de continguts, actuacions en directe, 
sortejos i un espai d’interacció exclusiu per als xiquets i 
xiquetes que s’hi apunten.

guanyadora va ser la comissió Arxiduc Carles - Músic 
Gomis, de l'artista Vicente Gomar que va rebre 2.000 
euros i un estendard que recorda aquesta primera edició. 
El segon premi, amb 1.000 euros en metàl•lic i l’estendard 
de record, va ser per a la falla Rig Veda de la comissió Duc 
de Gaeta - Pobla de Farnals. I el tercer guardó, amb 500 
euros i l’estendard commemoratiu, per a la plaça de la 
Reina, Pau i Sant Vicent amb la falla infantil anomenada 
De València i monstres, dels artistes José Luis Ceballos i 
Paco Sanabria. 

A més, la fallera major infantil és de La Colla i va enviar 
una crida als membres per a què disfrutaren de les Falles. 
El missatge es va penjar en el web i es va promocionar en 
el butlletí de Falles. 

Seguint les activitats infantils, el diumenge 5 de 
setembre, l’Ajuntament de Puçol va comptar amb La Colla 
per tal de celebrar les seues festes. La Banda de les 
Feretes i Dani Miquel van acompanyar el grup Ramonets.

Al mes d’octubre de 2021, es va celebrar la Fira del Llibre 
de València als jardins de Vivers. À Punt Mèdia va signar 
un conveni amb l’Ajuntament per a ser el mitjà o�cial de 
la Fira del Llibre i, per aquest motiu, ens vam 
comprometre a fer un dia d’activitats infantils. El 
diumenge 17, La Banda de les Feretes va actuar al recinte 
de Vivers.  

Tot i que la pandèmia no deixava gaudir de moltes 
activitats, des de La Colla es va intentar dur l’esperit 
nadalenc a totes les cases i es van programar moltes 
activitats perquè les xiquetes i els xiquets gaudiren del 
període de vacances. 

Amb motiu de les festes nadalenques estava prevista la 
presència de La Colla amb estands i actuacions a 
esdeveniments com ara Expojove a València o Exponadal 
a Alacant, però la situació sanitària de nou va fer que es 
cancel•laren. Des de La Colla es programaren unes 
accions per tal de sortejar entrades en diversos 
esdeveniments. Cal destacar la intenció de vertebrar el 
territori buscant activitats de nord a sud:

Finalment, en totes les visites i interaccions amb els 
centres educatius s’ha apro�tat per a promoure tota la 
programació infantil d’À Punt, incentivant els i les 
escolars a fer-se membres de La Colla.

Un referent dels espais infantils i un 
dels preferits dels xiquets i xiquetes

El 2021 ha sigut el primer any d’emissió de La Colla d’À 
Punt i ja ha aconseguit ser un referent dels continguts 
infantils de la cadena , tant en la versió en línia com en la 
versió en televisió, i en un dels espais preferits per les 
xiquetes i els xiquets de la Comunitat Valenciana.

Amb els seus reptes, tutorials, unboxings i la resta de 
seccions, Laia i Pau han aconseguit sintonitzar amb una 
xicalla que cada setmana és més nombrosa i 
participativa, i que ha arribat a superar el 20% de share en 
algunes de les seues emissions en televisió

Activitats La Colla 2021

El 2021 ha sigut l’any en què s’ha recuperat l’activitat 
presencial de La Colla per a xiquetes i xiquets, encara que 
tímidament. Algunes activitats s’han hagut de suspendre, 
però amb totes les di�cultats i prevenció per la situació 
pandèmica, La Colla ha participat i ha organitzat 
concerts, festes i ha col•laborat en diversos 
esdeveniments:

Al mes de juliol, la situació va millorar un poc més i, amb 
les mesures pertinents ja es va permetre fer concerts i 
activitats a l’aire lliure, amb aforament reduït i amb totes 
les mesures higièniques que la covid feia necessàries. Així 
es va poder celebrar, durant el mes de juliol la Gran Fira 
de València. À Punt va participar a la Menuda Fira el 8 de 
juliol amb Dani Miquel i les Feretes i amb els Bíters. El dia 
9 de juliol va actuar Xavi Castillo. 

Al mes de setembre es van celebrar les Falles i La Colla va 
convocar la primera edició dels Premis La Colla a les 
Falles, edició 2021. S’hi presentaren un total de 13 falles, i 
els nostres presentadors, Pau i Laia, junt amb actors de 
L’Alqueria Blanca i presentadors d’À Punt, van recórrer les 
falles que s’havien inscrit als premis. La falla infantil 

concerts, etc.) que es promouen des d’À Punt Mèdia. 

Per tal de mantindre informats els membres de les 
activitats i programació de La Colla, s’envien cada 
setmana butlletins a través del correu electrònic als 
membres que així ho han acceptat, 5.387 membres a 1 de 
gener de 2022

 La Colla també continua felicitant els seus membres pel 
seu aniversari. I ho fa de dos maneres: enviem un correu 
de felicitació per l’aniversari a cada membre que 
compleix anys (vora 5.000 correus a l’any) i cada cap de 
setmana emetem un videoclip de la cançó “Moltes 
felicitats” de les Feretes amb els noms de tots els 
membres que han complit anys al llarg de la setmana. 
Aquest vídeo queda penjat en el web després de l’emissió.

Interacció amb els centres educatius

Des del començament del projecte, la interacció amb els 
centres escolars ha sigut una de les prioritats. Aquesta 
interacció ha anat augmentant i ampliant-se a mesura 
que les restriccions degudes a la pandèmia ho ha permés. 

Seccions com “La Colla Challenge”, “La Colla Unboxing” o 
“La berena de La Colla” han permés conéixer més de 
huitanta centres educatius de sud a nord del territori 
valencià. Es tracta de col•legis de ciutats com Alacant, 
València i Castelló de la Plana, però també de poblacions 
menudes com els Ibarsos, les Alcubles, Corbera o 
Finestrat.

Amb la secció “La berena de La Colla” alguns d’aquests 
escolars, a més, han tingut l'oportunitat visitar els estudis 
d’À Punt a Burjassot per a jugar al garatge de Pau i Laia i 
descobrir alhora com és fa un rodatge de televisió. Una 
activitat extraescolar que, segons el feedback rebut de les 
escoles, és altament positiva i interessant per al seu 
desenvolupament.

En altres seccions com “La Colla nius”, “La Colla endevina” 
o “La Colla s’embrolla”, les escoles també han tingut una 
presència importat a través de les enquestes que s'hi han 
fet a l’alumnat per a conéixer la seua opinió sobre temes 
actuals o posar-hi a prova el seu enginy amb endevinalles 
i travallengües. 

Al llarg de 2021, La Colla ha produït més de 280 peces 
protagonitzades per Laia i Pau, estrenades de dilluns a 
dijous en el site de La Colla d’À Punt, el web d'À Punt i al 
canal de YouTube de La Colla:

El Cau de Les Feretes ha produït 21 peces més, 5 d’elles 
cançons amb la incorporació de l’artista Dani Miquel. 

Amb totes aquestes peces s’han elaborat 75 programes 
d’uns 30’ de durada, estrenats els divendres en el web i 
emesos els caps de setmana en la tele d’À Punt (24 en la 
temporada 1 i 16 en la temporada 2) i diàriament durant 
les vacances d’estiu (35 en total). 

Web i xarxes social

Coincidint pràcticament amb l’inici de les emissions 
d’aquest espai, es va llançar el nou web d’À Punt amb un 
site dedicat exclusivament a La Colla d’À Punt, on s’han 
estrenat de dilluns a divendres, en exclusiva abans de la 
seua emissió en televisió, totes les peces i els compactats 
produïts durant tot l’any.

Al mateix temps, es van posar en marxa diferents per�ls 
en les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter, 
mitjançant els quals es promocionen i es donen a 
conéixer tots els continguts i novetats al voltant de l’espai. 
Aquests per�ls, que compten amb interaccions diàries, 
actualment formen una comunitat de més de 1.500 
seguidors:

• INSTAGRAM: 744 seguidors

• FACEBOOK: 715 seguidors

• TWITTER: 258 seguidors

Una altra plataforma de difusió dels continguts de La 
Colla és el seu canal en YouTube, actualment amb 3.360 
subscripcions on, a més dels continguts de La Colla d’À 
Punt, que s’actualitzen pràcticament diàriament, també 
conté altres espais infantils produïts per la cadena, com 
les sèries Els Bíters, El cau de les Feretes, Historietes 
medievals, Júlia i Gilbert o Catacric, catacrac. 

A banda de tot això, cada divendres s’envia una newsletter 
a tots els membres de La Colla amb totes les novetats al 
voltant de la programació i les activitats infantils (festes, 

Concurs Dibuixa el Nadal

Els membres havien d’omplir un formulari creat per a 
l’ocasió al nostre web i adjuntar la foto d’un dibuix per a 
felicitar Nadal. Algun dels dibuixos també van ser 
seleccionats com a cortinetes de continuïtat de la 
televisió d’À Punt. 

Concurs Il•lumina el Nadal

La mecànica va ser la mateixa que en l’anterior 
convocatòria: els membres havien d’omplir el formulari 
creat per a l’ocasió al nostre web i adjuntar foto de la 
seua decoració nadalenca.

Nous membres de La Colla 

La Colla incrementa els membres amb més de 2.000 
noves incorporacions durant l’exercici. L’obertura a 
activitats presencials ha fet que el nombre de nous 
membres haja crescut en relació amb l’any anterior (1.200 
noves altes el 2020). A les gravacions a escoles s’han 
entregat formularis d’inscripció i s’hi ha aconseguit per 
aquest mitjà 130 nous membres i en els esdeveniments 
amb punts de carnet, s’han fet un total de 425 noves altes.

Els avantatges que La Colla ofereix als membres també 
han crescut amb cinc noves ofertes que es sumen a les 
renovacions de convenis amb empreses públiques i 
privades per tal d’oferir a les xiquetes i els xiquets ofertes 
o descomptes en activitats. 

Col•laboracions de La Colla

La Colla també col•labora amb diverses institucions per a 
fomentar la cultura audiovisual entre els i les joves:

PREMIS MICE

Enguany, À Punt ha participat en els Premis MICE, la 
Mostra Internacional de Cinema Educatiu per a xiquetes, 
xiquets, joves, professorat i públic en general, amb 
pel•lícules realitzades per alumnes dins d’entorns 
d’aprenentatge. La iniciativa forma part del conveni 
subscrit entre À Punt i la Mostra Internacional de Cine 
Educatiu (MICE) amb l’objectiu de difondre i promocionar 
l’audiovisual educatiu valencià i fer-ho d'acord amb la 
carta de valors que regeixen els continguts infantils i 
juvenils d'À Punt. Es va convocar, per tercer any, el Premi 
Especial La Colla À Punt, que reconeix el treball d’una 

producció escolar per l’aportació en valors. En aquesta 
edició, el premi ha estat repartit entre dos guanyadors, ex 
aequo: als treballs de l’IES El Quint de Riba-roja de Túria, 
que presentaren la web sèrie de cinc episodis Sentit únic 
i el curtmetratge Una (altra) història dels inicis del cinema, 
i al CEIP Serreria per Quan ens vàrem adonar. A més a 
més, s’han publicat en el web els curtmetratges 
guanyadors de les altres categories en què han participat 
els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Als centres guanyadors se’ls ofereix una visita al centre 
de producció de Burjassot i el CEIP Serreria va vindre el 
dia 4 de novembre de 2021. 

CINEMA JOVE 2021

À Punt Mèdia també aporta un premi al certamen Cinema 
Jove, en les categories de Primària i Secundària. I ha sigut 
mitjà o�cial de la 36a edició de Cinema Jove. Enguany els 
guardons han sigut per a Camina amb mi del CEIP Serreria 
i Cambia las sábanas de l’IES Lluís Vives. 

CONCURS GUIÓ ANY BERLANGA 2021

Es tracta d’una iniciativa perquè els alumnes de primària 
i secundària tinguen una presa de contacte amb el món 
de l’escriptura audiovisual en col•laboració amb Escola 
Valenciana. Els guanyadors gravaran, produiran i 
estrenaran la pel•lícula en À Punt. Aquest concurs encara 
està en procés. 

3.8. Accessibilitat

La llei de creació de la Corporació, en l’article 5, relatiu als 
principis que s’han d’observar en la prestació del servei 
públic, estableix que s’ha de garantir el principi d’igualtat 
de drets per a les persones amb discapacitat, la qual cosa 
suposa, com estableix la Llei 7/2010, de 31 de març, 
general de la comunicació audiovisual (d’ara en avant, 
LGA), reconéixer que les persones amb discapacitat visual 
o auditiva tenen dret a una accessibilitat universal a la 
comunicació audiovisual.

Dins dels principis bàsics de producció de la norma 
creadora de la CVMC s’estableix que implementarà les 
mesures necessàries per a aconseguir els percentatges de 
programació televisiva diària accessibles a les persones 
amb discapacitat sensorial auditiva i visual previstos en 

l’esmentada LGA; així mateix, s’hi estableix que la 
plataforma tecnològica serà accessible a les persones 
amb discapacitat funcional i que aquesta oferirà la versió 
accessible en tots els canals amb la implementació del 
marc d’accessibilitat audiovisual.

La disposició transitòria cinquena de la llei 7/2010 sobre 
els serveis de suport per a les persones amb discapacitat 
especi�ca, entre altres aspectes, assenyala que els canals 
de televisió de nova emissió han d'aconseguir els temps i 
percentatges �xats en el termini de quatre anys. Atesa la 
doble condició d’À Punt de ser un mitjà públic i, al mateix 
temps, un mitjà de nova creació, es remet una consulta 
als serveis jurídics de la CVMC i es fa el càlcul de les 
hores setmanals amb programació accessible. 

El càlcul de les hores setmanals es fa sobre una 
programació de 19 hores diàries (07:00-02:00), de les 
quals 20 minuts/hora són continguts publicitaris, és a dir, 
no estan subjectes a l’obligatorietat de ser accessibles. En 
aquest sentit, durant el quart any d’emissions À Punt ha 
de cobrir:

• Un mínim de 66 hores subtitulades per setmana.

• Un mínim de 2 hores amb audiodescripció per 
setmana.

• Un mínim de 2 hores amb llengua de signes per 
setmana.

Mitjana d’hores setmanals subtitulació 2021

(Veure �gura 1, pàgina 17)

Per tant, durant 2021 se superen les 66 hores setmanals 
obligatòries per llei i s’aconsegueix l’objectiu marcat pel 
que fa a les hores setmanals subtitulades per a persones 
sordes o amb di�cultats auditives

Mitjana d’hores setmanals amb audiodescripció 2021

(Veure �gura 2, pàgina 17)

Amb el total d’hores amb audiodescripció, se superen les 
hores setmanals obligatòries per llei (2 hores per 
setmana) durant tot el 2021 i, per tant, s’assoleix 
sobradament l’objectiu marcat.

Mitjana hores setmanals llengua de signes 2021

(Veure �gura 3, pàgina 17)

Amb el total d’hores emeses amb llengua de signes 
també se superen les hores setmanals obligatòries per 
llei (2 hores per setmana) durant tot el 2021 i, per tant, 
també s’aconsegueix sobradament l’objectiu marcat.

3.9. Audiències

La televisió d’À Punt

La televisió d’À Punt tanca el 2021 amb les millors dades 
històriques amb una quota de pantalla d’un 3,4% i 25.000 
espectadors de mitjana, que pugen a 643.000 espectadors 
en audiència mitjana acumulada. La televisió autonòmica 
ha crescut un 13% respecte a la quota que va assolir el 
2020 (3%). 

L’any es pot dividir, en termes d’audiència, en tres 
períodes, tal com s’aprecia en el grà�c Períodes 2021. 

1 gener a 30 juny: 3,6%

Estiu (1 juliol a 5 setembre): 2,8%

Nova temporada (6 de setembre a 31 desembre): 3,2%

(Veure �gura 4, pàgina 17)

El millor dia de l’any correspon al 5 de setembre amb un 
6,2% d’audiència (44.000 espectadors), que coincideix 
amb la Cremà de les Falles celebrades durant la primera 
setmana de setembre i que congregaren 1.000.000 
d’espectadors.

En l’evolució mensual s’aprecia que els millors mesos són 
abril i maig, mentre que es manté el con�nament 
provocat per la crisi sanitària de la covid. Al maig 
s’arrepleguen les millors dades històriques en aconseguir 
un 4% de share i 30.000 espectadors de mitjana. 

Per franges horàries, À Punt obté els millors registres en 
la sobretaula, que marca una mitjana anual del 5,9%, 
encara que en la franja que més creix respecte al 2020 és 
en la vesprada (2,6%; +23,8), gràcies a la consolidació de 
Bona vesprada. En prime time tanca amb un 3,5% de 
mitjana, però en els últims mesos dibuixa una tendència 

ascendent, i aconsegueix un 4,0% al novembre.

En programes, la �cció desbanca la informació del primer 
lloc dels programes més vistos i la tornada de L’Alqueria 
Blanca se situa com el més vist de l'any (165.000 
espectadors i un 8,8% de share de mitjana), per damunt 
de NTC migdia (105.000 espectadors i 9,0% de share). La 
tornada de la mítica sèrie obté el rècord el dia de la seua 
estrena, el 21 de març, amb prop de 300.000 
teleespectadors i un 12,8% de share, l'emissió més vista de 
l'any. La �cció es consolida en el prime time dels 
diumenges no sols amb la �cció de producció pròpia sinó 
també amb l'emissió de �ccions estrangeres com La 
guerra ha acabat o Els Medici: senyors de Florència, que se 
situen també entre els més vistos de l'any.

(Veure �gura 5, pàgina 18)

Les noves apostes d'entreteniment impulsen també el 
prime time dels dies laborables, i posicionen els 
programes d'investigació periodística Zoom (4,6%) i 
L’hora Fosca (3,9%) en el pòdium dels més seguits. 
Crònica mèdica (4,1%), Valencians pel món (3,6%) i Duel de 
veus (3,9%) han marcat la diferència aquest últim any

*GECA (a partir de dades de *Kantar Media / Informe anual 
2021)

La ràdio d’À Punt

Les audiències de la ràdio es coneixen cada tres mesos, 
mitjançant l’EGM (Estudi General de Mitjans). L’EGM és un 
estudi estadístic a través d’enquestes en les quals es 
pregunta sobre els hàbits de consum de mitjans. Aquestes 
dades es fan públiques en tres onades al llarg de l’any. 

La ràdio pública registra 36.000 oients diaris, segons les 
xifres de l’Estudi General de Mitjans (EGM) de la tercera 
onada de 2021. Aquestes xifres suposen un creixement 
d’un 50% en els dies laborables respecte de l’onada 
corresponent al segon trimestre de l’any.

La pujada més signi�cativa de la tercera onada correspon 
al total de la setmana (de dilluns a diumenge), on duplica 
la quantitat d’oients. En concret, registra 36.000 oients, 
mentre que en l’onada anterior en va aconseguir 18.000. 

Les notícies del matí, de dilluns a divendres assoleix una 

mitjana de 27.000 oients diaris, cosa que implica un 
creixement d’un 92% respecte de l’onada anterior. El 
programa Esports À Punt, que s’emet de dilluns a 
divendres a les 13:30 hores, també dobla el nombre 
d’oients i arriba a 14.000 de mitjana.

Les xifres de la tercera onada de l’EGM mostren que més 
del 50% dels oients escolten la ràdio d’À Punt en 
poblacions entre 10.000 i 200.000 habitants i al voltant 
del 36% viu a poblacions de menys de 5.000 habitants.

El web i les xarxes d’À Punt

La plataforma multimèdia d'À Punt disposa d'un conjunt 
d'aplicacions per a múltiples entorns: mòbils Android i 
IOS, La Colla per a les mateixes plataformes, smart tv 
Samsung, LG i Apple TV i el servei HbbTV (Hybrid 
Broadcast Broadband TV). A més, amb l’objectiu de fer 
més visible el contingut s’ha posat en marxa en YouTube 
un nou projecte que selecciona el més interessant per a 
aquesta plataforma.

En comunicació interna, el 2021 es llança l'aplicació Som 
À Punt, una eina de comunicació de tots els treballadors i 
les treballadores de la Corporació i de la Societat.

La principal �ta en l’àmbit digital d’À Punt el 2021 ha sigut 
el llançament d’un nou web el 9 de març. Aquest nou 
espai ha suposat un salt qualitatiu en la nostra oferta de 
continguts digitals i ens situa en una posició competitiva 
en el marc de la FORTA. Aquesta millora s’ha vist 
re�ectida en les xifres de trànsit web, que s’ha 
incrementat de forma notable el 2021, passant de 
3.014.581 usuaris a 4.223.586, un 40,11% més, i 20.038.683 
pàgines vistes. (Veure �gura 6, pàgina 18)

A més, l’audiència ha visitat el web d’À Punt Mèdia amb 
més freqüència i passa més temps navegant pel web, 5:41 
minuts davant dels 3:07 del 2020, la qual cosa representa 
un creixement d’un 82,37%.

Quant als continguts més visitats del web, els usuaris i les 
usuàries busquen principalment veure o escoltar l’emissió 
en directe, accedir a la programació a la carta o 
informar-se. Només l’emissió en directe va concentrar un 
7,01% del trànsit, mentre que la secció de notícies va rebre 
un 24,12% de les visites, la majoria relacionades amb la 

covid-19. D’altra banda, els programes i sèries i a la carta 
van rebre un 20% del trànsit total del web, i el consum es 
va incrementar un 14% respecte a 2020. Destaquen els 
capítols de la nova temporada de L'Alqueria Blanca i els 
programes de L'hora fosca.

Les xarxes van ser la nostra major font de trànsit el 2021. 
En concret, van aportar un 44% del trànsit web, amb 
Facebook com a primera xarxa per nombre de visites 
(78%), seguida de Twitter (12,7%) i Instagram (4,30%). La 
resta del trànsit web va ser, principalment, directe 
(28,3%) i orgànic (23,7%).

En les xarxes també s’ha aconseguit millorar 
signi�cativament el nombre d'interaccions amb els 
seguidors i seguidores. Els canals que més han crescut en 
aquest aspecte el 2021 són: +33% (Facebook À Punt 
Mèdia), +66% (Facebook À Punt NTC) +56% (Instagram À 
Punt NTC) i +35% (Twitter À Punt NTC).

Pel que fa al nombre de seguidors, s’ha experimentat un 
creixement d’una mitjana d’un 12% en els canals 
corporatius d’À Punt en Facebook, Instagram i Twitter. En 
YouTube els subscriptors han augmentat un 47%, amb els 
capítols a la carta de L’hora fosca que encapçala el 
rànquing de vídeos més vists.

Entre els continguts que han destacat en les xarxes està 
el videoclip de Mi tierra interpretat per Nino Bravo i 
Samantha Gilabert, que va encetar la campanya “À Punt, 
la veu de tots” el 9 d’Octubre. El vídeo és un dels més 
vistos en el canal de Youtube d’À Punt, amb més de 
230.000 visualitzacions. Un altre programa que va 
aconseguir viralitat és el concurs de talents Duel de veus. 
El hashtag #DuelDeVeus va ser un habitual entre els 
trending topic de Twitter a Espanya i a la Comunitat 
Valenciana cada nit de gala. Centenars d’usuaris van 
comentar cada entrega en directe en aquesta xarxa 
social. (Veure �gura 7, pàgina 18)

El fet de tindre un editor de continguts web més avançat 
ens ha permés aprofundir en les noves tendències de 
periodisme de dades, fent ús d’eines de visualització de 
dades com Datawrapper o Flourish per a il•lustrar 
reportatges d’anàlisi i especialment l’evolució setmanal 
de la covid-19 i la vacunació als municipis de la 
Comunitat Valenciana. El nou web també ens ha permés 
oferir reportatges multimèdia més complets. Un bon 

exemple és la peça “Suïcidis: l'emergència sanitària de 
què no es parla”, que va ser guardonat en els VI Premis 
Periodístics de la Policia Local de València

La informació esportiva també s’ha impulsat en l’àmbit 
digital especialment durant el 2021. En les seccions de 
futbol i bàsquet s’han incorporat widgets per a mostrar 
els partits de la jornada i les classi�cacions per 
competició. A més, es va obrir un nou compte dedicat 
d’Instagram i intensi�cat l’activitat en Twitter, on hem 
crescut de 2.000 seguidors (un 33% més en un any). El 
web ha començat a oferir de forma habitual rodes de 
premsa dels entrenadors dels equips de futbol valencians.

Al 2021 també s’han posat en marxa alguns projectes 
transmèdia. El programa Crònica mèdica, una sèrie 
documental sobre històries de sanitaris i pacients del 
servei públic de salut, acompanyava cada entrega 
televisiva amb continguts relacionats exclusius per a web, 
com ara entrevistes no emeses en televisió o reportatges 
en profunditat sobre personalitats valencianes importants 
en el món de la medicina.

L’auge de l’ús del codi QR durant la pandèmia també ha 
ajudat a aprofundir en la vessant transmèdia de la 
redacció d’informatius. Així, s’ha introduït com a pràctica 
habitual l’ús del QR en informatius de televisió per a oferir 
la possibilitat d’accedir a informació més detallada sobre 
una notícia, a una retransmissió a la carta, a consultar 
dades com per exemple els resultats de la Loteria de 
Nadal, etc.

L’estrena de la nova temporada de L’Alqueria Blanca 
també ha tingut una vessant transmèdia. Com que és una 
sèrie molt estimada per l’audiència, es va facilitar el 
contacte entre els seguidors i seguidores i els actors i 
actrius de la producció a través dels Fem comboi, xats en 
directe gravats des de diferents ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana que es podien seguir des dels 
canals de les xarxes d’À Punt. Durant les converses hi 
havia un diàleg en directe entre els actors i actrius i els 
fans que llançaven les preguntes en xarxes.

Duel de veusBona vesprada No tenim trellatTresors amb història

Figura 5. Informació programes

Figura 6. Informació xarxes

Figura 7. Informació sobre xarxes 2
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L’informatiu matinal Les NTC del matí es va realitzar per a 
la ràdio i la televisió �ns al mes de juliol. Al setembre es 
produeix una remodelació de l’informatiu matinal i 
s’aposta per un gran format de cinc hores de matí. Aquest 
informatiu torna a fer-se als estudis de ràdio en horari de 
7:00 a 12:00 hores, de dilluns a divendres. La primera part 
se centra en l’actualitat informativa i s’emet de manera 
simultània per la ràdio i la televisió i la segona, es 
denomina El dia À Punt, s’emet a partir de les 10:00, per la 
ràdio i és més desenfadada i inclou humor, reportatges, 
entrevistes. Cal assenyalar que Les NTC del matí ha 
esdevingut ja un referent informatiu sobretot per 
l’entrevista, fonamentalment, a representats polítics, 
socials, empresarials i personatges d’actualitat, de 
manera que el contingut que s’emet per À Punt a primera 
hora del matí acaba sent replicat al llarg del dia per altres 
mitjans. 

En la televisió, s’estrena a l’octubre de 2021 el programa 
d’actualitat A la Ventura en horari de 12:00 a 14:00 que 
tracta l’actualitat més rellevant del dia, així com temes 
socials i locals. Aquest nou espai de producció pròpia 
suposa l’ampliació de l’horari de contingut informatiu i 
connecta amb el programa informatiu de migdia en la 
televisió. S’aposta per la proximitat informativa millorant 
el pes de les delegacions de Castelló i d’Alacant. Així, 
aquest magazín inclou tota la informació comarcal més 
propera amb temes de caràcter social i de participació 

Fins al mes d'octubre de 2021 el programa tenia una 
periodicitat setmanal i es basava en un debat que oferia 
una mirada crítica i re�exiva dels temes d’actualitat de la 
setmana. L’espai permetia visibilitzar col•lectius i 
agrupacions representatius de la societat civil, com dones 

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) 
exerceix la funció de servei públic que té encomanat 
mitjançant la marca À Punt Mèdia, un servei 
multiplataforma que presta el servei públic de televisió, 
ràdio i web, el disseny i desenvolupament de projectes 
així com la generació de produccions i continguts. 

3.1. La informació en À Punt Mèdia

L’exercici 2021 ha esta marcat, des del punt de vista 
informatiu, per l’evolució de la crisi sanitària, amb la 
vacunació de la població, les successives onades i la 
gestió de l’Administració com a eixos de l’actualitat 
informativa. À Punt analitza tots aquests temes 
d’actualitat amb perspectiva autonòmica, comarcal i 
local.

Els informatius d’À Punt Media s’organitzen de manera 
que són els espais que obrin les tres franges de 
programació diària (matí, vesprada i nit). A la ràdio, a 
més, s’ofereixen butlletins horaris amb les últimes 
notícies.

À Punt Mèdia tracta de respondre a la demanada 
d’informació amb avanços i programes especials per a 
donar en directe les compareixences més rellevants. 

El 2021 es consolida la redacció especialitzada en 
política, economia, societat, cultura i internacional, per a 
comptar amb periodistes amb fonts i agendes pròpies. El 
resultat és positiu tant en el producte �nal com en 
l’e�càcia en l’organització del treball. Aquesta nova 
estratègia informativa, especialitzant els equips, ha 
possibilitat el fet de obtindre exclusives pràcticament 
totes les setmanes i aconseguir ser referents d’altres 
mitjans de comunicació valencians.

L’informatiu NTC comarques, l’informatiu comarcal que 
s’emetia en la televisió d’À Punt de dilluns a divendres, es 
va estrenar l'octubre de 2020. Aquest espai informatiu de 
mitja hora se centrava en la informació més local. El NTC 
comarques va estar en antena �ns al mes de juliol de 2021. 

investigadores, personal sanitari o col•lectius vulnerables, 
i això ha propiciat debats enriquidors i tertúlies 
constructives i divulgadores. 

El magazín radiofònic El rall passa a partir de setembre a 
ser diari i s’emet de 12:00 a 13:30 hores. Aquest espai 
acosta la informació local i comarcal més rellevant i es 
realitza en col•laboració amb la Xarxa d’Emissores 
Municipals Valencianes (Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies). Un total de vint emissores emeten 
el programa, en directe o en diferit, a tota la Comunitat 
Valenciana, on es dona veu a moltes associacions i 
entitats que han trobat una �nestra a la radio pública.

El 2021 es llança el nou web amb un nou concepte. El web 
és la �nestra de tot el contingut d’À Punt Mèdia, però ara 
posa el focus en la informació del dia i en les notícies 
d’última hora, per tal de competir com un tercer mitjà de 
comunicació (a més de la televisió i la ràdio). Per a 
començar a situar-se en aquesta posició, s’ha 
reestructurat el departament digital amb l’objectiu que 
un equip propi de periodistes es dedique exclusivament a 
la informació. Amb aquest objectiu, es redissenya la 
portada i l’estratègia en xarxes. S’hi treballen temes de 
periodisme de dades o multimèdia, com ara el reportatge 
especial sobre la prevenció del suïcidi, premiat per la 
Policia Local de València. L’aposta pel Digital �rts i la 
renovació de l’estratègia ha comportat un augment de 
l’audiència del 40% (d’usuaris únics) respecte del 2020, 
mentre que ha pujat un 30% el nombre de pàgines vistes. 

3.2. Els esports en À Punt Mèdia

El 2021, À Punt Mèdia ha apostat per incloure més temps 
dedicat a l’esport tant en ràdio i televisió com ara en el 
web i les xarxes socials. Aquest exercici, s’ha augmentat 
de manera considerable. Així, s’han cobert les grans cites 
esportives, i s’ha presta especial atenció als esportistes 
valencians, però també s’ha donat visibilitat als equips i 
esports valencians que habitualment no tenen cabuda en 
altres mitjans de comunicació.

Els esports en la televisió d’À Punt

La informació esportiva està present en els blocs 
d’esports dels informatius diaris de la televisió, amb una 
durada d’uns 15 minuts al migdia i 12 minuts a la nit.

En gener començà La �nestra esportiva, un programa de 
retransmissions que s’emet, en principi, els diumenges al 
matí però, de tant en tant, també s’ha emés dissabte i �ns 
i tot algun divendres, segons quan té lloc l’esdeveniment 
esportiu

L’any 2021 s’han fet un total de 37 retransmissions de La 
�nestra esportiva: setze amb el patrocini de la Fundació 
Trinidad Alfonso i huit per streaming pel web d’À Punt. 

Aquestes retransmissions han sigut de diferents 
disciplines esportives, com ara de diferents categories de 
futbol, rugbi, handbol, hoquei, natació, tant femení com 
masculí.

A més, en moments puntuals, s’ha posat en marxa una 
programació especial amb motiu de �tes esportives 
destacades que s’han tractat de forma individualitzada 
dins del bloc d’esports dels Informatius d’À Punt al llarg 
de la setmana. És el cas de l’Especial Vila-real CF Campió 
de la UEFA Europe League. L’especial Mitja Marató, la 
Marató València, l’Eurocup Women i Copa de la Reina de 
Bàsquet, el Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de 
València, el Penyagolosa Trails, l’Open Tenis Ciutat de 
València i el Mediterranean Èpic.

D’altra banda, amb motiu de la celebració dels Jocs 
Olímpics emetérem un serial d’entrevistes dins d’una 
secció anomenada “Camí a Tòquio”. En aquest sentit, des 
del mes de maig, cada dia, el bloc d’esports en els 
informatius incloïa una entrevista i/o reportatge amb 
atletes valencians que participaren en els JJOO. Per a fer 
aquest espai, un equip es va desplaçar a Madrid i 
Barcelona, als centres d’alt rendiment. Aquestes 
entrevistes es publicaren també en el web en una 
pestanya que va estar formada per 37 blocs emesos en 
TDT mentre que en el web especí�c “Camí a Tòquio” va 
sumar un total de 108 peces. 

Va de bo és el programa de retransmissions de partides 
de pilota amb un calendari que l’any 2021 estigué afectat 
per la pandèmia. Finalment, el contracte amb la Fundació 
de Pilota Valenciana (FUNPIVAL) i la Federació de Pilota 
Valenciana (FEDPIVAL), a través de la productora 
Proximia, es formalitzà i les retransmissions de partides 
començaren al mes de març. Tot i això, des d’aquell 
moment s’han retransmés 34 partides en total: 8 de 
FEDPIVAL i 26 de FUNPIVAL.

El departament d’esports va realitzar un reportatge de 
producció pròpia amb guió de Xavi Alberola amb motiu 
de la mort de Paco Cabanes, el Genovés, emés el 6 d’agost 
i que es va repetir el 25 de desembre. 

3.3. La ràdio d’À Punt

Al mes de gener s’estrena el nou horari de l’espai La 
pròrroga, un programa informatiu diari de l’actualitat 
esportiva. Aquest espai es va estrenar amb horari de 15:30 
a 16:00 el 2020. A hores d’ara i des del mes de gener de 
2022 ha passat a emetre’s de 19:30 a les 20:00 hores, ja 
que s’ha valorat que és un horari més adient per a l’oient 
d’esports. 

Línia de fons també canvia d’horari en tornar de les 
vacances d’estiu. A partir del mes de setembre, el 
programa s’emet de dilluns a divendres de 23:00 a 01:00 
hores. Aquest canvi ja s’ha fet, atés que és la franja 
clàssica per a sentir la ràdio esportiva de resum del dia. 
Aquest espai inclou entrevistes amb el personatge de la 
jornada i tertúlia amb presència de periodistes i analistes 
dels principals mitjans de comunicació de la Comunitat 
Valenciana.

El programa Des de la banda ha ampliat l’horari, ja que 
des de la temporada 2020/2021 retransmet no només els 
partits dels equips valencians de Primera Divisió de 
Futbol, sinó també tots els partits del València Basket en 
Lliga, Copa del Rei i Eurocup i en Lliga Endesa Femenina, 
Copa de la Reina i Eurocup Women.

Per últim, cal remarcar que s’ha començat a retransmetre 
els partits de futbol de 1a i 2a RFEF, ASOBAL i Lliga 
Guerreres, rugbi masculí i femení i també un partit 
d’hoquei del Pas Alcodiam, clau per a la permanència de 
l’equip en la màxima categoria. 

3.4. El web d’À Punt

Amb motiu de l’estrena del nou web d’À Punt Mèdia 
s’inclou el nou portal d’esports amb noves seccions i 
pàgina pròpia. Aquest nou espai ha propiciat que es puga 
emetre cada setmana per streaming la roda de premsa 

del tècnic del València i quan hi ha duel autonòmic també 
del tècnic del Vila-real, Elx i Llevant. També s’han emés 
compareixences puntuals, les presentacions dels tècnics, 
com ara les dels entrenadors del Vila-real, València, 
Llevant i Elx. A més, dona la possibilitat d’emetre 
esdeveniments puntuals que atrauen molt l’atenció del 
públic com el sorteig de Copa del Rei del CE Alcoià (en 
octaus i quarts de �nal).

El portal d’esports del web ha permés un espai on podem 
cobrir els esdeveniments especials, ja que s’obre una 
pestanya amb les peces emeses per televisió i altres 
articles i notícies originades només com a contingut 
digital. Per exemple: Mitja Marató, Marató, Volta a la 
Comunitat Valenciana, Camí a Tòquio.

Convenis i acords especí�cs per a la cobertura 
d’esdeveniments:

• Suport a la candidatura de València com a seu dels 
GAY GAMES el 2026. À Punt va avalar el projecte amb 
el compromís d’exercir com a mitjà o�cial durant la 
celebració de l’esdeveniment.

• Conveni de patrocini amb la Federació Valenciana de 
Futbol per a promoure els valors d’aquest esport. Un 
altre objectiu important del conveni és difondre la 
revitalització dels equips de les seleccions 
autonòmiques de la Comunitat Valenciana.

• Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de València 
(setembre 2021) de ciclisme. Conveni per a la 
promoció i difusió del ciclisme, esport molt arrelat a 
la Comunitat Valenciana.

• Acord de copatrocini amb la Fundació Trinidad 
Alfonso per a fomentar la visibilitat d’equips i esports 
minoritaris mitjançant la retransmissió dels partits o 
esdeveniments d’una gran varietat de modalitats 
esportives (hoquei, rugbi, natació, futbol, ciclisme, 
carreres populars, etc.)

3.5. Programació

Els informatius són el centre de la programació de la 
televisió i la ràdio d’À Punt, que complementen la graella 
amb continguts d’entreteniment, cultural i de divulgació. 

Televisió 

En les vesprades de la televisió cal destacar l’espai Bona 
vesprada, 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 transmeten cada dia inquietuds, queixes i 
suggeriments. Màxim Huerta i el seu equip de 
col•laboradors i reporters proposen vora quatre hores 
diaris d’entreteniment. 

Duel de veus: Va ser trending topic a Espanya i va liderar el 
consum en xarxes i trànsit web durant les setmanes que 
es va emetre. Aquest format compleix l’objectiu de 
vertebració territorial, amb cantants de totes les 
comarques, i de promoció lingüística, gràcies a les 
versions de grups molt coneguts internacionalment. Àlex 
Blanquer va ser la presentadora, acompanyada del jurat 
format per Samantha, Eugeni Alemany i Sole Giménez.

Territori de concert: Durant 23 setmanes es programaren 
grups valencians en Territori de concert, per compensar el 
toc de queda i la manca de l’oferta de música en viu, amb 
�tes signi�catives com El Diluvi, La Gossa Sorda, Ciudad 
Jara, etc.

L’hora fosca: És una docusèrie que narra casos policíacs 
mediàtics i colpidors, posant en relleu la tasca de les 
forces de seguretat per resoldre’ls, amb un destacat 
exercici de documentació i revisió de les fonts. Una 
mirada narrativa seriosa gens sensacionalista.

Zoom, investigació: Reportatges d’investigació amb 
temàtiques variades, que van des de la immediatesa a la 
profunditat d’assumptes complexos. Bérnar Giménez 
lidera l’equip de periodistes per a oferir cada setmana un 
producte en prime time referencial en temes d’actualitat. 

No tenim trellat: Aquest programa busca l’empatia del 
públic major que aquesta nit consumeix preferentment 
televisió en obert. S’incorpora la presentadora Gemma 
Juan, que s’uneix a Òscar Tramoyeres per viatjar per la 
nostàlgia de l’arxiu de la tele, i redescobreix personatges 
de tota la vida i fent riure per com ha passat el temps i 
com hem canviat les valencianes i valencians.

A l’estiu s’estrena el concurs diari El premi, que visita 
empreses de la Comunitat Valenciana per jugar amb els 
treballador/es mentre es dona a conéixer el teixit 
productiu i innovador dels diferents sectors.

Tot és art: Programa de prime time d’actualitat de totes 
les disciplines artístiques i culturals.

Entre bastidors: Programa de difusió del món teatral.

Teatre a Punt: Inclou la gravació de les obres Dinamarca i 
Poder i Santedat.

Els dijous miracle: Producció al voltant del cineasta 
Berlanga.

Terres de cinema: Un cicle de cinema rodat al territori 
valencià que s’emet les nits de divendres.

Tresors amb història: Un gran projecte que conta la 
història dels valencians i valencianes mitjançant objectes 
quotidians que trobem a casa, a l’andana, a les cases de 
camps, etc. L’objectiu és recórrer la nostra geogra�a a la 
recerca dels objectes que formaran una futura col•lecció 
museística que es posarà a l’abast de mancomunitats, 
ajuntaments, etc.

Una habitació amb vistes: El format dedicat a literatura, 
Una habitació pròpia, es fa major i adopta una mirada més 
transversal de la cultura.

Ràdio 

En la programació de la ràdio es por destacar el 
recorregut de l’espai Podríem fer-ho millor, que guanya 
pes els caps de setmana com a alternativa als magazins 
de les emissores generalistes. La realitat en clau d’humor 
es revela com una bona medicina contra la pandèmia i ha 
rebut el premi TresDeu.

Durant el primer semestre de 2021, s’incorporaven a la 
graella els quatre productes de marcat caràcter cultural 
sorgits de la crida feta en coproducció amb l’Institut 
Valencià de Cultura:  
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Un magazín multiplataforma

La Colla d’À Punt és un magazín infantil amb continguts 
d’actualitat, culturals i lúdics, i amb un esperit 100% 
multiplataforma, materialitzat en la difusió i estrena de 
continguts en suports digitals de dilluns a divendres, els 
quals també s’emeten posteriorment, durant el cap de 
setmana, en la televisió d’À Punt.

La primera emissió de La Colla d'À Punt es va produir el 5 
de gener de 2021, un dia tan assenyalat com el de la 
vesprada de Reis. Amb aquest programa especial i 
l'arribada dels Reis Mags al garatge de La Colla, es va 
donar a conéixer l'espai des del qual Laia i Pau, els dos 
joves presentadors, fan el programa a partir d'aquell dia. 

Des d'aleshores, al llarg de tres temporades i més d’un any 
d’emissió ininterrompuda, La Colla ha anat creixent pel 
que fa a la dinamització dels seus continguts i seccions, 
l'activitat en el web i xarxes socials (Instagram, Facebook 
i Twitter) i la interacció amb el públic infantil i els centres 
educatius de la Comunitat Valenciana.

Continguts i seccions

La Colla és un format amb una estructura molt 
atomitzada i un ampli mosaic de seccions, on s'intercalen 
les elaborades pels presentadors amb altres 
protagonitzades per alguns dels personatges ja coneguts 
de l’univers de La Colla, com les Feretes, Dani Miquel o Els 
Bíters.

Des de l’inici, aquest ventall de seccions ha crescut, ha 
guanyat en varietat i ha fomentat la interacció amb el 
públic, els centres educatius i altres agrupacions. A més, 
algunes seccions s’han adaptat i se n’han incorporat 
d’altres especí�ques per a moments concrets com les 
vacances d’estiu o Nadal. 

• La versió radiofònica de Territori de concerts amb 23 
grups musicals valencians (33% de grups i veus 
femenines).

• Bambolina sonora, radioteatre seriat que combina la 
participació d’entitats universitàries amb actors i 
actrius professionals.

• Les cinc llunes, amb Amàlia Garrigós repassant les 
cinc àrees culturals de l’IVC.

• Café d’artistes amb entrevistes a personalitats de 
tots els sectors a càrrec de Lluís Miquel.

3.6. Ficció

La �cció és el gènere que més quantitat de recursos 
mobilitza en l’audiovisual i que permet posar en valor el 
talent dels tècnics i artistes. Durant el segon semestre de 
2021 s’inicien els rodatges de la sèrie de comèdia Després 
de tu, en col•laboració amb TV3 i IB3 i que va ser gravada 
a l’estudi 1 de Burjassot, on es van construir els decorats 
de la sèrie. A més, À Punt Mèdia ha col•laborat amb la 
minisèrie Sicília sense morts (IB3), La sèrie Mòpius (IB3) i 
la sèrie Desaparegudes (Canal Sur-CMM-TeleMadrid, 
AragónTV, À Punt).

L’Alqueria Blanca és la gran aposta de �cció per a les nits 
de diumenge que s’estrenà a �nal de març. Aquesta 
temporada inclou díhuit capítols que es van emetre el 
2021. En aquest moment ja es comença a plantejar el 
canvi a una emissió diària de L’Alqueria Blanca, que 
�nalment s’ha materialitzat el 2022. 

3.7. Programació infantil i juvenil

La Colla aglutina les activitats infantils d’À Punt Mèdia, i hi 
inclou la creació de continguts, actuacions en directe, 
sortejos i un espai d’interacció exclusiu per als xiquets i 
xiquetes que s’hi apunten.

guanyadora va ser la comissió Arxiduc Carles - Músic 
Gomis, de l'artista Vicente Gomar que va rebre 2.000 
euros i un estendard que recorda aquesta primera edició. 
El segon premi, amb 1.000 euros en metàl•lic i l’estendard 
de record, va ser per a la falla Rig Veda de la comissió Duc 
de Gaeta - Pobla de Farnals. I el tercer guardó, amb 500 
euros i l’estendard commemoratiu, per a la plaça de la 
Reina, Pau i Sant Vicent amb la falla infantil anomenada 
De València i monstres, dels artistes José Luis Ceballos i 
Paco Sanabria. 

A més, la fallera major infantil és de La Colla i va enviar 
una crida als membres per a què disfrutaren de les Falles. 
El missatge es va penjar en el web i es va promocionar en 
el butlletí de Falles. 

Seguint les activitats infantils, el diumenge 5 de 
setembre, l’Ajuntament de Puçol va comptar amb La Colla 
per tal de celebrar les seues festes. La Banda de les 
Feretes i Dani Miquel van acompanyar el grup Ramonets.

Al mes d’octubre de 2021, es va celebrar la Fira del Llibre 
de València als jardins de Vivers. À Punt Mèdia va signar 
un conveni amb l’Ajuntament per a ser el mitjà o�cial de 
la Fira del Llibre i, per aquest motiu, ens vam 
comprometre a fer un dia d’activitats infantils. El 
diumenge 17, La Banda de les Feretes va actuar al recinte 
de Vivers.  

Tot i que la pandèmia no deixava gaudir de moltes 
activitats, des de La Colla es va intentar dur l’esperit 
nadalenc a totes les cases i es van programar moltes 
activitats perquè les xiquetes i els xiquets gaudiren del 
període de vacances. 

Amb motiu de les festes nadalenques estava prevista la 
presència de La Colla amb estands i actuacions a 
esdeveniments com ara Expojove a València o Exponadal 
a Alacant, però la situació sanitària de nou va fer que es 
cancel•laren. Des de La Colla es programaren unes 
accions per tal de sortejar entrades en diversos 
esdeveniments. Cal destacar la intenció de vertebrar el 
territori buscant activitats de nord a sud:

Finalment, en totes les visites i interaccions amb els 
centres educatius s’ha apro�tat per a promoure tota la 
programació infantil d’À Punt, incentivant els i les 
escolars a fer-se membres de La Colla.

Un referent dels espais infantils i un 
dels preferits dels xiquets i xiquetes

El 2021 ha sigut el primer any d’emissió de La Colla d’À 
Punt i ja ha aconseguit ser un referent dels continguts 
infantils de la cadena , tant en la versió en línia com en la 
versió en televisió, i en un dels espais preferits per les 
xiquetes i els xiquets de la Comunitat Valenciana.

Amb els seus reptes, tutorials, unboxings i la resta de 
seccions, Laia i Pau han aconseguit sintonitzar amb una 
xicalla que cada setmana és més nombrosa i 
participativa, i que ha arribat a superar el 20% de share en 
algunes de les seues emissions en televisió

Activitats La Colla 2021

El 2021 ha sigut l’any en què s’ha recuperat l’activitat 
presencial de La Colla per a xiquetes i xiquets, encara que 
tímidament. Algunes activitats s’han hagut de suspendre, 
però amb totes les di�cultats i prevenció per la situació 
pandèmica, La Colla ha participat i ha organitzat 
concerts, festes i ha col•laborat en diversos 
esdeveniments:

Al mes de juliol, la situació va millorar un poc més i, amb 
les mesures pertinents ja es va permetre fer concerts i 
activitats a l’aire lliure, amb aforament reduït i amb totes 
les mesures higièniques que la covid feia necessàries. Així 
es va poder celebrar, durant el mes de juliol la Gran Fira 
de València. À Punt va participar a la Menuda Fira el 8 de 
juliol amb Dani Miquel i les Feretes i amb els Bíters. El dia 
9 de juliol va actuar Xavi Castillo. 

Al mes de setembre es van celebrar les Falles i La Colla va 
convocar la primera edició dels Premis La Colla a les 
Falles, edició 2021. S’hi presentaren un total de 13 falles, i 
els nostres presentadors, Pau i Laia, junt amb actors de 
L’Alqueria Blanca i presentadors d’À Punt, van recórrer les 
falles que s’havien inscrit als premis. La falla infantil 

concerts, etc.) que es promouen des d’À Punt Mèdia. 

Per tal de mantindre informats els membres de les 
activitats i programació de La Colla, s’envien cada 
setmana butlletins a través del correu electrònic als 
membres que així ho han acceptat, 5.387 membres a 1 de 
gener de 2022

 La Colla també continua felicitant els seus membres pel 
seu aniversari. I ho fa de dos maneres: enviem un correu 
de felicitació per l’aniversari a cada membre que 
compleix anys (vora 5.000 correus a l’any) i cada cap de 
setmana emetem un videoclip de la cançó “Moltes 
felicitats” de les Feretes amb els noms de tots els 
membres que han complit anys al llarg de la setmana. 
Aquest vídeo queda penjat en el web després de l’emissió.

Interacció amb els centres educatius

Des del començament del projecte, la interacció amb els 
centres escolars ha sigut una de les prioritats. Aquesta 
interacció ha anat augmentant i ampliant-se a mesura 
que les restriccions degudes a la pandèmia ho ha permés. 

Seccions com “La Colla Challenge”, “La Colla Unboxing” o 
“La berena de La Colla” han permés conéixer més de 
huitanta centres educatius de sud a nord del territori 
valencià. Es tracta de col•legis de ciutats com Alacant, 
València i Castelló de la Plana, però també de poblacions 
menudes com els Ibarsos, les Alcubles, Corbera o 
Finestrat.

Amb la secció “La berena de La Colla” alguns d’aquests 
escolars, a més, han tingut l'oportunitat visitar els estudis 
d’À Punt a Burjassot per a jugar al garatge de Pau i Laia i 
descobrir alhora com és fa un rodatge de televisió. Una 
activitat extraescolar que, segons el feedback rebut de les 
escoles, és altament positiva i interessant per al seu 
desenvolupament.

En altres seccions com “La Colla nius”, “La Colla endevina” 
o “La Colla s’embrolla”, les escoles també han tingut una 
presència importat a través de les enquestes que s'hi han 
fet a l’alumnat per a conéixer la seua opinió sobre temes 
actuals o posar-hi a prova el seu enginy amb endevinalles 
i travallengües. 

Al llarg de 2021, La Colla ha produït més de 280 peces 
protagonitzades per Laia i Pau, estrenades de dilluns a 
dijous en el site de La Colla d’À Punt, el web d'À Punt i al 
canal de YouTube de La Colla:

El Cau de Les Feretes ha produït 21 peces més, 5 d’elles 
cançons amb la incorporació de l’artista Dani Miquel. 

Amb totes aquestes peces s’han elaborat 75 programes 
d’uns 30’ de durada, estrenats els divendres en el web i 
emesos els caps de setmana en la tele d’À Punt (24 en la 
temporada 1 i 16 en la temporada 2) i diàriament durant 
les vacances d’estiu (35 en total). 

Web i xarxes social

Coincidint pràcticament amb l’inici de les emissions 
d’aquest espai, es va llançar el nou web d’À Punt amb un 
site dedicat exclusivament a La Colla d’À Punt, on s’han 
estrenat de dilluns a divendres, en exclusiva abans de la 
seua emissió en televisió, totes les peces i els compactats 
produïts durant tot l’any.

Al mateix temps, es van posar en marxa diferents per�ls 
en les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter, 
mitjançant els quals es promocionen i es donen a 
conéixer tots els continguts i novetats al voltant de l’espai. 
Aquests per�ls, que compten amb interaccions diàries, 
actualment formen una comunitat de més de 1.500 
seguidors:

• INSTAGRAM: 744 seguidors

• FACEBOOK: 715 seguidors

• TWITTER: 258 seguidors

Una altra plataforma de difusió dels continguts de La 
Colla és el seu canal en YouTube, actualment amb 3.360 
subscripcions on, a més dels continguts de La Colla d’À 
Punt, que s’actualitzen pràcticament diàriament, també 
conté altres espais infantils produïts per la cadena, com 
les sèries Els Bíters, El cau de les Feretes, Historietes 
medievals, Júlia i Gilbert o Catacric, catacrac. 

A banda de tot això, cada divendres s’envia una newsletter 
a tots els membres de La Colla amb totes les novetats al 
voltant de la programació i les activitats infantils (festes, 

Concurs Dibuixa el Nadal

Els membres havien d’omplir un formulari creat per a 
l’ocasió al nostre web i adjuntar la foto d’un dibuix per a 
felicitar Nadal. Algun dels dibuixos també van ser 
seleccionats com a cortinetes de continuïtat de la 
televisió d’À Punt. 

Concurs Il•lumina el Nadal

La mecànica va ser la mateixa que en l’anterior 
convocatòria: els membres havien d’omplir el formulari 
creat per a l’ocasió al nostre web i adjuntar foto de la 
seua decoració nadalenca.

Nous membres de La Colla 

La Colla incrementa els membres amb més de 2.000 
noves incorporacions durant l’exercici. L’obertura a 
activitats presencials ha fet que el nombre de nous 
membres haja crescut en relació amb l’any anterior (1.200 
noves altes el 2020). A les gravacions a escoles s’han 
entregat formularis d’inscripció i s’hi ha aconseguit per 
aquest mitjà 130 nous membres i en els esdeveniments 
amb punts de carnet, s’han fet un total de 425 noves altes.

Els avantatges que La Colla ofereix als membres també 
han crescut amb cinc noves ofertes que es sumen a les 
renovacions de convenis amb empreses públiques i 
privades per tal d’oferir a les xiquetes i els xiquets ofertes 
o descomptes en activitats. 

Col•laboracions de La Colla

La Colla també col•labora amb diverses institucions per a 
fomentar la cultura audiovisual entre els i les joves:

PREMIS MICE

Enguany, À Punt ha participat en els Premis MICE, la 
Mostra Internacional de Cinema Educatiu per a xiquetes, 
xiquets, joves, professorat i públic en general, amb 
pel•lícules realitzades per alumnes dins d’entorns 
d’aprenentatge. La iniciativa forma part del conveni 
subscrit entre À Punt i la Mostra Internacional de Cine 
Educatiu (MICE) amb l’objectiu de difondre i promocionar 
l’audiovisual educatiu valencià i fer-ho d'acord amb la 
carta de valors que regeixen els continguts infantils i 
juvenils d'À Punt. Es va convocar, per tercer any, el Premi 
Especial La Colla À Punt, que reconeix el treball d’una 

producció escolar per l’aportació en valors. En aquesta 
edició, el premi ha estat repartit entre dos guanyadors, ex 
aequo: als treballs de l’IES El Quint de Riba-roja de Túria, 
que presentaren la web sèrie de cinc episodis Sentit únic 
i el curtmetratge Una (altra) història dels inicis del cinema, 
i al CEIP Serreria per Quan ens vàrem adonar. A més a 
més, s’han publicat en el web els curtmetratges 
guanyadors de les altres categories en què han participat 
els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Als centres guanyadors se’ls ofereix una visita al centre 
de producció de Burjassot i el CEIP Serreria va vindre el 
dia 4 de novembre de 2021. 

CINEMA JOVE 2021

À Punt Mèdia també aporta un premi al certamen Cinema 
Jove, en les categories de Primària i Secundària. I ha sigut 
mitjà o�cial de la 36a edició de Cinema Jove. Enguany els 
guardons han sigut per a Camina amb mi del CEIP Serreria 
i Cambia las sábanas de l’IES Lluís Vives. 

CONCURS GUIÓ ANY BERLANGA 2021

Es tracta d’una iniciativa perquè els alumnes de primària 
i secundària tinguen una presa de contacte amb el món 
de l’escriptura audiovisual en col•laboració amb Escola 
Valenciana. Els guanyadors gravaran, produiran i 
estrenaran la pel•lícula en À Punt. Aquest concurs encara 
està en procés. 

3.8. Accessibilitat

La llei de creació de la Corporació, en l’article 5, relatiu als 
principis que s’han d’observar en la prestació del servei 
públic, estableix que s’ha de garantir el principi d’igualtat 
de drets per a les persones amb discapacitat, la qual cosa 
suposa, com estableix la Llei 7/2010, de 31 de març, 
general de la comunicació audiovisual (d’ara en avant, 
LGA), reconéixer que les persones amb discapacitat visual 
o auditiva tenen dret a una accessibilitat universal a la 
comunicació audiovisual.

Dins dels principis bàsics de producció de la norma 
creadora de la CVMC s’estableix que implementarà les 
mesures necessàries per a aconseguir els percentatges de 
programació televisiva diària accessibles a les persones 
amb discapacitat sensorial auditiva i visual previstos en 

l’esmentada LGA; així mateix, s’hi estableix que la 
plataforma tecnològica serà accessible a les persones 
amb discapacitat funcional i que aquesta oferirà la versió 
accessible en tots els canals amb la implementació del 
marc d’accessibilitat audiovisual.

La disposició transitòria cinquena de la llei 7/2010 sobre 
els serveis de suport per a les persones amb discapacitat 
especi�ca, entre altres aspectes, assenyala que els canals 
de televisió de nova emissió han d'aconseguir els temps i 
percentatges �xats en el termini de quatre anys. Atesa la 
doble condició d’À Punt de ser un mitjà públic i, al mateix 
temps, un mitjà de nova creació, es remet una consulta 
als serveis jurídics de la CVMC i es fa el càlcul de les 
hores setmanals amb programació accessible. 

El càlcul de les hores setmanals es fa sobre una 
programació de 19 hores diàries (07:00-02:00), de les 
quals 20 minuts/hora són continguts publicitaris, és a dir, 
no estan subjectes a l’obligatorietat de ser accessibles. En 
aquest sentit, durant el quart any d’emissions À Punt ha 
de cobrir:

• Un mínim de 66 hores subtitulades per setmana.

• Un mínim de 2 hores amb audiodescripció per 
setmana.

• Un mínim de 2 hores amb llengua de signes per 
setmana.

Mitjana d’hores setmanals subtitulació 2021

(Veure �gura 1, pàgina 17)

Per tant, durant 2021 se superen les 66 hores setmanals 
obligatòries per llei i s’aconsegueix l’objectiu marcat pel 
que fa a les hores setmanals subtitulades per a persones 
sordes o amb di�cultats auditives

Mitjana d’hores setmanals amb audiodescripció 2021

(Veure �gura 2, pàgina 17)

Amb el total d’hores amb audiodescripció, se superen les 
hores setmanals obligatòries per llei (2 hores per 
setmana) durant tot el 2021 i, per tant, s’assoleix 
sobradament l’objectiu marcat.

Mitjana hores setmanals llengua de signes 2021

(Veure �gura 3, pàgina 17)

Amb el total d’hores emeses amb llengua de signes 
també se superen les hores setmanals obligatòries per 
llei (2 hores per setmana) durant tot el 2021 i, per tant, 
també s’aconsegueix sobradament l’objectiu marcat.

3.9. Audiències

La televisió d’À Punt

La televisió d’À Punt tanca el 2021 amb les millors dades 
històriques amb una quota de pantalla d’un 3,4% i 25.000 
espectadors de mitjana, que pugen a 643.000 espectadors 
en audiència mitjana acumulada. La televisió autonòmica 
ha crescut un 13% respecte a la quota que va assolir el 
2020 (3%). 

L’any es pot dividir, en termes d’audiència, en tres 
períodes, tal com s’aprecia en el grà�c Períodes 2021. 

1 gener a 30 juny: 3,6%

Estiu (1 juliol a 5 setembre): 2,8%

Nova temporada (6 de setembre a 31 desembre): 3,2%

(Veure �gura 4, pàgina 17)

El millor dia de l’any correspon al 5 de setembre amb un 
6,2% d’audiència (44.000 espectadors), que coincideix 
amb la Cremà de les Falles celebrades durant la primera 
setmana de setembre i que congregaren 1.000.000 
d’espectadors.

En l’evolució mensual s’aprecia que els millors mesos són 
abril i maig, mentre que es manté el con�nament 
provocat per la crisi sanitària de la covid. Al maig 
s’arrepleguen les millors dades històriques en aconseguir 
un 4% de share i 30.000 espectadors de mitjana. 

Per franges horàries, À Punt obté els millors registres en 
la sobretaula, que marca una mitjana anual del 5,9%, 
encara que en la franja que més creix respecte al 2020 és 
en la vesprada (2,6%; +23,8), gràcies a la consolidació de 
Bona vesprada. En prime time tanca amb un 3,5% de 
mitjana, però en els últims mesos dibuixa una tendència 

ascendent, i aconsegueix un 4,0% al novembre.

En programes, la �cció desbanca la informació del primer 
lloc dels programes més vistos i la tornada de L’Alqueria 
Blanca se situa com el més vist de l'any (165.000 
espectadors i un 8,8% de share de mitjana), per damunt 
de NTC migdia (105.000 espectadors i 9,0% de share). La 
tornada de la mítica sèrie obté el rècord el dia de la seua 
estrena, el 21 de març, amb prop de 300.000 
teleespectadors i un 12,8% de share, l'emissió més vista de 
l'any. La �cció es consolida en el prime time dels 
diumenges no sols amb la �cció de producció pròpia sinó 
també amb l'emissió de �ccions estrangeres com La 
guerra ha acabat o Els Medici: senyors de Florència, que se 
situen també entre els més vistos de l'any.

(Veure �gura 5, pàgina 18)

Les noves apostes d'entreteniment impulsen també el 
prime time dels dies laborables, i posicionen els 
programes d'investigació periodística Zoom (4,6%) i 
L’hora Fosca (3,9%) en el pòdium dels més seguits. 
Crònica mèdica (4,1%), Valencians pel món (3,6%) i Duel de 
veus (3,9%) han marcat la diferència aquest últim any

*GECA (a partir de dades de *Kantar Media / Informe anual 
2021)

La ràdio d’À Punt

Les audiències de la ràdio es coneixen cada tres mesos, 
mitjançant l’EGM (Estudi General de Mitjans). L’EGM és un 
estudi estadístic a través d’enquestes en les quals es 
pregunta sobre els hàbits de consum de mitjans. Aquestes 
dades es fan públiques en tres onades al llarg de l’any. 

La ràdio pública registra 36.000 oients diaris, segons les 
xifres de l’Estudi General de Mitjans (EGM) de la tercera 
onada de 2021. Aquestes xifres suposen un creixement 
d’un 50% en els dies laborables respecte de l’onada 
corresponent al segon trimestre de l’any.

La pujada més signi�cativa de la tercera onada correspon 
al total de la setmana (de dilluns a diumenge), on duplica 
la quantitat d’oients. En concret, registra 36.000 oients, 
mentre que en l’onada anterior en va aconseguir 18.000. 

Les notícies del matí, de dilluns a divendres assoleix una 

mitjana de 27.000 oients diaris, cosa que implica un 
creixement d’un 92% respecte de l’onada anterior. El 
programa Esports À Punt, que s’emet de dilluns a 
divendres a les 13:30 hores, també dobla el nombre 
d’oients i arriba a 14.000 de mitjana.

Les xifres de la tercera onada de l’EGM mostren que més 
del 50% dels oients escolten la ràdio d’À Punt en 
poblacions entre 10.000 i 200.000 habitants i al voltant 
del 36% viu a poblacions de menys de 5.000 habitants.

El web i les xarxes d’À Punt

La plataforma multimèdia d'À Punt disposa d'un conjunt 
d'aplicacions per a múltiples entorns: mòbils Android i 
IOS, La Colla per a les mateixes plataformes, smart tv 
Samsung, LG i Apple TV i el servei HbbTV (Hybrid 
Broadcast Broadband TV). A més, amb l’objectiu de fer 
més visible el contingut s’ha posat en marxa en YouTube 
un nou projecte que selecciona el més interessant per a 
aquesta plataforma.

En comunicació interna, el 2021 es llança l'aplicació Som 
À Punt, una eina de comunicació de tots els treballadors i 
les treballadores de la Corporació i de la Societat.

La principal �ta en l’àmbit digital d’À Punt el 2021 ha sigut 
el llançament d’un nou web el 9 de març. Aquest nou 
espai ha suposat un salt qualitatiu en la nostra oferta de 
continguts digitals i ens situa en una posició competitiva 
en el marc de la FORTA. Aquesta millora s’ha vist 
re�ectida en les xifres de trànsit web, que s’ha 
incrementat de forma notable el 2021, passant de 
3.014.581 usuaris a 4.223.586, un 40,11% més, i 20.038.683 
pàgines vistes. (Veure �gura 6, pàgina 18)

A més, l’audiència ha visitat el web d’À Punt Mèdia amb 
més freqüència i passa més temps navegant pel web, 5:41 
minuts davant dels 3:07 del 2020, la qual cosa representa 
un creixement d’un 82,37%.

Quant als continguts més visitats del web, els usuaris i les 
usuàries busquen principalment veure o escoltar l’emissió 
en directe, accedir a la programació a la carta o 
informar-se. Només l’emissió en directe va concentrar un 
7,01% del trànsit, mentre que la secció de notícies va rebre 
un 24,12% de les visites, la majoria relacionades amb la 

covid-19. D’altra banda, els programes i sèries i a la carta 
van rebre un 20% del trànsit total del web, i el consum es 
va incrementar un 14% respecte a 2020. Destaquen els 
capítols de la nova temporada de L'Alqueria Blanca i els 
programes de L'hora fosca.

Les xarxes van ser la nostra major font de trànsit el 2021. 
En concret, van aportar un 44% del trànsit web, amb 
Facebook com a primera xarxa per nombre de visites 
(78%), seguida de Twitter (12,7%) i Instagram (4,30%). La 
resta del trànsit web va ser, principalment, directe 
(28,3%) i orgànic (23,7%).

En les xarxes també s’ha aconseguit millorar 
signi�cativament el nombre d'interaccions amb els 
seguidors i seguidores. Els canals que més han crescut en 
aquest aspecte el 2021 són: +33% (Facebook À Punt 
Mèdia), +66% (Facebook À Punt NTC) +56% (Instagram À 
Punt NTC) i +35% (Twitter À Punt NTC).

Pel que fa al nombre de seguidors, s’ha experimentat un 
creixement d’una mitjana d’un 12% en els canals 
corporatius d’À Punt en Facebook, Instagram i Twitter. En 
YouTube els subscriptors han augmentat un 47%, amb els 
capítols a la carta de L’hora fosca que encapçala el 
rànquing de vídeos més vists.

Entre els continguts que han destacat en les xarxes està 
el videoclip de Mi tierra interpretat per Nino Bravo i 
Samantha Gilabert, que va encetar la campanya “À Punt, 
la veu de tots” el 9 d’Octubre. El vídeo és un dels més 
vistos en el canal de Youtube d’À Punt, amb més de 
230.000 visualitzacions. Un altre programa que va 
aconseguir viralitat és el concurs de talents Duel de veus. 
El hashtag #DuelDeVeus va ser un habitual entre els 
trending topic de Twitter a Espanya i a la Comunitat 
Valenciana cada nit de gala. Centenars d’usuaris van 
comentar cada entrega en directe en aquesta xarxa 
social. (Veure �gura 7, pàgina 18)

El fet de tindre un editor de continguts web més avançat 
ens ha permés aprofundir en les noves tendències de 
periodisme de dades, fent ús d’eines de visualització de 
dades com Datawrapper o Flourish per a il•lustrar 
reportatges d’anàlisi i especialment l’evolució setmanal 
de la covid-19 i la vacunació als municipis de la 
Comunitat Valenciana. El nou web també ens ha permés 
oferir reportatges multimèdia més complets. Un bon 

exemple és la peça “Suïcidis: l'emergència sanitària de 
què no es parla”, que va ser guardonat en els VI Premis 
Periodístics de la Policia Local de València

La informació esportiva també s’ha impulsat en l’àmbit 
digital especialment durant el 2021. En les seccions de 
futbol i bàsquet s’han incorporat widgets per a mostrar 
els partits de la jornada i les classi�cacions per 
competició. A més, es va obrir un nou compte dedicat 
d’Instagram i intensi�cat l’activitat en Twitter, on hem 
crescut de 2.000 seguidors (un 33% més en un any). El 
web ha començat a oferir de forma habitual rodes de 
premsa dels entrenadors dels equips de futbol valencians.

Al 2021 també s’han posat en marxa alguns projectes 
transmèdia. El programa Crònica mèdica, una sèrie 
documental sobre històries de sanitaris i pacients del 
servei públic de salut, acompanyava cada entrega 
televisiva amb continguts relacionats exclusius per a web, 
com ara entrevistes no emeses en televisió o reportatges 
en profunditat sobre personalitats valencianes importants 
en el món de la medicina.

L’auge de l’ús del codi QR durant la pandèmia també ha 
ajudat a aprofundir en la vessant transmèdia de la 
redacció d’informatius. Així, s’ha introduït com a pràctica 
habitual l’ús del QR en informatius de televisió per a oferir 
la possibilitat d’accedir a informació més detallada sobre 
una notícia, a una retransmissió a la carta, a consultar 
dades com per exemple els resultats de la Loteria de 
Nadal, etc.

L’estrena de la nova temporada de L’Alqueria Blanca 
també ha tingut una vessant transmèdia. Com que és una 
sèrie molt estimada per l’audiència, es va facilitar el 
contacte entre els seguidors i seguidores i els actors i 
actrius de la producció a través dels Fem comboi, xats en 
directe gravats des de diferents ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana que es podien seguir des dels 
canals de les xarxes d’À Punt. Durant les converses hi 
havia un diàleg en directe entre els actors i actrius i els 
fans que llançaven les preguntes en xarxes.

L’Alqureia BlancaPodríem fer-ho millor

Laia i Pau, presentadors de la Colla

Figura 5. Informació programes

Figura 6. Informació xarxes

Figura 7. Informació sobre xarxes 2
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L’informatiu matinal Les NTC del matí es va realitzar per a 
la ràdio i la televisió �ns al mes de juliol. Al setembre es 
produeix una remodelació de l’informatiu matinal i 
s’aposta per un gran format de cinc hores de matí. Aquest 
informatiu torna a fer-se als estudis de ràdio en horari de 
7:00 a 12:00 hores, de dilluns a divendres. La primera part 
se centra en l’actualitat informativa i s’emet de manera 
simultània per la ràdio i la televisió i la segona, es 
denomina El dia À Punt, s’emet a partir de les 10:00, per la 
ràdio i és més desenfadada i inclou humor, reportatges, 
entrevistes. Cal assenyalar que Les NTC del matí ha 
esdevingut ja un referent informatiu sobretot per 
l’entrevista, fonamentalment, a representats polítics, 
socials, empresarials i personatges d’actualitat, de 
manera que el contingut que s’emet per À Punt a primera 
hora del matí acaba sent replicat al llarg del dia per altres 
mitjans. 

En la televisió, s’estrena a l’octubre de 2021 el programa 
d’actualitat A la Ventura en horari de 12:00 a 14:00 que 
tracta l’actualitat més rellevant del dia, així com temes 
socials i locals. Aquest nou espai de producció pròpia 
suposa l’ampliació de l’horari de contingut informatiu i 
connecta amb el programa informatiu de migdia en la 
televisió. S’aposta per la proximitat informativa millorant 
el pes de les delegacions de Castelló i d’Alacant. Així, 
aquest magazín inclou tota la informació comarcal més 
propera amb temes de caràcter social i de participació 

Fins al mes d'octubre de 2021 el programa tenia una 
periodicitat setmanal i es basava en un debat que oferia 
una mirada crítica i re�exiva dels temes d’actualitat de la 
setmana. L’espai permetia visibilitzar col•lectius i 
agrupacions representatius de la societat civil, com dones 

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) 
exerceix la funció de servei públic que té encomanat 
mitjançant la marca À Punt Mèdia, un servei 
multiplataforma que presta el servei públic de televisió, 
ràdio i web, el disseny i desenvolupament de projectes 
així com la generació de produccions i continguts. 

3.1. La informació en À Punt Mèdia

L’exercici 2021 ha esta marcat, des del punt de vista 
informatiu, per l’evolució de la crisi sanitària, amb la 
vacunació de la població, les successives onades i la 
gestió de l’Administració com a eixos de l’actualitat 
informativa. À Punt analitza tots aquests temes 
d’actualitat amb perspectiva autonòmica, comarcal i 
local.

Els informatius d’À Punt Media s’organitzen de manera 
que són els espais que obrin les tres franges de 
programació diària (matí, vesprada i nit). A la ràdio, a 
més, s’ofereixen butlletins horaris amb les últimes 
notícies.

À Punt Mèdia tracta de respondre a la demanada 
d’informació amb avanços i programes especials per a 
donar en directe les compareixences més rellevants. 

El 2021 es consolida la redacció especialitzada en 
política, economia, societat, cultura i internacional, per a 
comptar amb periodistes amb fonts i agendes pròpies. El 
resultat és positiu tant en el producte �nal com en 
l’e�càcia en l’organització del treball. Aquesta nova 
estratègia informativa, especialitzant els equips, ha 
possibilitat el fet de obtindre exclusives pràcticament 
totes les setmanes i aconseguir ser referents d’altres 
mitjans de comunicació valencians.

L’informatiu NTC comarques, l’informatiu comarcal que 
s’emetia en la televisió d’À Punt de dilluns a divendres, es 
va estrenar l'octubre de 2020. Aquest espai informatiu de 
mitja hora se centrava en la informació més local. El NTC 
comarques va estar en antena �ns al mes de juliol de 2021. 

investigadores, personal sanitari o col•lectius vulnerables, 
i això ha propiciat debats enriquidors i tertúlies 
constructives i divulgadores. 

El magazín radiofònic El rall passa a partir de setembre a 
ser diari i s’emet de 12:00 a 13:30 hores. Aquest espai 
acosta la informació local i comarcal més rellevant i es 
realitza en col•laboració amb la Xarxa d’Emissores 
Municipals Valencianes (Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies). Un total de vint emissores emeten 
el programa, en directe o en diferit, a tota la Comunitat 
Valenciana, on es dona veu a moltes associacions i 
entitats que han trobat una �nestra a la radio pública.

El 2021 es llança el nou web amb un nou concepte. El web 
és la �nestra de tot el contingut d’À Punt Mèdia, però ara 
posa el focus en la informació del dia i en les notícies 
d’última hora, per tal de competir com un tercer mitjà de 
comunicació (a més de la televisió i la ràdio). Per a 
començar a situar-se en aquesta posició, s’ha 
reestructurat el departament digital amb l’objectiu que 
un equip propi de periodistes es dedique exclusivament a 
la informació. Amb aquest objectiu, es redissenya la 
portada i l’estratègia en xarxes. S’hi treballen temes de 
periodisme de dades o multimèdia, com ara el reportatge 
especial sobre la prevenció del suïcidi, premiat per la 
Policia Local de València. L’aposta pel Digital �rts i la 
renovació de l’estratègia ha comportat un augment de 
l’audiència del 40% (d’usuaris únics) respecte del 2020, 
mentre que ha pujat un 30% el nombre de pàgines vistes. 

3.2. Els esports en À Punt Mèdia

El 2021, À Punt Mèdia ha apostat per incloure més temps 
dedicat a l’esport tant en ràdio i televisió com ara en el 
web i les xarxes socials. Aquest exercici, s’ha augmentat 
de manera considerable. Així, s’han cobert les grans cites 
esportives, i s’ha presta especial atenció als esportistes 
valencians, però també s’ha donat visibilitat als equips i 
esports valencians que habitualment no tenen cabuda en 
altres mitjans de comunicació.

Els esports en la televisió d’À Punt

La informació esportiva està present en els blocs 
d’esports dels informatius diaris de la televisió, amb una 
durada d’uns 15 minuts al migdia i 12 minuts a la nit.

En gener començà La �nestra esportiva, un programa de 
retransmissions que s’emet, en principi, els diumenges al 
matí però, de tant en tant, també s’ha emés dissabte i �ns 
i tot algun divendres, segons quan té lloc l’esdeveniment 
esportiu

L’any 2021 s’han fet un total de 37 retransmissions de La 
�nestra esportiva: setze amb el patrocini de la Fundació 
Trinidad Alfonso i huit per streaming pel web d’À Punt. 

Aquestes retransmissions han sigut de diferents 
disciplines esportives, com ara de diferents categories de 
futbol, rugbi, handbol, hoquei, natació, tant femení com 
masculí.

A més, en moments puntuals, s’ha posat en marxa una 
programació especial amb motiu de �tes esportives 
destacades que s’han tractat de forma individualitzada 
dins del bloc d’esports dels Informatius d’À Punt al llarg 
de la setmana. És el cas de l’Especial Vila-real CF Campió 
de la UEFA Europe League. L’especial Mitja Marató, la 
Marató València, l’Eurocup Women i Copa de la Reina de 
Bàsquet, el Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de 
València, el Penyagolosa Trails, l’Open Tenis Ciutat de 
València i el Mediterranean Èpic.

D’altra banda, amb motiu de la celebració dels Jocs 
Olímpics emetérem un serial d’entrevistes dins d’una 
secció anomenada “Camí a Tòquio”. En aquest sentit, des 
del mes de maig, cada dia, el bloc d’esports en els 
informatius incloïa una entrevista i/o reportatge amb 
atletes valencians que participaren en els JJOO. Per a fer 
aquest espai, un equip es va desplaçar a Madrid i 
Barcelona, als centres d’alt rendiment. Aquestes 
entrevistes es publicaren també en el web en una 
pestanya que va estar formada per 37 blocs emesos en 
TDT mentre que en el web especí�c “Camí a Tòquio” va 
sumar un total de 108 peces. 

Va de bo és el programa de retransmissions de partides 
de pilota amb un calendari que l’any 2021 estigué afectat 
per la pandèmia. Finalment, el contracte amb la Fundació 
de Pilota Valenciana (FUNPIVAL) i la Federació de Pilota 
Valenciana (FEDPIVAL), a través de la productora 
Proximia, es formalitzà i les retransmissions de partides 
començaren al mes de març. Tot i això, des d’aquell 
moment s’han retransmés 34 partides en total: 8 de 
FEDPIVAL i 26 de FUNPIVAL.

El departament d’esports va realitzar un reportatge de 
producció pròpia amb guió de Xavi Alberola amb motiu 
de la mort de Paco Cabanes, el Genovés, emés el 6 d’agost 
i que es va repetir el 25 de desembre. 

3.3. La ràdio d’À Punt

Al mes de gener s’estrena el nou horari de l’espai La 
pròrroga, un programa informatiu diari de l’actualitat 
esportiva. Aquest espai es va estrenar amb horari de 15:30 
a 16:00 el 2020. A hores d’ara i des del mes de gener de 
2022 ha passat a emetre’s de 19:30 a les 20:00 hores, ja 
que s’ha valorat que és un horari més adient per a l’oient 
d’esports. 

Línia de fons també canvia d’horari en tornar de les 
vacances d’estiu. A partir del mes de setembre, el 
programa s’emet de dilluns a divendres de 23:00 a 01:00 
hores. Aquest canvi ja s’ha fet, atés que és la franja 
clàssica per a sentir la ràdio esportiva de resum del dia. 
Aquest espai inclou entrevistes amb el personatge de la 
jornada i tertúlia amb presència de periodistes i analistes 
dels principals mitjans de comunicació de la Comunitat 
Valenciana.

El programa Des de la banda ha ampliat l’horari, ja que 
des de la temporada 2020/2021 retransmet no només els 
partits dels equips valencians de Primera Divisió de 
Futbol, sinó també tots els partits del València Basket en 
Lliga, Copa del Rei i Eurocup i en Lliga Endesa Femenina, 
Copa de la Reina i Eurocup Women.

Per últim, cal remarcar que s’ha començat a retransmetre 
els partits de futbol de 1a i 2a RFEF, ASOBAL i Lliga 
Guerreres, rugbi masculí i femení i també un partit 
d’hoquei del Pas Alcodiam, clau per a la permanència de 
l’equip en la màxima categoria. 

3.4. El web d’À Punt

Amb motiu de l’estrena del nou web d’À Punt Mèdia 
s’inclou el nou portal d’esports amb noves seccions i 
pàgina pròpia. Aquest nou espai ha propiciat que es puga 
emetre cada setmana per streaming la roda de premsa 

del tècnic del València i quan hi ha duel autonòmic també 
del tècnic del Vila-real, Elx i Llevant. També s’han emés 
compareixences puntuals, les presentacions dels tècnics, 
com ara les dels entrenadors del Vila-real, València, 
Llevant i Elx. A més, dona la possibilitat d’emetre 
esdeveniments puntuals que atrauen molt l’atenció del 
públic com el sorteig de Copa del Rei del CE Alcoià (en 
octaus i quarts de �nal).

El portal d’esports del web ha permés un espai on podem 
cobrir els esdeveniments especials, ja que s’obre una 
pestanya amb les peces emeses per televisió i altres 
articles i notícies originades només com a contingut 
digital. Per exemple: Mitja Marató, Marató, Volta a la 
Comunitat Valenciana, Camí a Tòquio.

Convenis i acords especí�cs per a la cobertura 
d’esdeveniments:

• Suport a la candidatura de València com a seu dels 
GAY GAMES el 2026. À Punt va avalar el projecte amb 
el compromís d’exercir com a mitjà o�cial durant la 
celebració de l’esdeveniment.

• Conveni de patrocini amb la Federació Valenciana de 
Futbol per a promoure els valors d’aquest esport. Un 
altre objectiu important del conveni és difondre la 
revitalització dels equips de les seleccions 
autonòmiques de la Comunitat Valenciana.

• Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de València 
(setembre 2021) de ciclisme. Conveni per a la 
promoció i difusió del ciclisme, esport molt arrelat a 
la Comunitat Valenciana.

• Acord de copatrocini amb la Fundació Trinidad 
Alfonso per a fomentar la visibilitat d’equips i esports 
minoritaris mitjançant la retransmissió dels partits o 
esdeveniments d’una gran varietat de modalitats 
esportives (hoquei, rugbi, natació, futbol, ciclisme, 
carreres populars, etc.)

3.5. Programació

Els informatius són el centre de la programació de la 
televisió i la ràdio d’À Punt, que complementen la graella 
amb continguts d’entreteniment, cultural i de divulgació. 

Televisió 

En les vesprades de la televisió cal destacar l’espai Bona 
vesprada, 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 transmeten cada dia inquietuds, queixes i 
suggeriments. Màxim Huerta i el seu equip de 
col•laboradors i reporters proposen vora quatre hores 
diaris d’entreteniment. 

Duel de veus: Va ser trending topic a Espanya i va liderar el 
consum en xarxes i trànsit web durant les setmanes que 
es va emetre. Aquest format compleix l’objectiu de 
vertebració territorial, amb cantants de totes les 
comarques, i de promoció lingüística, gràcies a les 
versions de grups molt coneguts internacionalment. Àlex 
Blanquer va ser la presentadora, acompanyada del jurat 
format per Samantha, Eugeni Alemany i Sole Giménez.

Territori de concert: Durant 23 setmanes es programaren 
grups valencians en Territori de concert, per compensar el 
toc de queda i la manca de l’oferta de música en viu, amb 
�tes signi�catives com El Diluvi, La Gossa Sorda, Ciudad 
Jara, etc.

L’hora fosca: És una docusèrie que narra casos policíacs 
mediàtics i colpidors, posant en relleu la tasca de les 
forces de seguretat per resoldre’ls, amb un destacat 
exercici de documentació i revisió de les fonts. Una 
mirada narrativa seriosa gens sensacionalista.

Zoom, investigació: Reportatges d’investigació amb 
temàtiques variades, que van des de la immediatesa a la 
profunditat d’assumptes complexos. Bérnar Giménez 
lidera l’equip de periodistes per a oferir cada setmana un 
producte en prime time referencial en temes d’actualitat. 

No tenim trellat: Aquest programa busca l’empatia del 
públic major que aquesta nit consumeix preferentment 
televisió en obert. S’incorpora la presentadora Gemma 
Juan, que s’uneix a Òscar Tramoyeres per viatjar per la 
nostàlgia de l’arxiu de la tele, i redescobreix personatges 
de tota la vida i fent riure per com ha passat el temps i 
com hem canviat les valencianes i valencians.

A l’estiu s’estrena el concurs diari El premi, que visita 
empreses de la Comunitat Valenciana per jugar amb els 
treballador/es mentre es dona a conéixer el teixit 
productiu i innovador dels diferents sectors.

Tot és art: Programa de prime time d’actualitat de totes 
les disciplines artístiques i culturals.

Entre bastidors: Programa de difusió del món teatral.

Teatre a Punt: Inclou la gravació de les obres Dinamarca i 
Poder i Santedat.

Els dijous miracle: Producció al voltant del cineasta 
Berlanga.

Terres de cinema: Un cicle de cinema rodat al territori 
valencià que s’emet les nits de divendres.

Tresors amb història: Un gran projecte que conta la 
història dels valencians i valencianes mitjançant objectes 
quotidians que trobem a casa, a l’andana, a les cases de 
camps, etc. L’objectiu és recórrer la nostra geogra�a a la 
recerca dels objectes que formaran una futura col•lecció 
museística que es posarà a l’abast de mancomunitats, 
ajuntaments, etc.

Una habitació amb vistes: El format dedicat a literatura, 
Una habitació pròpia, es fa major i adopta una mirada més 
transversal de la cultura.

Ràdio 

En la programació de la ràdio es por destacar el 
recorregut de l’espai Podríem fer-ho millor, que guanya 
pes els caps de setmana com a alternativa als magazins 
de les emissores generalistes. La realitat en clau d’humor 
es revela com una bona medicina contra la pandèmia i ha 
rebut el premi TresDeu.

Durant el primer semestre de 2021, s’incorporaven a la 
graella els quatre productes de marcat caràcter cultural 
sorgits de la crida feta en coproducció amb l’Institut 
Valencià de Cultura:  

Un magazín multiplataforma

La Colla d’À Punt és un magazín infantil amb continguts 
d’actualitat, culturals i lúdics, i amb un esperit 100% 
multiplataforma, materialitzat en la difusió i estrena de 
continguts en suports digitals de dilluns a divendres, els 
quals també s’emeten posteriorment, durant el cap de 
setmana, en la televisió d’À Punt.

La primera emissió de La Colla d'À Punt es va produir el 5 
de gener de 2021, un dia tan assenyalat com el de la 
vesprada de Reis. Amb aquest programa especial i 
l'arribada dels Reis Mags al garatge de La Colla, es va 
donar a conéixer l'espai des del qual Laia i Pau, els dos 
joves presentadors, fan el programa a partir d'aquell dia. 

Des d'aleshores, al llarg de tres temporades i més d’un any 
d’emissió ininterrompuda, La Colla ha anat creixent pel 
que fa a la dinamització dels seus continguts i seccions, 
l'activitat en el web i xarxes socials (Instagram, Facebook 
i Twitter) i la interacció amb el públic infantil i els centres 
educatius de la Comunitat Valenciana.

Continguts i seccions

La Colla és un format amb una estructura molt 
atomitzada i un ampli mosaic de seccions, on s'intercalen 
les elaborades pels presentadors amb altres 
protagonitzades per alguns dels personatges ja coneguts 
de l’univers de La Colla, com les Feretes, Dani Miquel o Els 
Bíters.

Des de l’inici, aquest ventall de seccions ha crescut, ha 
guanyat en varietat i ha fomentat la interacció amb el 
públic, els centres educatius i altres agrupacions. A més, 
algunes seccions s’han adaptat i se n’han incorporat 
d’altres especí�ques per a moments concrets com les 
vacances d’estiu o Nadal. 

• La versió radiofònica de Territori de concerts amb 23 
grups musicals valencians (33% de grups i veus 
femenines).

• Bambolina sonora, radioteatre seriat que combina la 
participació d’entitats universitàries amb actors i 
actrius professionals.

• Les cinc llunes, amb Amàlia Garrigós repassant les 
cinc àrees culturals de l’IVC.

• Café d’artistes amb entrevistes a personalitats de 
tots els sectors a càrrec de Lluís Miquel.

3.6. Ficció

La �cció és el gènere que més quantitat de recursos 
mobilitza en l’audiovisual i que permet posar en valor el 
talent dels tècnics i artistes. Durant el segon semestre de 
2021 s’inicien els rodatges de la sèrie de comèdia Després 
de tu, en col•laboració amb TV3 i IB3 i que va ser gravada 
a l’estudi 1 de Burjassot, on es van construir els decorats 
de la sèrie. A més, À Punt Mèdia ha col•laborat amb la 
minisèrie Sicília sense morts (IB3), La sèrie Mòpius (IB3) i 
la sèrie Desaparegudes (Canal Sur-CMM-TeleMadrid, 
AragónTV, À Punt).

L’Alqueria Blanca és la gran aposta de �cció per a les nits 
de diumenge que s’estrenà a �nal de març. Aquesta 
temporada inclou díhuit capítols que es van emetre el 
2021. En aquest moment ja es comença a plantejar el 
canvi a una emissió diària de L’Alqueria Blanca, que 
�nalment s’ha materialitzat el 2022. 

3.7. Programació infantil i juvenil

La Colla aglutina les activitats infantils d’À Punt Mèdia, i hi 
inclou la creació de continguts, actuacions en directe, 
sortejos i un espai d’interacció exclusiu per als xiquets i 
xiquetes que s’hi apunten.

guanyadora va ser la comissió Arxiduc Carles - Músic 
Gomis, de l'artista Vicente Gomar que va rebre 2.000 
euros i un estendard que recorda aquesta primera edició. 
El segon premi, amb 1.000 euros en metàl•lic i l’estendard 
de record, va ser per a la falla Rig Veda de la comissió Duc 
de Gaeta - Pobla de Farnals. I el tercer guardó, amb 500 
euros i l’estendard commemoratiu, per a la plaça de la 
Reina, Pau i Sant Vicent amb la falla infantil anomenada 
De València i monstres, dels artistes José Luis Ceballos i 
Paco Sanabria. 

A més, la fallera major infantil és de La Colla i va enviar 
una crida als membres per a què disfrutaren de les Falles. 
El missatge es va penjar en el web i es va promocionar en 
el butlletí de Falles. 

Seguint les activitats infantils, el diumenge 5 de 
setembre, l’Ajuntament de Puçol va comptar amb La Colla 
per tal de celebrar les seues festes. La Banda de les 
Feretes i Dani Miquel van acompanyar el grup Ramonets.

Al mes d’octubre de 2021, es va celebrar la Fira del Llibre 
de València als jardins de Vivers. À Punt Mèdia va signar 
un conveni amb l’Ajuntament per a ser el mitjà o�cial de 
la Fira del Llibre i, per aquest motiu, ens vam 
comprometre a fer un dia d’activitats infantils. El 
diumenge 17, La Banda de les Feretes va actuar al recinte 
de Vivers.  

Tot i que la pandèmia no deixava gaudir de moltes 
activitats, des de La Colla es va intentar dur l’esperit 
nadalenc a totes les cases i es van programar moltes 
activitats perquè les xiquetes i els xiquets gaudiren del 
període de vacances. 

Amb motiu de les festes nadalenques estava prevista la 
presència de La Colla amb estands i actuacions a 
esdeveniments com ara Expojove a València o Exponadal 
a Alacant, però la situació sanitària de nou va fer que es 
cancel•laren. Des de La Colla es programaren unes 
accions per tal de sortejar entrades en diversos 
esdeveniments. Cal destacar la intenció de vertebrar el 
territori buscant activitats de nord a sud:

Finalment, en totes les visites i interaccions amb els 
centres educatius s’ha apro�tat per a promoure tota la 
programació infantil d’À Punt, incentivant els i les 
escolars a fer-se membres de La Colla.

Un referent dels espais infantils i un 
dels preferits dels xiquets i xiquetes

El 2021 ha sigut el primer any d’emissió de La Colla d’À 
Punt i ja ha aconseguit ser un referent dels continguts 
infantils de la cadena , tant en la versió en línia com en la 
versió en televisió, i en un dels espais preferits per les 
xiquetes i els xiquets de la Comunitat Valenciana.

Amb els seus reptes, tutorials, unboxings i la resta de 
seccions, Laia i Pau han aconseguit sintonitzar amb una 
xicalla que cada setmana és més nombrosa i 
participativa, i que ha arribat a superar el 20% de share en 
algunes de les seues emissions en televisió

Activitats La Colla 2021

El 2021 ha sigut l’any en què s’ha recuperat l’activitat 
presencial de La Colla per a xiquetes i xiquets, encara que 
tímidament. Algunes activitats s’han hagut de suspendre, 
però amb totes les di�cultats i prevenció per la situació 
pandèmica, La Colla ha participat i ha organitzat 
concerts, festes i ha col•laborat en diversos 
esdeveniments:

Al mes de juliol, la situació va millorar un poc més i, amb 
les mesures pertinents ja es va permetre fer concerts i 
activitats a l’aire lliure, amb aforament reduït i amb totes 
les mesures higièniques que la covid feia necessàries. Així 
es va poder celebrar, durant el mes de juliol la Gran Fira 
de València. À Punt va participar a la Menuda Fira el 8 de 
juliol amb Dani Miquel i les Feretes i amb els Bíters. El dia 
9 de juliol va actuar Xavi Castillo. 

Al mes de setembre es van celebrar les Falles i La Colla va 
convocar la primera edició dels Premis La Colla a les 
Falles, edició 2021. S’hi presentaren un total de 13 falles, i 
els nostres presentadors, Pau i Laia, junt amb actors de 
L’Alqueria Blanca i presentadors d’À Punt, van recórrer les 
falles que s’havien inscrit als premis. La falla infantil 
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concerts, etc.) que es promouen des d’À Punt Mèdia. 

Per tal de mantindre informats els membres de les 
activitats i programació de La Colla, s’envien cada 
setmana butlletins a través del correu electrònic als 
membres que així ho han acceptat, 5.387 membres a 1 de 
gener de 2022

 La Colla també continua felicitant els seus membres pel 
seu aniversari. I ho fa de dos maneres: enviem un correu 
de felicitació per l’aniversari a cada membre que 
compleix anys (vora 5.000 correus a l’any) i cada cap de 
setmana emetem un videoclip de la cançó “Moltes 
felicitats” de les Feretes amb els noms de tots els 
membres que han complit anys al llarg de la setmana. 
Aquest vídeo queda penjat en el web després de l’emissió.

Interacció amb els centres educatius

Des del començament del projecte, la interacció amb els 
centres escolars ha sigut una de les prioritats. Aquesta 
interacció ha anat augmentant i ampliant-se a mesura 
que les restriccions degudes a la pandèmia ho ha permés. 

Seccions com “La Colla Challenge”, “La Colla Unboxing” o 
“La berena de La Colla” han permés conéixer més de 
huitanta centres educatius de sud a nord del territori 
valencià. Es tracta de col•legis de ciutats com Alacant, 
València i Castelló de la Plana, però també de poblacions 
menudes com els Ibarsos, les Alcubles, Corbera o 
Finestrat.

Amb la secció “La berena de La Colla” alguns d’aquests 
escolars, a més, han tingut l'oportunitat visitar els estudis 
d’À Punt a Burjassot per a jugar al garatge de Pau i Laia i 
descobrir alhora com és fa un rodatge de televisió. Una 
activitat extraescolar que, segons el feedback rebut de les 
escoles, és altament positiva i interessant per al seu 
desenvolupament.

En altres seccions com “La Colla nius”, “La Colla endevina” 
o “La Colla s’embrolla”, les escoles també han tingut una 
presència importat a través de les enquestes que s'hi han 
fet a l’alumnat per a conéixer la seua opinió sobre temes 
actuals o posar-hi a prova el seu enginy amb endevinalles 
i travallengües. 

Al llarg de 2021, La Colla ha produït més de 280 peces 
protagonitzades per Laia i Pau, estrenades de dilluns a 
dijous en el site de La Colla d’À Punt, el web d'À Punt i al 
canal de YouTube de La Colla:

El Cau de Les Feretes ha produït 21 peces més, 5 d’elles 
cançons amb la incorporació de l’artista Dani Miquel. 

Amb totes aquestes peces s’han elaborat 75 programes 
d’uns 30’ de durada, estrenats els divendres en el web i 
emesos els caps de setmana en la tele d’À Punt (24 en la 
temporada 1 i 16 en la temporada 2) i diàriament durant 
les vacances d’estiu (35 en total). 

Web i xarxes social

Coincidint pràcticament amb l’inici de les emissions 
d’aquest espai, es va llançar el nou web d’À Punt amb un 
site dedicat exclusivament a La Colla d’À Punt, on s’han 
estrenat de dilluns a divendres, en exclusiva abans de la 
seua emissió en televisió, totes les peces i els compactats 
produïts durant tot l’any.

Al mateix temps, es van posar en marxa diferents per�ls 
en les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter, 
mitjançant els quals es promocionen i es donen a 
conéixer tots els continguts i novetats al voltant de l’espai. 
Aquests per�ls, que compten amb interaccions diàries, 
actualment formen una comunitat de més de 1.500 
seguidors:

• INSTAGRAM: 744 seguidors

• FACEBOOK: 715 seguidors

• TWITTER: 258 seguidors

Una altra plataforma de difusió dels continguts de La 
Colla és el seu canal en YouTube, actualment amb 3.360 
subscripcions on, a més dels continguts de La Colla d’À 
Punt, que s’actualitzen pràcticament diàriament, també 
conté altres espais infantils produïts per la cadena, com 
les sèries Els Bíters, El cau de les Feretes, Historietes 
medievals, Júlia i Gilbert o Catacric, catacrac. 

A banda de tot això, cada divendres s’envia una newsletter 
a tots els membres de La Colla amb totes les novetats al 
voltant de la programació i les activitats infantils (festes, 

Concurs Dibuixa el Nadal

Els membres havien d’omplir un formulari creat per a 
l’ocasió al nostre web i adjuntar la foto d’un dibuix per a 
felicitar Nadal. Algun dels dibuixos també van ser 
seleccionats com a cortinetes de continuïtat de la 
televisió d’À Punt. 

Concurs Il•lumina el Nadal

La mecànica va ser la mateixa que en l’anterior 
convocatòria: els membres havien d’omplir el formulari 
creat per a l’ocasió al nostre web i adjuntar foto de la 
seua decoració nadalenca.

Nous membres de La Colla 

La Colla incrementa els membres amb més de 2.000 
noves incorporacions durant l’exercici. L’obertura a 
activitats presencials ha fet que el nombre de nous 
membres haja crescut en relació amb l’any anterior (1.200 
noves altes el 2020). A les gravacions a escoles s’han 
entregat formularis d’inscripció i s’hi ha aconseguit per 
aquest mitjà 130 nous membres i en els esdeveniments 
amb punts de carnet, s’han fet un total de 425 noves altes.

Els avantatges que La Colla ofereix als membres també 
han crescut amb cinc noves ofertes que es sumen a les 
renovacions de convenis amb empreses públiques i 
privades per tal d’oferir a les xiquetes i els xiquets ofertes 
o descomptes en activitats. 

Col•laboracions de La Colla

La Colla també col•labora amb diverses institucions per a 
fomentar la cultura audiovisual entre els i les joves:

PREMIS MICE

Enguany, À Punt ha participat en els Premis MICE, la 
Mostra Internacional de Cinema Educatiu per a xiquetes, 
xiquets, joves, professorat i públic en general, amb 
pel•lícules realitzades per alumnes dins d’entorns 
d’aprenentatge. La iniciativa forma part del conveni 
subscrit entre À Punt i la Mostra Internacional de Cine 
Educatiu (MICE) amb l’objectiu de difondre i promocionar 
l’audiovisual educatiu valencià i fer-ho d'acord amb la 
carta de valors que regeixen els continguts infantils i 
juvenils d'À Punt. Es va convocar, per tercer any, el Premi 
Especial La Colla À Punt, que reconeix el treball d’una 

producció escolar per l’aportació en valors. En aquesta 
edició, el premi ha estat repartit entre dos guanyadors, ex 
aequo: als treballs de l’IES El Quint de Riba-roja de Túria, 
que presentaren la web sèrie de cinc episodis Sentit únic 
i el curtmetratge Una (altra) història dels inicis del cinema, 
i al CEIP Serreria per Quan ens vàrem adonar. A més a 
més, s’han publicat en el web els curtmetratges 
guanyadors de les altres categories en què han participat 
els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Als centres guanyadors se’ls ofereix una visita al centre 
de producció de Burjassot i el CEIP Serreria va vindre el 
dia 4 de novembre de 2021. 

CINEMA JOVE 2021

À Punt Mèdia també aporta un premi al certamen Cinema 
Jove, en les categories de Primària i Secundària. I ha sigut 
mitjà o�cial de la 36a edició de Cinema Jove. Enguany els 
guardons han sigut per a Camina amb mi del CEIP Serreria 
i Cambia las sábanas de l’IES Lluís Vives. 

CONCURS GUIÓ ANY BERLANGA 2021

Es tracta d’una iniciativa perquè els alumnes de primària 
i secundària tinguen una presa de contacte amb el món 
de l’escriptura audiovisual en col•laboració amb Escola 
Valenciana. Els guanyadors gravaran, produiran i 
estrenaran la pel•lícula en À Punt. Aquest concurs encara 
està en procés. 

3.8. Accessibilitat

La llei de creació de la Corporació, en l’article 5, relatiu als 
principis que s’han d’observar en la prestació del servei 
públic, estableix que s’ha de garantir el principi d’igualtat 
de drets per a les persones amb discapacitat, la qual cosa 
suposa, com estableix la Llei 7/2010, de 31 de març, 
general de la comunicació audiovisual (d’ara en avant, 
LGA), reconéixer que les persones amb discapacitat visual 
o auditiva tenen dret a una accessibilitat universal a la 
comunicació audiovisual.

Dins dels principis bàsics de producció de la norma 
creadora de la CVMC s’estableix que implementarà les 
mesures necessàries per a aconseguir els percentatges de 
programació televisiva diària accessibles a les persones 
amb discapacitat sensorial auditiva i visual previstos en 

l’esmentada LGA; així mateix, s’hi estableix que la 
plataforma tecnològica serà accessible a les persones 
amb discapacitat funcional i que aquesta oferirà la versió 
accessible en tots els canals amb la implementació del 
marc d’accessibilitat audiovisual.

La disposició transitòria cinquena de la llei 7/2010 sobre 
els serveis de suport per a les persones amb discapacitat 
especi�ca, entre altres aspectes, assenyala que els canals 
de televisió de nova emissió han d'aconseguir els temps i 
percentatges �xats en el termini de quatre anys. Atesa la 
doble condició d’À Punt de ser un mitjà públic i, al mateix 
temps, un mitjà de nova creació, es remet una consulta 
als serveis jurídics de la CVMC i es fa el càlcul de les 
hores setmanals amb programació accessible. 

El càlcul de les hores setmanals es fa sobre una 
programació de 19 hores diàries (07:00-02:00), de les 
quals 20 minuts/hora són continguts publicitaris, és a dir, 
no estan subjectes a l’obligatorietat de ser accessibles. En 
aquest sentit, durant el quart any d’emissions À Punt ha 
de cobrir:

• Un mínim de 66 hores subtitulades per setmana.

• Un mínim de 2 hores amb audiodescripció per 
setmana.

• Un mínim de 2 hores amb llengua de signes per 
setmana.

Mitjana d’hores setmanals subtitulació 2021

(Veure �gura 1, pàgina 17)

Per tant, durant 2021 se superen les 66 hores setmanals 
obligatòries per llei i s’aconsegueix l’objectiu marcat pel 
que fa a les hores setmanals subtitulades per a persones 
sordes o amb di�cultats auditives

Mitjana d’hores setmanals amb audiodescripció 2021

(Veure �gura 2, pàgina 17)

Amb el total d’hores amb audiodescripció, se superen les 
hores setmanals obligatòries per llei (2 hores per 
setmana) durant tot el 2021 i, per tant, s’assoleix 
sobradament l’objectiu marcat.

Mitjana hores setmanals llengua de signes 2021

(Veure �gura 3, pàgina 17)

Amb el total d’hores emeses amb llengua de signes 
també se superen les hores setmanals obligatòries per 
llei (2 hores per setmana) durant tot el 2021 i, per tant, 
també s’aconsegueix sobradament l’objectiu marcat.

3.9. Audiències

La televisió d’À Punt

La televisió d’À Punt tanca el 2021 amb les millors dades 
històriques amb una quota de pantalla d’un 3,4% i 25.000 
espectadors de mitjana, que pugen a 643.000 espectadors 
en audiència mitjana acumulada. La televisió autonòmica 
ha crescut un 13% respecte a la quota que va assolir el 
2020 (3%). 

L’any es pot dividir, en termes d’audiència, en tres 
períodes, tal com s’aprecia en el grà�c Períodes 2021. 

1 gener a 30 juny: 3,6%

Estiu (1 juliol a 5 setembre): 2,8%

Nova temporada (6 de setembre a 31 desembre): 3,2%

(Veure �gura 4, pàgina 17)

El millor dia de l’any correspon al 5 de setembre amb un 
6,2% d’audiència (44.000 espectadors), que coincideix 
amb la Cremà de les Falles celebrades durant la primera 
setmana de setembre i que congregaren 1.000.000 
d’espectadors.

En l’evolució mensual s’aprecia que els millors mesos són 
abril i maig, mentre que es manté el con�nament 
provocat per la crisi sanitària de la covid. Al maig 
s’arrepleguen les millors dades històriques en aconseguir 
un 4% de share i 30.000 espectadors de mitjana. 

Per franges horàries, À Punt obté els millors registres en 
la sobretaula, que marca una mitjana anual del 5,9%, 
encara que en la franja que més creix respecte al 2020 és 
en la vesprada (2,6%; +23,8), gràcies a la consolidació de 
Bona vesprada. En prime time tanca amb un 3,5% de 
mitjana, però en els últims mesos dibuixa una tendència 

ascendent, i aconsegueix un 4,0% al novembre.

En programes, la �cció desbanca la informació del primer 
lloc dels programes més vistos i la tornada de L’Alqueria 
Blanca se situa com el més vist de l'any (165.000 
espectadors i un 8,8% de share de mitjana), per damunt 
de NTC migdia (105.000 espectadors i 9,0% de share). La 
tornada de la mítica sèrie obté el rècord el dia de la seua 
estrena, el 21 de març, amb prop de 300.000 
teleespectadors i un 12,8% de share, l'emissió més vista de 
l'any. La �cció es consolida en el prime time dels 
diumenges no sols amb la �cció de producció pròpia sinó 
també amb l'emissió de �ccions estrangeres com La 
guerra ha acabat o Els Medici: senyors de Florència, que se 
situen també entre els més vistos de l'any.

(Veure �gura 5, pàgina 18)

Les noves apostes d'entreteniment impulsen també el 
prime time dels dies laborables, i posicionen els 
programes d'investigació periodística Zoom (4,6%) i 
L’hora Fosca (3,9%) en el pòdium dels més seguits. 
Crònica mèdica (4,1%), Valencians pel món (3,6%) i Duel de 
veus (3,9%) han marcat la diferència aquest últim any

*GECA (a partir de dades de *Kantar Media / Informe anual 
2021)

La ràdio d’À Punt

Les audiències de la ràdio es coneixen cada tres mesos, 
mitjançant l’EGM (Estudi General de Mitjans). L’EGM és un 
estudi estadístic a través d’enquestes en les quals es 
pregunta sobre els hàbits de consum de mitjans. Aquestes 
dades es fan públiques en tres onades al llarg de l’any. 

La ràdio pública registra 36.000 oients diaris, segons les 
xifres de l’Estudi General de Mitjans (EGM) de la tercera 
onada de 2021. Aquestes xifres suposen un creixement 
d’un 50% en els dies laborables respecte de l’onada 
corresponent al segon trimestre de l’any.

La pujada més signi�cativa de la tercera onada correspon 
al total de la setmana (de dilluns a diumenge), on duplica 
la quantitat d’oients. En concret, registra 36.000 oients, 
mentre que en l’onada anterior en va aconseguir 18.000. 

Les notícies del matí, de dilluns a divendres assoleix una 

mitjana de 27.000 oients diaris, cosa que implica un 
creixement d’un 92% respecte de l’onada anterior. El 
programa Esports À Punt, que s’emet de dilluns a 
divendres a les 13:30 hores, també dobla el nombre 
d’oients i arriba a 14.000 de mitjana.

Les xifres de la tercera onada de l’EGM mostren que més 
del 50% dels oients escolten la ràdio d’À Punt en 
poblacions entre 10.000 i 200.000 habitants i al voltant 
del 36% viu a poblacions de menys de 5.000 habitants.

El web i les xarxes d’À Punt

La plataforma multimèdia d'À Punt disposa d'un conjunt 
d'aplicacions per a múltiples entorns: mòbils Android i 
IOS, La Colla per a les mateixes plataformes, smart tv 
Samsung, LG i Apple TV i el servei HbbTV (Hybrid 
Broadcast Broadband TV). A més, amb l’objectiu de fer 
més visible el contingut s’ha posat en marxa en YouTube 
un nou projecte que selecciona el més interessant per a 
aquesta plataforma.

En comunicació interna, el 2021 es llança l'aplicació Som 
À Punt, una eina de comunicació de tots els treballadors i 
les treballadores de la Corporació i de la Societat.

La principal �ta en l’àmbit digital d’À Punt el 2021 ha sigut 
el llançament d’un nou web el 9 de març. Aquest nou 
espai ha suposat un salt qualitatiu en la nostra oferta de 
continguts digitals i ens situa en una posició competitiva 
en el marc de la FORTA. Aquesta millora s’ha vist 
re�ectida en les xifres de trànsit web, que s’ha 
incrementat de forma notable el 2021, passant de 
3.014.581 usuaris a 4.223.586, un 40,11% més, i 20.038.683 
pàgines vistes. (Veure �gura 6, pàgina 18)

A més, l’audiència ha visitat el web d’À Punt Mèdia amb 
més freqüència i passa més temps navegant pel web, 5:41 
minuts davant dels 3:07 del 2020, la qual cosa representa 
un creixement d’un 82,37%.

Quant als continguts més visitats del web, els usuaris i les 
usuàries busquen principalment veure o escoltar l’emissió 
en directe, accedir a la programació a la carta o 
informar-se. Només l’emissió en directe va concentrar un 
7,01% del trànsit, mentre que la secció de notícies va rebre 
un 24,12% de les visites, la majoria relacionades amb la 

covid-19. D’altra banda, els programes i sèries i a la carta 
van rebre un 20% del trànsit total del web, i el consum es 
va incrementar un 14% respecte a 2020. Destaquen els 
capítols de la nova temporada de L'Alqueria Blanca i els 
programes de L'hora fosca.

Les xarxes van ser la nostra major font de trànsit el 2021. 
En concret, van aportar un 44% del trànsit web, amb 
Facebook com a primera xarxa per nombre de visites 
(78%), seguida de Twitter (12,7%) i Instagram (4,30%). La 
resta del trànsit web va ser, principalment, directe 
(28,3%) i orgànic (23,7%).

En les xarxes també s’ha aconseguit millorar 
signi�cativament el nombre d'interaccions amb els 
seguidors i seguidores. Els canals que més han crescut en 
aquest aspecte el 2021 són: +33% (Facebook À Punt 
Mèdia), +66% (Facebook À Punt NTC) +56% (Instagram À 
Punt NTC) i +35% (Twitter À Punt NTC).

Pel que fa al nombre de seguidors, s’ha experimentat un 
creixement d’una mitjana d’un 12% en els canals 
corporatius d’À Punt en Facebook, Instagram i Twitter. En 
YouTube els subscriptors han augmentat un 47%, amb els 
capítols a la carta de L’hora fosca que encapçala el 
rànquing de vídeos més vists.

Entre els continguts que han destacat en les xarxes està 
el videoclip de Mi tierra interpretat per Nino Bravo i 
Samantha Gilabert, que va encetar la campanya “À Punt, 
la veu de tots” el 9 d’Octubre. El vídeo és un dels més 
vistos en el canal de Youtube d’À Punt, amb més de 
230.000 visualitzacions. Un altre programa que va 
aconseguir viralitat és el concurs de talents Duel de veus. 
El hashtag #DuelDeVeus va ser un habitual entre els 
trending topic de Twitter a Espanya i a la Comunitat 
Valenciana cada nit de gala. Centenars d’usuaris van 
comentar cada entrega en directe en aquesta xarxa 
social. (Veure �gura 7, pàgina 18)

El fet de tindre un editor de continguts web més avançat 
ens ha permés aprofundir en les noves tendències de 
periodisme de dades, fent ús d’eines de visualització de 
dades com Datawrapper o Flourish per a il•lustrar 
reportatges d’anàlisi i especialment l’evolució setmanal 
de la covid-19 i la vacunació als municipis de la 
Comunitat Valenciana. El nou web també ens ha permés 
oferir reportatges multimèdia més complets. Un bon 

exemple és la peça “Suïcidis: l'emergència sanitària de 
què no es parla”, que va ser guardonat en els VI Premis 
Periodístics de la Policia Local de València

La informació esportiva també s’ha impulsat en l’àmbit 
digital especialment durant el 2021. En les seccions de 
futbol i bàsquet s’han incorporat widgets per a mostrar 
els partits de la jornada i les classi�cacions per 
competició. A més, es va obrir un nou compte dedicat 
d’Instagram i intensi�cat l’activitat en Twitter, on hem 
crescut de 2.000 seguidors (un 33% més en un any). El 
web ha començat a oferir de forma habitual rodes de 
premsa dels entrenadors dels equips de futbol valencians.

Al 2021 també s’han posat en marxa alguns projectes 
transmèdia. El programa Crònica mèdica, una sèrie 
documental sobre històries de sanitaris i pacients del 
servei públic de salut, acompanyava cada entrega 
televisiva amb continguts relacionats exclusius per a web, 
com ara entrevistes no emeses en televisió o reportatges 
en profunditat sobre personalitats valencianes importants 
en el món de la medicina.

L’auge de l’ús del codi QR durant la pandèmia també ha 
ajudat a aprofundir en la vessant transmèdia de la 
redacció d’informatius. Així, s’ha introduït com a pràctica 
habitual l’ús del QR en informatius de televisió per a oferir 
la possibilitat d’accedir a informació més detallada sobre 
una notícia, a una retransmissió a la carta, a consultar 
dades com per exemple els resultats de la Loteria de 
Nadal, etc.

L’estrena de la nova temporada de L’Alqueria Blanca 
també ha tingut una vessant transmèdia. Com que és una 
sèrie molt estimada per l’audiència, es va facilitar el 
contacte entre els seguidors i seguidores i els actors i 
actrius de la producció a través dels Fem comboi, xats en 
directe gravats des de diferents ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana que es podien seguir des dels 
canals de les xarxes d’À Punt. Durant les converses hi 
havia un diàleg en directe entre els actors i actrius i els 
fans que llançaven les preguntes en xarxes.

Figura 5. Informació programes

Figura 6. Informació xarxes

Figura 7. Informació sobre xarxes 2

MEMÒRIA ANUAL 2021 • CVMC

EL SERVEI PÚBLIC AUDIOVISUAL



L’informatiu matinal Les NTC del matí es va realitzar per a 
la ràdio i la televisió �ns al mes de juliol. Al setembre es 
produeix una remodelació de l’informatiu matinal i 
s’aposta per un gran format de cinc hores de matí. Aquest 
informatiu torna a fer-se als estudis de ràdio en horari de 
7:00 a 12:00 hores, de dilluns a divendres. La primera part 
se centra en l’actualitat informativa i s’emet de manera 
simultània per la ràdio i la televisió i la segona, es 
denomina El dia À Punt, s’emet a partir de les 10:00, per la 
ràdio i és més desenfadada i inclou humor, reportatges, 
entrevistes. Cal assenyalar que Les NTC del matí ha 
esdevingut ja un referent informatiu sobretot per 
l’entrevista, fonamentalment, a representats polítics, 
socials, empresarials i personatges d’actualitat, de 
manera que el contingut que s’emet per À Punt a primera 
hora del matí acaba sent replicat al llarg del dia per altres 
mitjans. 

En la televisió, s’estrena a l’octubre de 2021 el programa 
d’actualitat A la Ventura en horari de 12:00 a 14:00 que 
tracta l’actualitat més rellevant del dia, així com temes 
socials i locals. Aquest nou espai de producció pròpia 
suposa l’ampliació de l’horari de contingut informatiu i 
connecta amb el programa informatiu de migdia en la 
televisió. S’aposta per la proximitat informativa millorant 
el pes de les delegacions de Castelló i d’Alacant. Així, 
aquest magazín inclou tota la informació comarcal més 
propera amb temes de caràcter social i de participació 

Fins al mes d'octubre de 2021 el programa tenia una 
periodicitat setmanal i es basava en un debat que oferia 
una mirada crítica i re�exiva dels temes d’actualitat de la 
setmana. L’espai permetia visibilitzar col•lectius i 
agrupacions representatius de la societat civil, com dones 

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) 
exerceix la funció de servei públic que té encomanat 
mitjançant la marca À Punt Mèdia, un servei 
multiplataforma que presta el servei públic de televisió, 
ràdio i web, el disseny i desenvolupament de projectes 
així com la generació de produccions i continguts. 

3.1. La informació en À Punt Mèdia

L’exercici 2021 ha esta marcat, des del punt de vista 
informatiu, per l’evolució de la crisi sanitària, amb la 
vacunació de la població, les successives onades i la 
gestió de l’Administració com a eixos de l’actualitat 
informativa. À Punt analitza tots aquests temes 
d’actualitat amb perspectiva autonòmica, comarcal i 
local.

Els informatius d’À Punt Media s’organitzen de manera 
que són els espais que obrin les tres franges de 
programació diària (matí, vesprada i nit). A la ràdio, a 
més, s’ofereixen butlletins horaris amb les últimes 
notícies.

À Punt Mèdia tracta de respondre a la demanada 
d’informació amb avanços i programes especials per a 
donar en directe les compareixences més rellevants. 

El 2021 es consolida la redacció especialitzada en 
política, economia, societat, cultura i internacional, per a 
comptar amb periodistes amb fonts i agendes pròpies. El 
resultat és positiu tant en el producte �nal com en 
l’e�càcia en l’organització del treball. Aquesta nova 
estratègia informativa, especialitzant els equips, ha 
possibilitat el fet de obtindre exclusives pràcticament 
totes les setmanes i aconseguir ser referents d’altres 
mitjans de comunicació valencians.

L’informatiu NTC comarques, l’informatiu comarcal que 
s’emetia en la televisió d’À Punt de dilluns a divendres, es 
va estrenar l'octubre de 2020. Aquest espai informatiu de 
mitja hora se centrava en la informació més local. El NTC 
comarques va estar en antena �ns al mes de juliol de 2021. 

investigadores, personal sanitari o col•lectius vulnerables, 
i això ha propiciat debats enriquidors i tertúlies 
constructives i divulgadores. 

El magazín radiofònic El rall passa a partir de setembre a 
ser diari i s’emet de 12:00 a 13:30 hores. Aquest espai 
acosta la informació local i comarcal més rellevant i es 
realitza en col•laboració amb la Xarxa d’Emissores 
Municipals Valencianes (Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies). Un total de vint emissores emeten 
el programa, en directe o en diferit, a tota la Comunitat 
Valenciana, on es dona veu a moltes associacions i 
entitats que han trobat una �nestra a la radio pública.

El 2021 es llança el nou web amb un nou concepte. El web 
és la �nestra de tot el contingut d’À Punt Mèdia, però ara 
posa el focus en la informació del dia i en les notícies 
d’última hora, per tal de competir com un tercer mitjà de 
comunicació (a més de la televisió i la ràdio). Per a 
començar a situar-se en aquesta posició, s’ha 
reestructurat el departament digital amb l’objectiu que 
un equip propi de periodistes es dedique exclusivament a 
la informació. Amb aquest objectiu, es redissenya la 
portada i l’estratègia en xarxes. S’hi treballen temes de 
periodisme de dades o multimèdia, com ara el reportatge 
especial sobre la prevenció del suïcidi, premiat per la 
Policia Local de València. L’aposta pel Digital �rts i la 
renovació de l’estratègia ha comportat un augment de 
l’audiència del 40% (d’usuaris únics) respecte del 2020, 
mentre que ha pujat un 30% el nombre de pàgines vistes. 

3.2. Els esports en À Punt Mèdia

El 2021, À Punt Mèdia ha apostat per incloure més temps 
dedicat a l’esport tant en ràdio i televisió com ara en el 
web i les xarxes socials. Aquest exercici, s’ha augmentat 
de manera considerable. Així, s’han cobert les grans cites 
esportives, i s’ha presta especial atenció als esportistes 
valencians, però també s’ha donat visibilitat als equips i 
esports valencians que habitualment no tenen cabuda en 
altres mitjans de comunicació.

Els esports en la televisió d’À Punt

La informació esportiva està present en els blocs 
d’esports dels informatius diaris de la televisió, amb una 
durada d’uns 15 minuts al migdia i 12 minuts a la nit.

En gener començà La �nestra esportiva, un programa de 
retransmissions que s’emet, en principi, els diumenges al 
matí però, de tant en tant, també s’ha emés dissabte i �ns 
i tot algun divendres, segons quan té lloc l’esdeveniment 
esportiu

L’any 2021 s’han fet un total de 37 retransmissions de La 
�nestra esportiva: setze amb el patrocini de la Fundació 
Trinidad Alfonso i huit per streaming pel web d’À Punt. 

Aquestes retransmissions han sigut de diferents 
disciplines esportives, com ara de diferents categories de 
futbol, rugbi, handbol, hoquei, natació, tant femení com 
masculí.

A més, en moments puntuals, s’ha posat en marxa una 
programació especial amb motiu de �tes esportives 
destacades que s’han tractat de forma individualitzada 
dins del bloc d’esports dels Informatius d’À Punt al llarg 
de la setmana. És el cas de l’Especial Vila-real CF Campió 
de la UEFA Europe League. L’especial Mitja Marató, la 
Marató València, l’Eurocup Women i Copa de la Reina de 
Bàsquet, el Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de 
València, el Penyagolosa Trails, l’Open Tenis Ciutat de 
València i el Mediterranean Èpic.

D’altra banda, amb motiu de la celebració dels Jocs 
Olímpics emetérem un serial d’entrevistes dins d’una 
secció anomenada “Camí a Tòquio”. En aquest sentit, des 
del mes de maig, cada dia, el bloc d’esports en els 
informatius incloïa una entrevista i/o reportatge amb 
atletes valencians que participaren en els JJOO. Per a fer 
aquest espai, un equip es va desplaçar a Madrid i 
Barcelona, als centres d’alt rendiment. Aquestes 
entrevistes es publicaren també en el web en una 
pestanya que va estar formada per 37 blocs emesos en 
TDT mentre que en el web especí�c “Camí a Tòquio” va 
sumar un total de 108 peces. 

Va de bo és el programa de retransmissions de partides 
de pilota amb un calendari que l’any 2021 estigué afectat 
per la pandèmia. Finalment, el contracte amb la Fundació 
de Pilota Valenciana (FUNPIVAL) i la Federació de Pilota 
Valenciana (FEDPIVAL), a través de la productora 
Proximia, es formalitzà i les retransmissions de partides 
començaren al mes de març. Tot i això, des d’aquell 
moment s’han retransmés 34 partides en total: 8 de 
FEDPIVAL i 26 de FUNPIVAL.

El departament d’esports va realitzar un reportatge de 
producció pròpia amb guió de Xavi Alberola amb motiu 
de la mort de Paco Cabanes, el Genovés, emés el 6 d’agost 
i que es va repetir el 25 de desembre. 

3.3. La ràdio d’À Punt

Al mes de gener s’estrena el nou horari de l’espai La 
pròrroga, un programa informatiu diari de l’actualitat 
esportiva. Aquest espai es va estrenar amb horari de 15:30 
a 16:00 el 2020. A hores d’ara i des del mes de gener de 
2022 ha passat a emetre’s de 19:30 a les 20:00 hores, ja 
que s’ha valorat que és un horari més adient per a l’oient 
d’esports. 

Línia de fons també canvia d’horari en tornar de les 
vacances d’estiu. A partir del mes de setembre, el 
programa s’emet de dilluns a divendres de 23:00 a 01:00 
hores. Aquest canvi ja s’ha fet, atés que és la franja 
clàssica per a sentir la ràdio esportiva de resum del dia. 
Aquest espai inclou entrevistes amb el personatge de la 
jornada i tertúlia amb presència de periodistes i analistes 
dels principals mitjans de comunicació de la Comunitat 
Valenciana.

El programa Des de la banda ha ampliat l’horari, ja que 
des de la temporada 2020/2021 retransmet no només els 
partits dels equips valencians de Primera Divisió de 
Futbol, sinó també tots els partits del València Basket en 
Lliga, Copa del Rei i Eurocup i en Lliga Endesa Femenina, 
Copa de la Reina i Eurocup Women.

Per últim, cal remarcar que s’ha començat a retransmetre 
els partits de futbol de 1a i 2a RFEF, ASOBAL i Lliga 
Guerreres, rugbi masculí i femení i també un partit 
d’hoquei del Pas Alcodiam, clau per a la permanència de 
l’equip en la màxima categoria. 

3.4. El web d’À Punt

Amb motiu de l’estrena del nou web d’À Punt Mèdia 
s’inclou el nou portal d’esports amb noves seccions i 
pàgina pròpia. Aquest nou espai ha propiciat que es puga 
emetre cada setmana per streaming la roda de premsa 

del tècnic del València i quan hi ha duel autonòmic també 
del tècnic del Vila-real, Elx i Llevant. També s’han emés 
compareixences puntuals, les presentacions dels tècnics, 
com ara les dels entrenadors del Vila-real, València, 
Llevant i Elx. A més, dona la possibilitat d’emetre 
esdeveniments puntuals que atrauen molt l’atenció del 
públic com el sorteig de Copa del Rei del CE Alcoià (en 
octaus i quarts de �nal).

El portal d’esports del web ha permés un espai on podem 
cobrir els esdeveniments especials, ja que s’obre una 
pestanya amb les peces emeses per televisió i altres 
articles i notícies originades només com a contingut 
digital. Per exemple: Mitja Marató, Marató, Volta a la 
Comunitat Valenciana, Camí a Tòquio.

Convenis i acords especí�cs per a la cobertura 
d’esdeveniments:

• Suport a la candidatura de València com a seu dels 
GAY GAMES el 2026. À Punt va avalar el projecte amb 
el compromís d’exercir com a mitjà o�cial durant la 
celebració de l’esdeveniment.

• Conveni de patrocini amb la Federació Valenciana de 
Futbol per a promoure els valors d’aquest esport. Un 
altre objectiu important del conveni és difondre la 
revitalització dels equips de les seleccions 
autonòmiques de la Comunitat Valenciana.

• Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de València 
(setembre 2021) de ciclisme. Conveni per a la 
promoció i difusió del ciclisme, esport molt arrelat a 
la Comunitat Valenciana.

• Acord de copatrocini amb la Fundació Trinidad 
Alfonso per a fomentar la visibilitat d’equips i esports 
minoritaris mitjançant la retransmissió dels partits o 
esdeveniments d’una gran varietat de modalitats 
esportives (hoquei, rugbi, natació, futbol, ciclisme, 
carreres populars, etc.)

3.5. Programació

Els informatius són el centre de la programació de la 
televisió i la ràdio d’À Punt, que complementen la graella 
amb continguts d’entreteniment, cultural i de divulgació. 

Televisió 

En les vesprades de la televisió cal destacar l’espai Bona 
vesprada, 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 transmeten cada dia inquietuds, queixes i 
suggeriments. Màxim Huerta i el seu equip de 
col•laboradors i reporters proposen vora quatre hores 
diaris d’entreteniment. 

Duel de veus: Va ser trending topic a Espanya i va liderar el 
consum en xarxes i trànsit web durant les setmanes que 
es va emetre. Aquest format compleix l’objectiu de 
vertebració territorial, amb cantants de totes les 
comarques, i de promoció lingüística, gràcies a les 
versions de grups molt coneguts internacionalment. Àlex 
Blanquer va ser la presentadora, acompanyada del jurat 
format per Samantha, Eugeni Alemany i Sole Giménez.

Territori de concert: Durant 23 setmanes es programaren 
grups valencians en Territori de concert, per compensar el 
toc de queda i la manca de l’oferta de música en viu, amb 
�tes signi�catives com El Diluvi, La Gossa Sorda, Ciudad 
Jara, etc.

L’hora fosca: És una docusèrie que narra casos policíacs 
mediàtics i colpidors, posant en relleu la tasca de les 
forces de seguretat per resoldre’ls, amb un destacat 
exercici de documentació i revisió de les fonts. Una 
mirada narrativa seriosa gens sensacionalista.

Zoom, investigació: Reportatges d’investigació amb 
temàtiques variades, que van des de la immediatesa a la 
profunditat d’assumptes complexos. Bérnar Giménez 
lidera l’equip de periodistes per a oferir cada setmana un 
producte en prime time referencial en temes d’actualitat. 

No tenim trellat: Aquest programa busca l’empatia del 
públic major que aquesta nit consumeix preferentment 
televisió en obert. S’incorpora la presentadora Gemma 
Juan, que s’uneix a Òscar Tramoyeres per viatjar per la 
nostàlgia de l’arxiu de la tele, i redescobreix personatges 
de tota la vida i fent riure per com ha passat el temps i 
com hem canviat les valencianes i valencians.

A l’estiu s’estrena el concurs diari El premi, que visita 
empreses de la Comunitat Valenciana per jugar amb els 
treballador/es mentre es dona a conéixer el teixit 
productiu i innovador dels diferents sectors.

Tot és art: Programa de prime time d’actualitat de totes 
les disciplines artístiques i culturals.

Entre bastidors: Programa de difusió del món teatral.

Teatre a Punt: Inclou la gravació de les obres Dinamarca i 
Poder i Santedat.

Els dijous miracle: Producció al voltant del cineasta 
Berlanga.

Terres de cinema: Un cicle de cinema rodat al territori 
valencià que s’emet les nits de divendres.

Tresors amb història: Un gran projecte que conta la 
història dels valencians i valencianes mitjançant objectes 
quotidians que trobem a casa, a l’andana, a les cases de 
camps, etc. L’objectiu és recórrer la nostra geogra�a a la 
recerca dels objectes que formaran una futura col•lecció 
museística que es posarà a l’abast de mancomunitats, 
ajuntaments, etc.

Una habitació amb vistes: El format dedicat a literatura, 
Una habitació pròpia, es fa major i adopta una mirada més 
transversal de la cultura.

Ràdio 

En la programació de la ràdio es por destacar el 
recorregut de l’espai Podríem fer-ho millor, que guanya 
pes els caps de setmana com a alternativa als magazins 
de les emissores generalistes. La realitat en clau d’humor 
es revela com una bona medicina contra la pandèmia i ha 
rebut el premi TresDeu.

Durant el primer semestre de 2021, s’incorporaven a la 
graella els quatre productes de marcat caràcter cultural 
sorgits de la crida feta en coproducció amb l’Institut 
Valencià de Cultura:  

Un magazín multiplataforma

La Colla d’À Punt és un magazín infantil amb continguts 
d’actualitat, culturals i lúdics, i amb un esperit 100% 
multiplataforma, materialitzat en la difusió i estrena de 
continguts en suports digitals de dilluns a divendres, els 
quals també s’emeten posteriorment, durant el cap de 
setmana, en la televisió d’À Punt.

La primera emissió de La Colla d'À Punt es va produir el 5 
de gener de 2021, un dia tan assenyalat com el de la 
vesprada de Reis. Amb aquest programa especial i 
l'arribada dels Reis Mags al garatge de La Colla, es va 
donar a conéixer l'espai des del qual Laia i Pau, els dos 
joves presentadors, fan el programa a partir d'aquell dia. 

Des d'aleshores, al llarg de tres temporades i més d’un any 
d’emissió ininterrompuda, La Colla ha anat creixent pel 
que fa a la dinamització dels seus continguts i seccions, 
l'activitat en el web i xarxes socials (Instagram, Facebook 
i Twitter) i la interacció amb el públic infantil i els centres 
educatius de la Comunitat Valenciana.

Continguts i seccions

La Colla és un format amb una estructura molt 
atomitzada i un ampli mosaic de seccions, on s'intercalen 
les elaborades pels presentadors amb altres 
protagonitzades per alguns dels personatges ja coneguts 
de l’univers de La Colla, com les Feretes, Dani Miquel o Els 
Bíters.

Des de l’inici, aquest ventall de seccions ha crescut, ha 
guanyat en varietat i ha fomentat la interacció amb el 
públic, els centres educatius i altres agrupacions. A més, 
algunes seccions s’han adaptat i se n’han incorporat 
d’altres especí�ques per a moments concrets com les 
vacances d’estiu o Nadal. 

• La versió radiofònica de Territori de concerts amb 23 
grups musicals valencians (33% de grups i veus 
femenines).

• Bambolina sonora, radioteatre seriat que combina la 
participació d’entitats universitàries amb actors i 
actrius professionals.

• Les cinc llunes, amb Amàlia Garrigós repassant les 
cinc àrees culturals de l’IVC.

• Café d’artistes amb entrevistes a personalitats de 
tots els sectors a càrrec de Lluís Miquel.

3.6. Ficció

La �cció és el gènere que més quantitat de recursos 
mobilitza en l’audiovisual i que permet posar en valor el 
talent dels tècnics i artistes. Durant el segon semestre de 
2021 s’inicien els rodatges de la sèrie de comèdia Després 
de tu, en col•laboració amb TV3 i IB3 i que va ser gravada 
a l’estudi 1 de Burjassot, on es van construir els decorats 
de la sèrie. A més, À Punt Mèdia ha col•laborat amb la 
minisèrie Sicília sense morts (IB3), La sèrie Mòpius (IB3) i 
la sèrie Desaparegudes (Canal Sur-CMM-TeleMadrid, 
AragónTV, À Punt).

L’Alqueria Blanca és la gran aposta de �cció per a les nits 
de diumenge que s’estrenà a �nal de març. Aquesta 
temporada inclou díhuit capítols que es van emetre el 
2021. En aquest moment ja es comença a plantejar el 
canvi a una emissió diària de L’Alqueria Blanca, que 
�nalment s’ha materialitzat el 2022. 

3.7. Programació infantil i juvenil

La Colla aglutina les activitats infantils d’À Punt Mèdia, i hi 
inclou la creació de continguts, actuacions en directe, 
sortejos i un espai d’interacció exclusiu per als xiquets i 
xiquetes que s’hi apunten.

12

3

guanyadora va ser la comissió Arxiduc Carles - Músic 
Gomis, de l'artista Vicente Gomar que va rebre 2.000 
euros i un estendard que recorda aquesta primera edició. 
El segon premi, amb 1.000 euros en metàl•lic i l’estendard 
de record, va ser per a la falla Rig Veda de la comissió Duc 
de Gaeta - Pobla de Farnals. I el tercer guardó, amb 500 
euros i l’estendard commemoratiu, per a la plaça de la 
Reina, Pau i Sant Vicent amb la falla infantil anomenada 
De València i monstres, dels artistes José Luis Ceballos i 
Paco Sanabria. 

A més, la fallera major infantil és de La Colla i va enviar 
una crida als membres per a què disfrutaren de les Falles. 
El missatge es va penjar en el web i es va promocionar en 
el butlletí de Falles. 

Seguint les activitats infantils, el diumenge 5 de 
setembre, l’Ajuntament de Puçol va comptar amb La Colla 
per tal de celebrar les seues festes. La Banda de les 
Feretes i Dani Miquel van acompanyar el grup Ramonets.

Al mes d’octubre de 2021, es va celebrar la Fira del Llibre 
de València als jardins de Vivers. À Punt Mèdia va signar 
un conveni amb l’Ajuntament per a ser el mitjà o�cial de 
la Fira del Llibre i, per aquest motiu, ens vam 
comprometre a fer un dia d’activitats infantils. El 
diumenge 17, La Banda de les Feretes va actuar al recinte 
de Vivers.  

Tot i que la pandèmia no deixava gaudir de moltes 
activitats, des de La Colla es va intentar dur l’esperit 
nadalenc a totes les cases i es van programar moltes 
activitats perquè les xiquetes i els xiquets gaudiren del 
període de vacances. 

Amb motiu de les festes nadalenques estava prevista la 
presència de La Colla amb estands i actuacions a 
esdeveniments com ara Expojove a València o Exponadal 
a Alacant, però la situació sanitària de nou va fer que es 
cancel•laren. Des de La Colla es programaren unes 
accions per tal de sortejar entrades en diversos 
esdeveniments. Cal destacar la intenció de vertebrar el 
territori buscant activitats de nord a sud:

Finalment, en totes les visites i interaccions amb els 
centres educatius s’ha apro�tat per a promoure tota la 
programació infantil d’À Punt, incentivant els i les 
escolars a fer-se membres de La Colla.

Un referent dels espais infantils i un 
dels preferits dels xiquets i xiquetes

El 2021 ha sigut el primer any d’emissió de La Colla d’À 
Punt i ja ha aconseguit ser un referent dels continguts 
infantils de la cadena , tant en la versió en línia com en la 
versió en televisió, i en un dels espais preferits per les 
xiquetes i els xiquets de la Comunitat Valenciana.

Amb els seus reptes, tutorials, unboxings i la resta de 
seccions, Laia i Pau han aconseguit sintonitzar amb una 
xicalla que cada setmana és més nombrosa i 
participativa, i que ha arribat a superar el 20% de share en 
algunes de les seues emissions en televisió

Activitats La Colla 2021

El 2021 ha sigut l’any en què s’ha recuperat l’activitat 
presencial de La Colla per a xiquetes i xiquets, encara que 
tímidament. Algunes activitats s’han hagut de suspendre, 
però amb totes les di�cultats i prevenció per la situació 
pandèmica, La Colla ha participat i ha organitzat 
concerts, festes i ha col•laborat en diversos 
esdeveniments:

Al mes de juliol, la situació va millorar un poc més i, amb 
les mesures pertinents ja es va permetre fer concerts i 
activitats a l’aire lliure, amb aforament reduït i amb totes 
les mesures higièniques que la covid feia necessàries. Així 
es va poder celebrar, durant el mes de juliol la Gran Fira 
de València. À Punt va participar a la Menuda Fira el 8 de 
juliol amb Dani Miquel i les Feretes i amb els Bíters. El dia 
9 de juliol va actuar Xavi Castillo. 

Al mes de setembre es van celebrar les Falles i La Colla va 
convocar la primera edició dels Premis La Colla a les 
Falles, edició 2021. S’hi presentaren un total de 13 falles, i 
els nostres presentadors, Pau i Laia, junt amb actors de 
L’Alqueria Blanca i presentadors d’À Punt, van recórrer les 
falles que s’havien inscrit als premis. La falla infantil 

concerts, etc.) que es promouen des d’À Punt Mèdia. 

Per tal de mantindre informats els membres de les 
activitats i programació de La Colla, s’envien cada 
setmana butlletins a través del correu electrònic als 
membres que així ho han acceptat, 5.387 membres a 1 de 
gener de 2022

 La Colla també continua felicitant els seus membres pel 
seu aniversari. I ho fa de dos maneres: enviem un correu 
de felicitació per l’aniversari a cada membre que 
compleix anys (vora 5.000 correus a l’any) i cada cap de 
setmana emetem un videoclip de la cançó “Moltes 
felicitats” de les Feretes amb els noms de tots els 
membres que han complit anys al llarg de la setmana. 
Aquest vídeo queda penjat en el web després de l’emissió.

Interacció amb els centres educatius

Des del començament del projecte, la interacció amb els 
centres escolars ha sigut una de les prioritats. Aquesta 
interacció ha anat augmentant i ampliant-se a mesura 
que les restriccions degudes a la pandèmia ho ha permés. 

Seccions com “La Colla Challenge”, “La Colla Unboxing” o 
“La berena de La Colla” han permés conéixer més de 
huitanta centres educatius de sud a nord del territori 
valencià. Es tracta de col•legis de ciutats com Alacant, 
València i Castelló de la Plana, però també de poblacions 
menudes com els Ibarsos, les Alcubles, Corbera o 
Finestrat.

Amb la secció “La berena de La Colla” alguns d’aquests 
escolars, a més, han tingut l'oportunitat visitar els estudis 
d’À Punt a Burjassot per a jugar al garatge de Pau i Laia i 
descobrir alhora com és fa un rodatge de televisió. Una 
activitat extraescolar que, segons el feedback rebut de les 
escoles, és altament positiva i interessant per al seu 
desenvolupament.

En altres seccions com “La Colla nius”, “La Colla endevina” 
o “La Colla s’embrolla”, les escoles també han tingut una 
presència importat a través de les enquestes que s'hi han 
fet a l’alumnat per a conéixer la seua opinió sobre temes 
actuals o posar-hi a prova el seu enginy amb endevinalles 
i travallengües. 

Al llarg de 2021, La Colla ha produït més de 280 peces 
protagonitzades per Laia i Pau, estrenades de dilluns a 
dijous en el site de La Colla d’À Punt, el web d'À Punt i al 
canal de YouTube de La Colla:

El Cau de Les Feretes ha produït 21 peces més, 5 d’elles 
cançons amb la incorporació de l’artista Dani Miquel. 

Amb totes aquestes peces s’han elaborat 75 programes 
d’uns 30’ de durada, estrenats els divendres en el web i 
emesos els caps de setmana en la tele d’À Punt (24 en la 
temporada 1 i 16 en la temporada 2) i diàriament durant 
les vacances d’estiu (35 en total). 

Web i xarxes social

Coincidint pràcticament amb l’inici de les emissions 
d’aquest espai, es va llançar el nou web d’À Punt amb un 
site dedicat exclusivament a La Colla d’À Punt, on s’han 
estrenat de dilluns a divendres, en exclusiva abans de la 
seua emissió en televisió, totes les peces i els compactats 
produïts durant tot l’any.

Al mateix temps, es van posar en marxa diferents per�ls 
en les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter, 
mitjançant els quals es promocionen i es donen a 
conéixer tots els continguts i novetats al voltant de l’espai. 
Aquests per�ls, que compten amb interaccions diàries, 
actualment formen una comunitat de més de 1.500 
seguidors:

• INSTAGRAM: 744 seguidors

• FACEBOOK: 715 seguidors

• TWITTER: 258 seguidors

Una altra plataforma de difusió dels continguts de La 
Colla és el seu canal en YouTube, actualment amb 3.360 
subscripcions on, a més dels continguts de La Colla d’À 
Punt, que s’actualitzen pràcticament diàriament, també 
conté altres espais infantils produïts per la cadena, com 
les sèries Els Bíters, El cau de les Feretes, Historietes 
medievals, Júlia i Gilbert o Catacric, catacrac. 

A banda de tot això, cada divendres s’envia una newsletter 
a tots els membres de La Colla amb totes les novetats al 
voltant de la programació i les activitats infantils (festes, 

Concurs Dibuixa el Nadal

Els membres havien d’omplir un formulari creat per a 
l’ocasió al nostre web i adjuntar la foto d’un dibuix per a 
felicitar Nadal. Algun dels dibuixos també van ser 
seleccionats com a cortinetes de continuïtat de la 
televisió d’À Punt. 

Concurs Il•lumina el Nadal

La mecànica va ser la mateixa que en l’anterior 
convocatòria: els membres havien d’omplir el formulari 
creat per a l’ocasió al nostre web i adjuntar foto de la 
seua decoració nadalenca.

Nous membres de La Colla 

La Colla incrementa els membres amb més de 2.000 
noves incorporacions durant l’exercici. L’obertura a 
activitats presencials ha fet que el nombre de nous 
membres haja crescut en relació amb l’any anterior (1.200 
noves altes el 2020). A les gravacions a escoles s’han 
entregat formularis d’inscripció i s’hi ha aconseguit per 
aquest mitjà 130 nous membres i en els esdeveniments 
amb punts de carnet, s’han fet un total de 425 noves altes.

Els avantatges que La Colla ofereix als membres també 
han crescut amb cinc noves ofertes que es sumen a les 
renovacions de convenis amb empreses públiques i 
privades per tal d’oferir a les xiquetes i els xiquets ofertes 
o descomptes en activitats. 

Col•laboracions de La Colla

La Colla també col•labora amb diverses institucions per a 
fomentar la cultura audiovisual entre els i les joves:

PREMIS MICE

Enguany, À Punt ha participat en els Premis MICE, la 
Mostra Internacional de Cinema Educatiu per a xiquetes, 
xiquets, joves, professorat i públic en general, amb 
pel•lícules realitzades per alumnes dins d’entorns 
d’aprenentatge. La iniciativa forma part del conveni 
subscrit entre À Punt i la Mostra Internacional de Cine 
Educatiu (MICE) amb l’objectiu de difondre i promocionar 
l’audiovisual educatiu valencià i fer-ho d'acord amb la 
carta de valors que regeixen els continguts infantils i 
juvenils d'À Punt. Es va convocar, per tercer any, el Premi 
Especial La Colla À Punt, que reconeix el treball d’una 

producció escolar per l’aportació en valors. En aquesta 
edició, el premi ha estat repartit entre dos guanyadors, ex 
aequo: als treballs de l’IES El Quint de Riba-roja de Túria, 
que presentaren la web sèrie de cinc episodis Sentit únic 
i el curtmetratge Una (altra) història dels inicis del cinema, 
i al CEIP Serreria per Quan ens vàrem adonar. A més a 
més, s’han publicat en el web els curtmetratges 
guanyadors de les altres categories en què han participat 
els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Als centres guanyadors se’ls ofereix una visita al centre 
de producció de Burjassot i el CEIP Serreria va vindre el 
dia 4 de novembre de 2021. 

CINEMA JOVE 2021

À Punt Mèdia també aporta un premi al certamen Cinema 
Jove, en les categories de Primària i Secundària. I ha sigut 
mitjà o�cial de la 36a edició de Cinema Jove. Enguany els 
guardons han sigut per a Camina amb mi del CEIP Serreria 
i Cambia las sábanas de l’IES Lluís Vives. 

CONCURS GUIÓ ANY BERLANGA 2021

Es tracta d’una iniciativa perquè els alumnes de primària 
i secundària tinguen una presa de contacte amb el món 
de l’escriptura audiovisual en col•laboració amb Escola 
Valenciana. Els guanyadors gravaran, produiran i 
estrenaran la pel•lícula en À Punt. Aquest concurs encara 
està en procés. 

3.8. Accessibilitat

La llei de creació de la Corporació, en l’article 5, relatiu als 
principis que s’han d’observar en la prestació del servei 
públic, estableix que s’ha de garantir el principi d’igualtat 
de drets per a les persones amb discapacitat, la qual cosa 
suposa, com estableix la Llei 7/2010, de 31 de març, 
general de la comunicació audiovisual (d’ara en avant, 
LGA), reconéixer que les persones amb discapacitat visual 
o auditiva tenen dret a una accessibilitat universal a la 
comunicació audiovisual.

Dins dels principis bàsics de producció de la norma 
creadora de la CVMC s’estableix que implementarà les 
mesures necessàries per a aconseguir els percentatges de 
programació televisiva diària accessibles a les persones 
amb discapacitat sensorial auditiva i visual previstos en 

l’esmentada LGA; així mateix, s’hi estableix que la 
plataforma tecnològica serà accessible a les persones 
amb discapacitat funcional i que aquesta oferirà la versió 
accessible en tots els canals amb la implementació del 
marc d’accessibilitat audiovisual.

La disposició transitòria cinquena de la llei 7/2010 sobre 
els serveis de suport per a les persones amb discapacitat 
especi�ca, entre altres aspectes, assenyala que els canals 
de televisió de nova emissió han d'aconseguir els temps i 
percentatges �xats en el termini de quatre anys. Atesa la 
doble condició d’À Punt de ser un mitjà públic i, al mateix 
temps, un mitjà de nova creació, es remet una consulta 
als serveis jurídics de la CVMC i es fa el càlcul de les 
hores setmanals amb programació accessible. 

El càlcul de les hores setmanals es fa sobre una 
programació de 19 hores diàries (07:00-02:00), de les 
quals 20 minuts/hora són continguts publicitaris, és a dir, 
no estan subjectes a l’obligatorietat de ser accessibles. En 
aquest sentit, durant el quart any d’emissions À Punt ha 
de cobrir:

• Un mínim de 66 hores subtitulades per setmana.

• Un mínim de 2 hores amb audiodescripció per 
setmana.

• Un mínim de 2 hores amb llengua de signes per 
setmana.

Mitjana d’hores setmanals subtitulació 2021

(Veure �gura 1, pàgina 17)

Per tant, durant 2021 se superen les 66 hores setmanals 
obligatòries per llei i s’aconsegueix l’objectiu marcat pel 
que fa a les hores setmanals subtitulades per a persones 
sordes o amb di�cultats auditives

Mitjana d’hores setmanals amb audiodescripció 2021

(Veure �gura 2, pàgina 17)

Amb el total d’hores amb audiodescripció, se superen les 
hores setmanals obligatòries per llei (2 hores per 
setmana) durant tot el 2021 i, per tant, s’assoleix 
sobradament l’objectiu marcat.

Mitjana hores setmanals llengua de signes 2021

(Veure �gura 3, pàgina 17)

Amb el total d’hores emeses amb llengua de signes 
també se superen les hores setmanals obligatòries per 
llei (2 hores per setmana) durant tot el 2021 i, per tant, 
també s’aconsegueix sobradament l’objectiu marcat.

3.9. Audiències

La televisió d’À Punt

La televisió d’À Punt tanca el 2021 amb les millors dades 
històriques amb una quota de pantalla d’un 3,4% i 25.000 
espectadors de mitjana, que pugen a 643.000 espectadors 
en audiència mitjana acumulada. La televisió autonòmica 
ha crescut un 13% respecte a la quota que va assolir el 
2020 (3%). 

L’any es pot dividir, en termes d’audiència, en tres 
períodes, tal com s’aprecia en el grà�c Períodes 2021. 

1 gener a 30 juny: 3,6%

Estiu (1 juliol a 5 setembre): 2,8%

Nova temporada (6 de setembre a 31 desembre): 3,2%

(Veure �gura 4, pàgina 17)

El millor dia de l’any correspon al 5 de setembre amb un 
6,2% d’audiència (44.000 espectadors), que coincideix 
amb la Cremà de les Falles celebrades durant la primera 
setmana de setembre i que congregaren 1.000.000 
d’espectadors.

En l’evolució mensual s’aprecia que els millors mesos són 
abril i maig, mentre que es manté el con�nament 
provocat per la crisi sanitària de la covid. Al maig 
s’arrepleguen les millors dades històriques en aconseguir 
un 4% de share i 30.000 espectadors de mitjana. 

Per franges horàries, À Punt obté els millors registres en 
la sobretaula, que marca una mitjana anual del 5,9%, 
encara que en la franja que més creix respecte al 2020 és 
en la vesprada (2,6%; +23,8), gràcies a la consolidació de 
Bona vesprada. En prime time tanca amb un 3,5% de 
mitjana, però en els últims mesos dibuixa una tendència 

ascendent, i aconsegueix un 4,0% al novembre.

En programes, la �cció desbanca la informació del primer 
lloc dels programes més vistos i la tornada de L’Alqueria 
Blanca se situa com el més vist de l'any (165.000 
espectadors i un 8,8% de share de mitjana), per damunt 
de NTC migdia (105.000 espectadors i 9,0% de share). La 
tornada de la mítica sèrie obté el rècord el dia de la seua 
estrena, el 21 de març, amb prop de 300.000 
teleespectadors i un 12,8% de share, l'emissió més vista de 
l'any. La �cció es consolida en el prime time dels 
diumenges no sols amb la �cció de producció pròpia sinó 
també amb l'emissió de �ccions estrangeres com La 
guerra ha acabat o Els Medici: senyors de Florència, que se 
situen també entre els més vistos de l'any.

(Veure �gura 5, pàgina 18)

Les noves apostes d'entreteniment impulsen també el 
prime time dels dies laborables, i posicionen els 
programes d'investigació periodística Zoom (4,6%) i 
L’hora Fosca (3,9%) en el pòdium dels més seguits. 
Crònica mèdica (4,1%), Valencians pel món (3,6%) i Duel de 
veus (3,9%) han marcat la diferència aquest últim any

*GECA (a partir de dades de *Kantar Media / Informe anual 
2021)

La ràdio d’À Punt

Les audiències de la ràdio es coneixen cada tres mesos, 
mitjançant l’EGM (Estudi General de Mitjans). L’EGM és un 
estudi estadístic a través d’enquestes en les quals es 
pregunta sobre els hàbits de consum de mitjans. Aquestes 
dades es fan públiques en tres onades al llarg de l’any. 

La ràdio pública registra 36.000 oients diaris, segons les 
xifres de l’Estudi General de Mitjans (EGM) de la tercera 
onada de 2021. Aquestes xifres suposen un creixement 
d’un 50% en els dies laborables respecte de l’onada 
corresponent al segon trimestre de l’any.

La pujada més signi�cativa de la tercera onada correspon 
al total de la setmana (de dilluns a diumenge), on duplica 
la quantitat d’oients. En concret, registra 36.000 oients, 
mentre que en l’onada anterior en va aconseguir 18.000. 

Les notícies del matí, de dilluns a divendres assoleix una 

mitjana de 27.000 oients diaris, cosa que implica un 
creixement d’un 92% respecte de l’onada anterior. El 
programa Esports À Punt, que s’emet de dilluns a 
divendres a les 13:30 hores, també dobla el nombre 
d’oients i arriba a 14.000 de mitjana.

Les xifres de la tercera onada de l’EGM mostren que més 
del 50% dels oients escolten la ràdio d’À Punt en 
poblacions entre 10.000 i 200.000 habitants i al voltant 
del 36% viu a poblacions de menys de 5.000 habitants.

El web i les xarxes d’À Punt

La plataforma multimèdia d'À Punt disposa d'un conjunt 
d'aplicacions per a múltiples entorns: mòbils Android i 
IOS, La Colla per a les mateixes plataformes, smart tv 
Samsung, LG i Apple TV i el servei HbbTV (Hybrid 
Broadcast Broadband TV). A més, amb l’objectiu de fer 
més visible el contingut s’ha posat en marxa en YouTube 
un nou projecte que selecciona el més interessant per a 
aquesta plataforma.

En comunicació interna, el 2021 es llança l'aplicació Som 
À Punt, una eina de comunicació de tots els treballadors i 
les treballadores de la Corporació i de la Societat.

La principal �ta en l’àmbit digital d’À Punt el 2021 ha sigut 
el llançament d’un nou web el 9 de març. Aquest nou 
espai ha suposat un salt qualitatiu en la nostra oferta de 
continguts digitals i ens situa en una posició competitiva 
en el marc de la FORTA. Aquesta millora s’ha vist 
re�ectida en les xifres de trànsit web, que s’ha 
incrementat de forma notable el 2021, passant de 
3.014.581 usuaris a 4.223.586, un 40,11% més, i 20.038.683 
pàgines vistes. (Veure �gura 6, pàgina 18)

A més, l’audiència ha visitat el web d’À Punt Mèdia amb 
més freqüència i passa més temps navegant pel web, 5:41 
minuts davant dels 3:07 del 2020, la qual cosa representa 
un creixement d’un 82,37%.

Quant als continguts més visitats del web, els usuaris i les 
usuàries busquen principalment veure o escoltar l’emissió 
en directe, accedir a la programació a la carta o 
informar-se. Només l’emissió en directe va concentrar un 
7,01% del trànsit, mentre que la secció de notícies va rebre 
un 24,12% de les visites, la majoria relacionades amb la 

covid-19. D’altra banda, els programes i sèries i a la carta 
van rebre un 20% del trànsit total del web, i el consum es 
va incrementar un 14% respecte a 2020. Destaquen els 
capítols de la nova temporada de L'Alqueria Blanca i els 
programes de L'hora fosca.

Les xarxes van ser la nostra major font de trànsit el 2021. 
En concret, van aportar un 44% del trànsit web, amb 
Facebook com a primera xarxa per nombre de visites 
(78%), seguida de Twitter (12,7%) i Instagram (4,30%). La 
resta del trànsit web va ser, principalment, directe 
(28,3%) i orgànic (23,7%).

En les xarxes també s’ha aconseguit millorar 
signi�cativament el nombre d'interaccions amb els 
seguidors i seguidores. Els canals que més han crescut en 
aquest aspecte el 2021 són: +33% (Facebook À Punt 
Mèdia), +66% (Facebook À Punt NTC) +56% (Instagram À 
Punt NTC) i +35% (Twitter À Punt NTC).

Pel que fa al nombre de seguidors, s’ha experimentat un 
creixement d’una mitjana d’un 12% en els canals 
corporatius d’À Punt en Facebook, Instagram i Twitter. En 
YouTube els subscriptors han augmentat un 47%, amb els 
capítols a la carta de L’hora fosca que encapçala el 
rànquing de vídeos més vists.

Entre els continguts que han destacat en les xarxes està 
el videoclip de Mi tierra interpretat per Nino Bravo i 
Samantha Gilabert, que va encetar la campanya “À Punt, 
la veu de tots” el 9 d’Octubre. El vídeo és un dels més 
vistos en el canal de Youtube d’À Punt, amb més de 
230.000 visualitzacions. Un altre programa que va 
aconseguir viralitat és el concurs de talents Duel de veus. 
El hashtag #DuelDeVeus va ser un habitual entre els 
trending topic de Twitter a Espanya i a la Comunitat 
Valenciana cada nit de gala. Centenars d’usuaris van 
comentar cada entrega en directe en aquesta xarxa 
social. (Veure �gura 7, pàgina 18)

El fet de tindre un editor de continguts web més avançat 
ens ha permés aprofundir en les noves tendències de 
periodisme de dades, fent ús d’eines de visualització de 
dades com Datawrapper o Flourish per a il•lustrar 
reportatges d’anàlisi i especialment l’evolució setmanal 
de la covid-19 i la vacunació als municipis de la 
Comunitat Valenciana. El nou web també ens ha permés 
oferir reportatges multimèdia més complets. Un bon 

exemple és la peça “Suïcidis: l'emergència sanitària de 
què no es parla”, que va ser guardonat en els VI Premis 
Periodístics de la Policia Local de València

La informació esportiva també s’ha impulsat en l’àmbit 
digital especialment durant el 2021. En les seccions de 
futbol i bàsquet s’han incorporat widgets per a mostrar 
els partits de la jornada i les classi�cacions per 
competició. A més, es va obrir un nou compte dedicat 
d’Instagram i intensi�cat l’activitat en Twitter, on hem 
crescut de 2.000 seguidors (un 33% més en un any). El 
web ha començat a oferir de forma habitual rodes de 
premsa dels entrenadors dels equips de futbol valencians.

Al 2021 també s’han posat en marxa alguns projectes 
transmèdia. El programa Crònica mèdica, una sèrie 
documental sobre històries de sanitaris i pacients del 
servei públic de salut, acompanyava cada entrega 
televisiva amb continguts relacionats exclusius per a web, 
com ara entrevistes no emeses en televisió o reportatges 
en profunditat sobre personalitats valencianes importants 
en el món de la medicina.

L’auge de l’ús del codi QR durant la pandèmia també ha 
ajudat a aprofundir en la vessant transmèdia de la 
redacció d’informatius. Així, s’ha introduït com a pràctica 
habitual l’ús del QR en informatius de televisió per a oferir 
la possibilitat d’accedir a informació més detallada sobre 
una notícia, a una retransmissió a la carta, a consultar 
dades com per exemple els resultats de la Loteria de 
Nadal, etc.

L’estrena de la nova temporada de L’Alqueria Blanca 
també ha tingut una vessant transmèdia. Com que és una 
sèrie molt estimada per l’audiència, es va facilitar el 
contacte entre els seguidors i seguidores i els actors i 
actrius de la producció a través dels Fem comboi, xats en 
directe gravats des de diferents ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana que es podien seguir des dels 
canals de les xarxes d’À Punt. Durant les converses hi 
havia un diàleg en directe entre els actors i actrius i els 
fans que llançaven les preguntes en xarxes.

Figura 5. Informació programes

Figura 6. Informació xarxes

Figura 7. Informació sobre xarxes 2
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L’informatiu matinal Les NTC del matí es va realitzar per a 
la ràdio i la televisió �ns al mes de juliol. Al setembre es 
produeix una remodelació de l’informatiu matinal i 
s’aposta per un gran format de cinc hores de matí. Aquest 
informatiu torna a fer-se als estudis de ràdio en horari de 
7:00 a 12:00 hores, de dilluns a divendres. La primera part 
se centra en l’actualitat informativa i s’emet de manera 
simultània per la ràdio i la televisió i la segona, es 
denomina El dia À Punt, s’emet a partir de les 10:00, per la 
ràdio i és més desenfadada i inclou humor, reportatges, 
entrevistes. Cal assenyalar que Les NTC del matí ha 
esdevingut ja un referent informatiu sobretot per 
l’entrevista, fonamentalment, a representats polítics, 
socials, empresarials i personatges d’actualitat, de 
manera que el contingut que s’emet per À Punt a primera 
hora del matí acaba sent replicat al llarg del dia per altres 
mitjans. 

En la televisió, s’estrena a l’octubre de 2021 el programa 
d’actualitat A la Ventura en horari de 12:00 a 14:00 que 
tracta l’actualitat més rellevant del dia, així com temes 
socials i locals. Aquest nou espai de producció pròpia 
suposa l’ampliació de l’horari de contingut informatiu i 
connecta amb el programa informatiu de migdia en la 
televisió. S’aposta per la proximitat informativa millorant 
el pes de les delegacions de Castelló i d’Alacant. Així, 
aquest magazín inclou tota la informació comarcal més 
propera amb temes de caràcter social i de participació 

Fins al mes d'octubre de 2021 el programa tenia una 
periodicitat setmanal i es basava en un debat que oferia 
una mirada crítica i re�exiva dels temes d’actualitat de la 
setmana. L’espai permetia visibilitzar col•lectius i 
agrupacions representatius de la societat civil, com dones 

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) 
exerceix la funció de servei públic que té encomanat 
mitjançant la marca À Punt Mèdia, un servei 
multiplataforma que presta el servei públic de televisió, 
ràdio i web, el disseny i desenvolupament de projectes 
així com la generació de produccions i continguts. 

3.1. La informació en À Punt Mèdia

L’exercici 2021 ha esta marcat, des del punt de vista 
informatiu, per l’evolució de la crisi sanitària, amb la 
vacunació de la població, les successives onades i la 
gestió de l’Administració com a eixos de l’actualitat 
informativa. À Punt analitza tots aquests temes 
d’actualitat amb perspectiva autonòmica, comarcal i 
local.

Els informatius d’À Punt Media s’organitzen de manera 
que són els espais que obrin les tres franges de 
programació diària (matí, vesprada i nit). A la ràdio, a 
més, s’ofereixen butlletins horaris amb les últimes 
notícies.

À Punt Mèdia tracta de respondre a la demanada 
d’informació amb avanços i programes especials per a 
donar en directe les compareixences més rellevants. 

El 2021 es consolida la redacció especialitzada en 
política, economia, societat, cultura i internacional, per a 
comptar amb periodistes amb fonts i agendes pròpies. El 
resultat és positiu tant en el producte �nal com en 
l’e�càcia en l’organització del treball. Aquesta nova 
estratègia informativa, especialitzant els equips, ha 
possibilitat el fet de obtindre exclusives pràcticament 
totes les setmanes i aconseguir ser referents d’altres 
mitjans de comunicació valencians.

L’informatiu NTC comarques, l’informatiu comarcal que 
s’emetia en la televisió d’À Punt de dilluns a divendres, es 
va estrenar l'octubre de 2020. Aquest espai informatiu de 
mitja hora se centrava en la informació més local. El NTC 
comarques va estar en antena �ns al mes de juliol de 2021. 

investigadores, personal sanitari o col•lectius vulnerables, 
i això ha propiciat debats enriquidors i tertúlies 
constructives i divulgadores. 

El magazín radiofònic El rall passa a partir de setembre a 
ser diari i s’emet de 12:00 a 13:30 hores. Aquest espai 
acosta la informació local i comarcal més rellevant i es 
realitza en col•laboració amb la Xarxa d’Emissores 
Municipals Valencianes (Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies). Un total de vint emissores emeten 
el programa, en directe o en diferit, a tota la Comunitat 
Valenciana, on es dona veu a moltes associacions i 
entitats que han trobat una �nestra a la radio pública.

El 2021 es llança el nou web amb un nou concepte. El web 
és la �nestra de tot el contingut d’À Punt Mèdia, però ara 
posa el focus en la informació del dia i en les notícies 
d’última hora, per tal de competir com un tercer mitjà de 
comunicació (a més de la televisió i la ràdio). Per a 
començar a situar-se en aquesta posició, s’ha 
reestructurat el departament digital amb l’objectiu que 
un equip propi de periodistes es dedique exclusivament a 
la informació. Amb aquest objectiu, es redissenya la 
portada i l’estratègia en xarxes. S’hi treballen temes de 
periodisme de dades o multimèdia, com ara el reportatge 
especial sobre la prevenció del suïcidi, premiat per la 
Policia Local de València. L’aposta pel Digital �rts i la 
renovació de l’estratègia ha comportat un augment de 
l’audiència del 40% (d’usuaris únics) respecte del 2020, 
mentre que ha pujat un 30% el nombre de pàgines vistes. 

3.2. Els esports en À Punt Mèdia

El 2021, À Punt Mèdia ha apostat per incloure més temps 
dedicat a l’esport tant en ràdio i televisió com ara en el 
web i les xarxes socials. Aquest exercici, s’ha augmentat 
de manera considerable. Així, s’han cobert les grans cites 
esportives, i s’ha presta especial atenció als esportistes 
valencians, però també s’ha donat visibilitat als equips i 
esports valencians que habitualment no tenen cabuda en 
altres mitjans de comunicació.

Els esports en la televisió d’À Punt

La informació esportiva està present en els blocs 
d’esports dels informatius diaris de la televisió, amb una 
durada d’uns 15 minuts al migdia i 12 minuts a la nit.

En gener començà La �nestra esportiva, un programa de 
retransmissions que s’emet, en principi, els diumenges al 
matí però, de tant en tant, també s’ha emés dissabte i �ns 
i tot algun divendres, segons quan té lloc l’esdeveniment 
esportiu

L’any 2021 s’han fet un total de 37 retransmissions de La 
�nestra esportiva: setze amb el patrocini de la Fundació 
Trinidad Alfonso i huit per streaming pel web d’À Punt. 

Aquestes retransmissions han sigut de diferents 
disciplines esportives, com ara de diferents categories de 
futbol, rugbi, handbol, hoquei, natació, tant femení com 
masculí.

A més, en moments puntuals, s’ha posat en marxa una 
programació especial amb motiu de �tes esportives 
destacades que s’han tractat de forma individualitzada 
dins del bloc d’esports dels Informatius d’À Punt al llarg 
de la setmana. És el cas de l’Especial Vila-real CF Campió 
de la UEFA Europe League. L’especial Mitja Marató, la 
Marató València, l’Eurocup Women i Copa de la Reina de 
Bàsquet, el Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de 
València, el Penyagolosa Trails, l’Open Tenis Ciutat de 
València i el Mediterranean Èpic.

D’altra banda, amb motiu de la celebració dels Jocs 
Olímpics emetérem un serial d’entrevistes dins d’una 
secció anomenada “Camí a Tòquio”. En aquest sentit, des 
del mes de maig, cada dia, el bloc d’esports en els 
informatius incloïa una entrevista i/o reportatge amb 
atletes valencians que participaren en els JJOO. Per a fer 
aquest espai, un equip es va desplaçar a Madrid i 
Barcelona, als centres d’alt rendiment. Aquestes 
entrevistes es publicaren també en el web en una 
pestanya que va estar formada per 37 blocs emesos en 
TDT mentre que en el web especí�c “Camí a Tòquio” va 
sumar un total de 108 peces. 

Va de bo és el programa de retransmissions de partides 
de pilota amb un calendari que l’any 2021 estigué afectat 
per la pandèmia. Finalment, el contracte amb la Fundació 
de Pilota Valenciana (FUNPIVAL) i la Federació de Pilota 
Valenciana (FEDPIVAL), a través de la productora 
Proximia, es formalitzà i les retransmissions de partides 
començaren al mes de març. Tot i això, des d’aquell 
moment s’han retransmés 34 partides en total: 8 de 
FEDPIVAL i 26 de FUNPIVAL.

El departament d’esports va realitzar un reportatge de 
producció pròpia amb guió de Xavi Alberola amb motiu 
de la mort de Paco Cabanes, el Genovés, emés el 6 d’agost 
i que es va repetir el 25 de desembre. 

3.3. La ràdio d’À Punt

Al mes de gener s’estrena el nou horari de l’espai La 
pròrroga, un programa informatiu diari de l’actualitat 
esportiva. Aquest espai es va estrenar amb horari de 15:30 
a 16:00 el 2020. A hores d’ara i des del mes de gener de 
2022 ha passat a emetre’s de 19:30 a les 20:00 hores, ja 
que s’ha valorat que és un horari més adient per a l’oient 
d’esports. 

Línia de fons també canvia d’horari en tornar de les 
vacances d’estiu. A partir del mes de setembre, el 
programa s’emet de dilluns a divendres de 23:00 a 01:00 
hores. Aquest canvi ja s’ha fet, atés que és la franja 
clàssica per a sentir la ràdio esportiva de resum del dia. 
Aquest espai inclou entrevistes amb el personatge de la 
jornada i tertúlia amb presència de periodistes i analistes 
dels principals mitjans de comunicació de la Comunitat 
Valenciana.

El programa Des de la banda ha ampliat l’horari, ja que 
des de la temporada 2020/2021 retransmet no només els 
partits dels equips valencians de Primera Divisió de 
Futbol, sinó també tots els partits del València Basket en 
Lliga, Copa del Rei i Eurocup i en Lliga Endesa Femenina, 
Copa de la Reina i Eurocup Women.

Per últim, cal remarcar que s’ha començat a retransmetre 
els partits de futbol de 1a i 2a RFEF, ASOBAL i Lliga 
Guerreres, rugbi masculí i femení i també un partit 
d’hoquei del Pas Alcodiam, clau per a la permanència de 
l’equip en la màxima categoria. 

3.4. El web d’À Punt

Amb motiu de l’estrena del nou web d’À Punt Mèdia 
s’inclou el nou portal d’esports amb noves seccions i 
pàgina pròpia. Aquest nou espai ha propiciat que es puga 
emetre cada setmana per streaming la roda de premsa 

del tècnic del València i quan hi ha duel autonòmic també 
del tècnic del Vila-real, Elx i Llevant. També s’han emés 
compareixences puntuals, les presentacions dels tècnics, 
com ara les dels entrenadors del Vila-real, València, 
Llevant i Elx. A més, dona la possibilitat d’emetre 
esdeveniments puntuals que atrauen molt l’atenció del 
públic com el sorteig de Copa del Rei del CE Alcoià (en 
octaus i quarts de �nal).

El portal d’esports del web ha permés un espai on podem 
cobrir els esdeveniments especials, ja que s’obre una 
pestanya amb les peces emeses per televisió i altres 
articles i notícies originades només com a contingut 
digital. Per exemple: Mitja Marató, Marató, Volta a la 
Comunitat Valenciana, Camí a Tòquio.

Convenis i acords especí�cs per a la cobertura 
d’esdeveniments:

• Suport a la candidatura de València com a seu dels 
GAY GAMES el 2026. À Punt va avalar el projecte amb 
el compromís d’exercir com a mitjà o�cial durant la 
celebració de l’esdeveniment.

• Conveni de patrocini amb la Federació Valenciana de 
Futbol per a promoure els valors d’aquest esport. Un 
altre objectiu important del conveni és difondre la 
revitalització dels equips de les seleccions 
autonòmiques de la Comunitat Valenciana.

• Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de València 
(setembre 2021) de ciclisme. Conveni per a la 
promoció i difusió del ciclisme, esport molt arrelat a 
la Comunitat Valenciana.

• Acord de copatrocini amb la Fundació Trinidad 
Alfonso per a fomentar la visibilitat d’equips i esports 
minoritaris mitjançant la retransmissió dels partits o 
esdeveniments d’una gran varietat de modalitats 
esportives (hoquei, rugbi, natació, futbol, ciclisme, 
carreres populars, etc.)

3.5. Programació

Els informatius són el centre de la programació de la 
televisió i la ràdio d’À Punt, que complementen la graella 
amb continguts d’entreteniment, cultural i de divulgació. 
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Televisió 

En les vesprades de la televisió cal destacar l’espai Bona 
vesprada, 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 transmeten cada dia inquietuds, queixes i 
suggeriments. Màxim Huerta i el seu equip de 
col•laboradors i reporters proposen vora quatre hores 
diaris d’entreteniment. 

Duel de veus: Va ser trending topic a Espanya i va liderar el 
consum en xarxes i trànsit web durant les setmanes que 
es va emetre. Aquest format compleix l’objectiu de 
vertebració territorial, amb cantants de totes les 
comarques, i de promoció lingüística, gràcies a les 
versions de grups molt coneguts internacionalment. Àlex 
Blanquer va ser la presentadora, acompanyada del jurat 
format per Samantha, Eugeni Alemany i Sole Giménez.

Territori de concert: Durant 23 setmanes es programaren 
grups valencians en Territori de concert, per compensar el 
toc de queda i la manca de l’oferta de música en viu, amb 
�tes signi�catives com El Diluvi, La Gossa Sorda, Ciudad 
Jara, etc.

L’hora fosca: És una docusèrie que narra casos policíacs 
mediàtics i colpidors, posant en relleu la tasca de les 
forces de seguretat per resoldre’ls, amb un destacat 
exercici de documentació i revisió de les fonts. Una 
mirada narrativa seriosa gens sensacionalista.

Zoom, investigació: Reportatges d’investigació amb 
temàtiques variades, que van des de la immediatesa a la 
profunditat d’assumptes complexos. Bérnar Giménez 
lidera l’equip de periodistes per a oferir cada setmana un 
producte en prime time referencial en temes d’actualitat. 

No tenim trellat: Aquest programa busca l’empatia del 
públic major que aquesta nit consumeix preferentment 
televisió en obert. S’incorpora la presentadora Gemma 
Juan, que s’uneix a Òscar Tramoyeres per viatjar per la 
nostàlgia de l’arxiu de la tele, i redescobreix personatges 
de tota la vida i fent riure per com ha passat el temps i 
com hem canviat les valencianes i valencians.

A l’estiu s’estrena el concurs diari El premi, que visita 
empreses de la Comunitat Valenciana per jugar amb els 
treballador/es mentre es dona a conéixer el teixit 
productiu i innovador dels diferents sectors.

Tot és art: Programa de prime time d’actualitat de totes 
les disciplines artístiques i culturals.

Entre bastidors: Programa de difusió del món teatral.

Teatre a Punt: Inclou la gravació de les obres Dinamarca i 
Poder i Santedat.

Els dijous miracle: Producció al voltant del cineasta 
Berlanga.

Terres de cinema: Un cicle de cinema rodat al territori 
valencià que s’emet les nits de divendres.

Tresors amb història: Un gran projecte que conta la 
història dels valencians i valencianes mitjançant objectes 
quotidians que trobem a casa, a l’andana, a les cases de 
camps, etc. L’objectiu és recórrer la nostra geogra�a a la 
recerca dels objectes que formaran una futura col•lecció 
museística que es posarà a l’abast de mancomunitats, 
ajuntaments, etc.

Una habitació amb vistes: El format dedicat a literatura, 
Una habitació pròpia, es fa major i adopta una mirada més 
transversal de la cultura.

Ràdio 

En la programació de la ràdio es por destacar el 
recorregut de l’espai Podríem fer-ho millor, que guanya 
pes els caps de setmana com a alternativa als magazins 
de les emissores generalistes. La realitat en clau d’humor 
es revela com una bona medicina contra la pandèmia i ha 
rebut el premi TresDeu.

Durant el primer semestre de 2021, s’incorporaven a la 
graella els quatre productes de marcat caràcter cultural 
sorgits de la crida feta en coproducció amb l’Institut 
Valencià de Cultura:  

Un magazín multiplataforma

La Colla d’À Punt és un magazín infantil amb continguts 
d’actualitat, culturals i lúdics, i amb un esperit 100% 
multiplataforma, materialitzat en la difusió i estrena de 
continguts en suports digitals de dilluns a divendres, els 
quals també s’emeten posteriorment, durant el cap de 
setmana, en la televisió d’À Punt.

La primera emissió de La Colla d'À Punt es va produir el 5 
de gener de 2021, un dia tan assenyalat com el de la 
vesprada de Reis. Amb aquest programa especial i 
l'arribada dels Reis Mags al garatge de La Colla, es va 
donar a conéixer l'espai des del qual Laia i Pau, els dos 
joves presentadors, fan el programa a partir d'aquell dia. 

Des d'aleshores, al llarg de tres temporades i més d’un any 
d’emissió ininterrompuda, La Colla ha anat creixent pel 
que fa a la dinamització dels seus continguts i seccions, 
l'activitat en el web i xarxes socials (Instagram, Facebook 
i Twitter) i la interacció amb el públic infantil i els centres 
educatius de la Comunitat Valenciana.

Continguts i seccions

La Colla és un format amb una estructura molt 
atomitzada i un ampli mosaic de seccions, on s'intercalen 
les elaborades pels presentadors amb altres 
protagonitzades per alguns dels personatges ja coneguts 
de l’univers de La Colla, com les Feretes, Dani Miquel o Els 
Bíters.

Des de l’inici, aquest ventall de seccions ha crescut, ha 
guanyat en varietat i ha fomentat la interacció amb el 
públic, els centres educatius i altres agrupacions. A més, 
algunes seccions s’han adaptat i se n’han incorporat 
d’altres especí�ques per a moments concrets com les 
vacances d’estiu o Nadal. 

• La versió radiofònica de Territori de concerts amb 23 
grups musicals valencians (33% de grups i veus 
femenines).

• Bambolina sonora, radioteatre seriat que combina la 
participació d’entitats universitàries amb actors i 
actrius professionals.

• Les cinc llunes, amb Amàlia Garrigós repassant les 
cinc àrees culturals de l’IVC.

• Café d’artistes amb entrevistes a personalitats de 
tots els sectors a càrrec de Lluís Miquel.

3.6. Ficció

La �cció és el gènere que més quantitat de recursos 
mobilitza en l’audiovisual i que permet posar en valor el 
talent dels tècnics i artistes. Durant el segon semestre de 
2021 s’inicien els rodatges de la sèrie de comèdia Després 
de tu, en col•laboració amb TV3 i IB3 i que va ser gravada 
a l’estudi 1 de Burjassot, on es van construir els decorats 
de la sèrie. A més, À Punt Mèdia ha col•laborat amb la 
minisèrie Sicília sense morts (IB3), La sèrie Mòpius (IB3) i 
la sèrie Desaparegudes (Canal Sur-CMM-TeleMadrid, 
AragónTV, À Punt).

L’Alqueria Blanca és la gran aposta de �cció per a les nits 
de diumenge que s’estrenà a �nal de març. Aquesta 
temporada inclou díhuit capítols que es van emetre el 
2021. En aquest moment ja es comença a plantejar el 
canvi a una emissió diària de L’Alqueria Blanca, que 
�nalment s’ha materialitzat el 2022. 

3.7. Programació infantil i juvenil

La Colla aglutina les activitats infantils d’À Punt Mèdia, i hi 
inclou la creació de continguts, actuacions en directe, 
sortejos i un espai d’interacció exclusiu per als xiquets i 
xiquetes que s’hi apunten.

guanyadora va ser la comissió Arxiduc Carles - Músic 
Gomis, de l'artista Vicente Gomar que va rebre 2.000 
euros i un estendard que recorda aquesta primera edició. 
El segon premi, amb 1.000 euros en metàl•lic i l’estendard 
de record, va ser per a la falla Rig Veda de la comissió Duc 
de Gaeta - Pobla de Farnals. I el tercer guardó, amb 500 
euros i l’estendard commemoratiu, per a la plaça de la 
Reina, Pau i Sant Vicent amb la falla infantil anomenada 
De València i monstres, dels artistes José Luis Ceballos i 
Paco Sanabria. 

A més, la fallera major infantil és de La Colla i va enviar 
una crida als membres per a què disfrutaren de les Falles. 
El missatge es va penjar en el web i es va promocionar en 
el butlletí de Falles. 

Seguint les activitats infantils, el diumenge 5 de 
setembre, l’Ajuntament de Puçol va comptar amb La Colla 
per tal de celebrar les seues festes. La Banda de les 
Feretes i Dani Miquel van acompanyar el grup Ramonets.

Al mes d’octubre de 2021, es va celebrar la Fira del Llibre 
de València als jardins de Vivers. À Punt Mèdia va signar 
un conveni amb l’Ajuntament per a ser el mitjà o�cial de 
la Fira del Llibre i, per aquest motiu, ens vam 
comprometre a fer un dia d’activitats infantils. El 
diumenge 17, La Banda de les Feretes va actuar al recinte 
de Vivers.  

Tot i que la pandèmia no deixava gaudir de moltes 
activitats, des de La Colla es va intentar dur l’esperit 
nadalenc a totes les cases i es van programar moltes 
activitats perquè les xiquetes i els xiquets gaudiren del 
període de vacances. 

Amb motiu de les festes nadalenques estava prevista la 
presència de La Colla amb estands i actuacions a 
esdeveniments com ara Expojove a València o Exponadal 
a Alacant, però la situació sanitària de nou va fer que es 
cancel•laren. Des de La Colla es programaren unes 
accions per tal de sortejar entrades en diversos 
esdeveniments. Cal destacar la intenció de vertebrar el 
territori buscant activitats de nord a sud:

Finalment, en totes les visites i interaccions amb els 
centres educatius s’ha apro�tat per a promoure tota la 
programació infantil d’À Punt, incentivant els i les 
escolars a fer-se membres de La Colla.

Un referent dels espais infantils i un 
dels preferits dels xiquets i xiquetes

El 2021 ha sigut el primer any d’emissió de La Colla d’À 
Punt i ja ha aconseguit ser un referent dels continguts 
infantils de la cadena , tant en la versió en línia com en la 
versió en televisió, i en un dels espais preferits per les 
xiquetes i els xiquets de la Comunitat Valenciana.

Amb els seus reptes, tutorials, unboxings i la resta de 
seccions, Laia i Pau han aconseguit sintonitzar amb una 
xicalla que cada setmana és més nombrosa i 
participativa, i que ha arribat a superar el 20% de share en 
algunes de les seues emissions en televisió

Activitats La Colla 2021

El 2021 ha sigut l’any en què s’ha recuperat l’activitat 
presencial de La Colla per a xiquetes i xiquets, encara que 
tímidament. Algunes activitats s’han hagut de suspendre, 
però amb totes les di�cultats i prevenció per la situació 
pandèmica, La Colla ha participat i ha organitzat 
concerts, festes i ha col•laborat en diversos 
esdeveniments:

Al mes de juliol, la situació va millorar un poc més i, amb 
les mesures pertinents ja es va permetre fer concerts i 
activitats a l’aire lliure, amb aforament reduït i amb totes 
les mesures higièniques que la covid feia necessàries. Així 
es va poder celebrar, durant el mes de juliol la Gran Fira 
de València. À Punt va participar a la Menuda Fira el 8 de 
juliol amb Dani Miquel i les Feretes i amb els Bíters. El dia 
9 de juliol va actuar Xavi Castillo. 

Al mes de setembre es van celebrar les Falles i La Colla va 
convocar la primera edició dels Premis La Colla a les 
Falles, edició 2021. S’hi presentaren un total de 13 falles, i 
els nostres presentadors, Pau i Laia, junt amb actors de 
L’Alqueria Blanca i presentadors d’À Punt, van recórrer les 
falles que s’havien inscrit als premis. La falla infantil 

concerts, etc.) que es promouen des d’À Punt Mèdia. 

Per tal de mantindre informats els membres de les 
activitats i programació de La Colla, s’envien cada 
setmana butlletins a través del correu electrònic als 
membres que així ho han acceptat, 5.387 membres a 1 de 
gener de 2022

 La Colla també continua felicitant els seus membres pel 
seu aniversari. I ho fa de dos maneres: enviem un correu 
de felicitació per l’aniversari a cada membre que 
compleix anys (vora 5.000 correus a l’any) i cada cap de 
setmana emetem un videoclip de la cançó “Moltes 
felicitats” de les Feretes amb els noms de tots els 
membres que han complit anys al llarg de la setmana. 
Aquest vídeo queda penjat en el web després de l’emissió.

Interacció amb els centres educatius

Des del començament del projecte, la interacció amb els 
centres escolars ha sigut una de les prioritats. Aquesta 
interacció ha anat augmentant i ampliant-se a mesura 
que les restriccions degudes a la pandèmia ho ha permés. 

Seccions com “La Colla Challenge”, “La Colla Unboxing” o 
“La berena de La Colla” han permés conéixer més de 
huitanta centres educatius de sud a nord del territori 
valencià. Es tracta de col•legis de ciutats com Alacant, 
València i Castelló de la Plana, però també de poblacions 
menudes com els Ibarsos, les Alcubles, Corbera o 
Finestrat.

Amb la secció “La berena de La Colla” alguns d’aquests 
escolars, a més, han tingut l'oportunitat visitar els estudis 
d’À Punt a Burjassot per a jugar al garatge de Pau i Laia i 
descobrir alhora com és fa un rodatge de televisió. Una 
activitat extraescolar que, segons el feedback rebut de les 
escoles, és altament positiva i interessant per al seu 
desenvolupament.

En altres seccions com “La Colla nius”, “La Colla endevina” 
o “La Colla s’embrolla”, les escoles també han tingut una 
presència importat a través de les enquestes que s'hi han 
fet a l’alumnat per a conéixer la seua opinió sobre temes 
actuals o posar-hi a prova el seu enginy amb endevinalles 
i travallengües. 

Al llarg de 2021, La Colla ha produït més de 280 peces 
protagonitzades per Laia i Pau, estrenades de dilluns a 
dijous en el site de La Colla d’À Punt, el web d'À Punt i al 
canal de YouTube de La Colla:

El Cau de Les Feretes ha produït 21 peces més, 5 d’elles 
cançons amb la incorporació de l’artista Dani Miquel. 

Amb totes aquestes peces s’han elaborat 75 programes 
d’uns 30’ de durada, estrenats els divendres en el web i 
emesos els caps de setmana en la tele d’À Punt (24 en la 
temporada 1 i 16 en la temporada 2) i diàriament durant 
les vacances d’estiu (35 en total). 

Web i xarxes social

Coincidint pràcticament amb l’inici de les emissions 
d’aquest espai, es va llançar el nou web d’À Punt amb un 
site dedicat exclusivament a La Colla d’À Punt, on s’han 
estrenat de dilluns a divendres, en exclusiva abans de la 
seua emissió en televisió, totes les peces i els compactats 
produïts durant tot l’any.

Al mateix temps, es van posar en marxa diferents per�ls 
en les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter, 
mitjançant els quals es promocionen i es donen a 
conéixer tots els continguts i novetats al voltant de l’espai. 
Aquests per�ls, que compten amb interaccions diàries, 
actualment formen una comunitat de més de 1.500 
seguidors:

• INSTAGRAM: 744 seguidors

• FACEBOOK: 715 seguidors

• TWITTER: 258 seguidors

Una altra plataforma de difusió dels continguts de La 
Colla és el seu canal en YouTube, actualment amb 3.360 
subscripcions on, a més dels continguts de La Colla d’À 
Punt, que s’actualitzen pràcticament diàriament, també 
conté altres espais infantils produïts per la cadena, com 
les sèries Els Bíters, El cau de les Feretes, Historietes 
medievals, Júlia i Gilbert o Catacric, catacrac. 

A banda de tot això, cada divendres s’envia una newsletter 
a tots els membres de La Colla amb totes les novetats al 
voltant de la programació i les activitats infantils (festes, 

Concurs Dibuixa el Nadal

Els membres havien d’omplir un formulari creat per a 
l’ocasió al nostre web i adjuntar la foto d’un dibuix per a 
felicitar Nadal. Algun dels dibuixos també van ser 
seleccionats com a cortinetes de continuïtat de la 
televisió d’À Punt. 

Concurs Il•lumina el Nadal

La mecànica va ser la mateixa que en l’anterior 
convocatòria: els membres havien d’omplir el formulari 
creat per a l’ocasió al nostre web i adjuntar foto de la 
seua decoració nadalenca.

Nous membres de La Colla 

La Colla incrementa els membres amb més de 2.000 
noves incorporacions durant l’exercici. L’obertura a 
activitats presencials ha fet que el nombre de nous 
membres haja crescut en relació amb l’any anterior (1.200 
noves altes el 2020). A les gravacions a escoles s’han 
entregat formularis d’inscripció i s’hi ha aconseguit per 
aquest mitjà 130 nous membres i en els esdeveniments 
amb punts de carnet, s’han fet un total de 425 noves altes.

Els avantatges que La Colla ofereix als membres també 
han crescut amb cinc noves ofertes que es sumen a les 
renovacions de convenis amb empreses públiques i 
privades per tal d’oferir a les xiquetes i els xiquets ofertes 
o descomptes en activitats. 

Col•laboracions de La Colla

La Colla també col•labora amb diverses institucions per a 
fomentar la cultura audiovisual entre els i les joves:

PREMIS MICE

Enguany, À Punt ha participat en els Premis MICE, la 
Mostra Internacional de Cinema Educatiu per a xiquetes, 
xiquets, joves, professorat i públic en general, amb 
pel•lícules realitzades per alumnes dins d’entorns 
d’aprenentatge. La iniciativa forma part del conveni 
subscrit entre À Punt i la Mostra Internacional de Cine 
Educatiu (MICE) amb l’objectiu de difondre i promocionar 
l’audiovisual educatiu valencià i fer-ho d'acord amb la 
carta de valors que regeixen els continguts infantils i 
juvenils d'À Punt. Es va convocar, per tercer any, el Premi 
Especial La Colla À Punt, que reconeix el treball d’una 

producció escolar per l’aportació en valors. En aquesta 
edició, el premi ha estat repartit entre dos guanyadors, ex 
aequo: als treballs de l’IES El Quint de Riba-roja de Túria, 
que presentaren la web sèrie de cinc episodis Sentit únic 
i el curtmetratge Una (altra) història dels inicis del cinema, 
i al CEIP Serreria per Quan ens vàrem adonar. A més a 
més, s’han publicat en el web els curtmetratges 
guanyadors de les altres categories en què han participat 
els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Als centres guanyadors se’ls ofereix una visita al centre 
de producció de Burjassot i el CEIP Serreria va vindre el 
dia 4 de novembre de 2021. 

CINEMA JOVE 2021

À Punt Mèdia també aporta un premi al certamen Cinema 
Jove, en les categories de Primària i Secundària. I ha sigut 
mitjà o�cial de la 36a edició de Cinema Jove. Enguany els 
guardons han sigut per a Camina amb mi del CEIP Serreria 
i Cambia las sábanas de l’IES Lluís Vives. 

CONCURS GUIÓ ANY BERLANGA 2021

Es tracta d’una iniciativa perquè els alumnes de primària 
i secundària tinguen una presa de contacte amb el món 
de l’escriptura audiovisual en col•laboració amb Escola 
Valenciana. Els guanyadors gravaran, produiran i 
estrenaran la pel•lícula en À Punt. Aquest concurs encara 
està en procés. 

3.8. Accessibilitat

La llei de creació de la Corporació, en l’article 5, relatiu als 
principis que s’han d’observar en la prestació del servei 
públic, estableix que s’ha de garantir el principi d’igualtat 
de drets per a les persones amb discapacitat, la qual cosa 
suposa, com estableix la Llei 7/2010, de 31 de març, 
general de la comunicació audiovisual (d’ara en avant, 
LGA), reconéixer que les persones amb discapacitat visual 
o auditiva tenen dret a una accessibilitat universal a la 
comunicació audiovisual.

Dins dels principis bàsics de producció de la norma 
creadora de la CVMC s’estableix que implementarà les 
mesures necessàries per a aconseguir els percentatges de 
programació televisiva diària accessibles a les persones 
amb discapacitat sensorial auditiva i visual previstos en 

l’esmentada LGA; així mateix, s’hi estableix que la 
plataforma tecnològica serà accessible a les persones 
amb discapacitat funcional i que aquesta oferirà la versió 
accessible en tots els canals amb la implementació del 
marc d’accessibilitat audiovisual.

La disposició transitòria cinquena de la llei 7/2010 sobre 
els serveis de suport per a les persones amb discapacitat 
especi�ca, entre altres aspectes, assenyala que els canals 
de televisió de nova emissió han d'aconseguir els temps i 
percentatges �xats en el termini de quatre anys. Atesa la 
doble condició d’À Punt de ser un mitjà públic i, al mateix 
temps, un mitjà de nova creació, es remet una consulta 
als serveis jurídics de la CVMC i es fa el càlcul de les 
hores setmanals amb programació accessible. 

El càlcul de les hores setmanals es fa sobre una 
programació de 19 hores diàries (07:00-02:00), de les 
quals 20 minuts/hora són continguts publicitaris, és a dir, 
no estan subjectes a l’obligatorietat de ser accessibles. En 
aquest sentit, durant el quart any d’emissions À Punt ha 
de cobrir:

• Un mínim de 66 hores subtitulades per setmana.

• Un mínim de 2 hores amb audiodescripció per 
setmana.

• Un mínim de 2 hores amb llengua de signes per 
setmana.

Mitjana d’hores setmanals subtitulació 2021

(Veure �gura 1, pàgina 17)

Per tant, durant 2021 se superen les 66 hores setmanals 
obligatòries per llei i s’aconsegueix l’objectiu marcat pel 
que fa a les hores setmanals subtitulades per a persones 
sordes o amb di�cultats auditives

Mitjana d’hores setmanals amb audiodescripció 2021

(Veure �gura 2, pàgina 17)

Amb el total d’hores amb audiodescripció, se superen les 
hores setmanals obligatòries per llei (2 hores per 
setmana) durant tot el 2021 i, per tant, s’assoleix 
sobradament l’objectiu marcat.

Mitjana hores setmanals llengua de signes 2021

(Veure �gura 3, pàgina 17)

Amb el total d’hores emeses amb llengua de signes 
també se superen les hores setmanals obligatòries per 
llei (2 hores per setmana) durant tot el 2021 i, per tant, 
també s’aconsegueix sobradament l’objectiu marcat.

3.9. Audiències

La televisió d’À Punt

La televisió d’À Punt tanca el 2021 amb les millors dades 
històriques amb una quota de pantalla d’un 3,4% i 25.000 
espectadors de mitjana, que pugen a 643.000 espectadors 
en audiència mitjana acumulada. La televisió autonòmica 
ha crescut un 13% respecte a la quota que va assolir el 
2020 (3%). 

L’any es pot dividir, en termes d’audiència, en tres 
períodes, tal com s’aprecia en el grà�c Períodes 2021. 

1 gener a 30 juny: 3,6%

Estiu (1 juliol a 5 setembre): 2,8%

Nova temporada (6 de setembre a 31 desembre): 3,2%

(Veure �gura 4, pàgina 17)

El millor dia de l’any correspon al 5 de setembre amb un 
6,2% d’audiència (44.000 espectadors), que coincideix 
amb la Cremà de les Falles celebrades durant la primera 
setmana de setembre i que congregaren 1.000.000 
d’espectadors.

En l’evolució mensual s’aprecia que els millors mesos són 
abril i maig, mentre que es manté el con�nament 
provocat per la crisi sanitària de la covid. Al maig 
s’arrepleguen les millors dades històriques en aconseguir 
un 4% de share i 30.000 espectadors de mitjana. 

Per franges horàries, À Punt obté els millors registres en 
la sobretaula, que marca una mitjana anual del 5,9%, 
encara que en la franja que més creix respecte al 2020 és 
en la vesprada (2,6%; +23,8), gràcies a la consolidació de 
Bona vesprada. En prime time tanca amb un 3,5% de 
mitjana, però en els últims mesos dibuixa una tendència 

ascendent, i aconsegueix un 4,0% al novembre.

En programes, la �cció desbanca la informació del primer 
lloc dels programes més vistos i la tornada de L’Alqueria 
Blanca se situa com el més vist de l'any (165.000 
espectadors i un 8,8% de share de mitjana), per damunt 
de NTC migdia (105.000 espectadors i 9,0% de share). La 
tornada de la mítica sèrie obté el rècord el dia de la seua 
estrena, el 21 de març, amb prop de 300.000 
teleespectadors i un 12,8% de share, l'emissió més vista de 
l'any. La �cció es consolida en el prime time dels 
diumenges no sols amb la �cció de producció pròpia sinó 
també amb l'emissió de �ccions estrangeres com La 
guerra ha acabat o Els Medici: senyors de Florència, que se 
situen també entre els més vistos de l'any.

(Veure �gura 5, pàgina 18)

Les noves apostes d'entreteniment impulsen també el 
prime time dels dies laborables, i posicionen els 
programes d'investigació periodística Zoom (4,6%) i 
L’hora Fosca (3,9%) en el pòdium dels més seguits. 
Crònica mèdica (4,1%), Valencians pel món (3,6%) i Duel de 
veus (3,9%) han marcat la diferència aquest últim any

*GECA (a partir de dades de *Kantar Media / Informe anual 
2021)

La ràdio d’À Punt

Les audiències de la ràdio es coneixen cada tres mesos, 
mitjançant l’EGM (Estudi General de Mitjans). L’EGM és un 
estudi estadístic a través d’enquestes en les quals es 
pregunta sobre els hàbits de consum de mitjans. Aquestes 
dades es fan públiques en tres onades al llarg de l’any. 

La ràdio pública registra 36.000 oients diaris, segons les 
xifres de l’Estudi General de Mitjans (EGM) de la tercera 
onada de 2021. Aquestes xifres suposen un creixement 
d’un 50% en els dies laborables respecte de l’onada 
corresponent al segon trimestre de l’any.

La pujada més signi�cativa de la tercera onada correspon 
al total de la setmana (de dilluns a diumenge), on duplica 
la quantitat d’oients. En concret, registra 36.000 oients, 
mentre que en l’onada anterior en va aconseguir 18.000. 

Les notícies del matí, de dilluns a divendres assoleix una 

mitjana de 27.000 oients diaris, cosa que implica un 
creixement d’un 92% respecte de l’onada anterior. El 
programa Esports À Punt, que s’emet de dilluns a 
divendres a les 13:30 hores, també dobla el nombre 
d’oients i arriba a 14.000 de mitjana.

Les xifres de la tercera onada de l’EGM mostren que més 
del 50% dels oients escolten la ràdio d’À Punt en 
poblacions entre 10.000 i 200.000 habitants i al voltant 
del 36% viu a poblacions de menys de 5.000 habitants.

El web i les xarxes d’À Punt

La plataforma multimèdia d'À Punt disposa d'un conjunt 
d'aplicacions per a múltiples entorns: mòbils Android i 
IOS, La Colla per a les mateixes plataformes, smart tv 
Samsung, LG i Apple TV i el servei HbbTV (Hybrid 
Broadcast Broadband TV). A més, amb l’objectiu de fer 
més visible el contingut s’ha posat en marxa en YouTube 
un nou projecte que selecciona el més interessant per a 
aquesta plataforma.

En comunicació interna, el 2021 es llança l'aplicació Som 
À Punt, una eina de comunicació de tots els treballadors i 
les treballadores de la Corporació i de la Societat.

La principal �ta en l’àmbit digital d’À Punt el 2021 ha sigut 
el llançament d’un nou web el 9 de març. Aquest nou 
espai ha suposat un salt qualitatiu en la nostra oferta de 
continguts digitals i ens situa en una posició competitiva 
en el marc de la FORTA. Aquesta millora s’ha vist 
re�ectida en les xifres de trànsit web, que s’ha 
incrementat de forma notable el 2021, passant de 
3.014.581 usuaris a 4.223.586, un 40,11% més, i 20.038.683 
pàgines vistes. (Veure �gura 6, pàgina 18)

A més, l’audiència ha visitat el web d’À Punt Mèdia amb 
més freqüència i passa més temps navegant pel web, 5:41 
minuts davant dels 3:07 del 2020, la qual cosa representa 
un creixement d’un 82,37%.

Quant als continguts més visitats del web, els usuaris i les 
usuàries busquen principalment veure o escoltar l’emissió 
en directe, accedir a la programació a la carta o 
informar-se. Només l’emissió en directe va concentrar un 
7,01% del trànsit, mentre que la secció de notícies va rebre 
un 24,12% de les visites, la majoria relacionades amb la 

covid-19. D’altra banda, els programes i sèries i a la carta 
van rebre un 20% del trànsit total del web, i el consum es 
va incrementar un 14% respecte a 2020. Destaquen els 
capítols de la nova temporada de L'Alqueria Blanca i els 
programes de L'hora fosca.

Les xarxes van ser la nostra major font de trànsit el 2021. 
En concret, van aportar un 44% del trànsit web, amb 
Facebook com a primera xarxa per nombre de visites 
(78%), seguida de Twitter (12,7%) i Instagram (4,30%). La 
resta del trànsit web va ser, principalment, directe 
(28,3%) i orgànic (23,7%).

En les xarxes també s’ha aconseguit millorar 
signi�cativament el nombre d'interaccions amb els 
seguidors i seguidores. Els canals que més han crescut en 
aquest aspecte el 2021 són: +33% (Facebook À Punt 
Mèdia), +66% (Facebook À Punt NTC) +56% (Instagram À 
Punt NTC) i +35% (Twitter À Punt NTC).

Pel que fa al nombre de seguidors, s’ha experimentat un 
creixement d’una mitjana d’un 12% en els canals 
corporatius d’À Punt en Facebook, Instagram i Twitter. En 
YouTube els subscriptors han augmentat un 47%, amb els 
capítols a la carta de L’hora fosca que encapçala el 
rànquing de vídeos més vists.

Entre els continguts que han destacat en les xarxes està 
el videoclip de Mi tierra interpretat per Nino Bravo i 
Samantha Gilabert, que va encetar la campanya “À Punt, 
la veu de tots” el 9 d’Octubre. El vídeo és un dels més 
vistos en el canal de Youtube d’À Punt, amb més de 
230.000 visualitzacions. Un altre programa que va 
aconseguir viralitat és el concurs de talents Duel de veus. 
El hashtag #DuelDeVeus va ser un habitual entre els 
trending topic de Twitter a Espanya i a la Comunitat 
Valenciana cada nit de gala. Centenars d’usuaris van 
comentar cada entrega en directe en aquesta xarxa 
social. (Veure �gura 7, pàgina 18)

El fet de tindre un editor de continguts web més avançat 
ens ha permés aprofundir en les noves tendències de 
periodisme de dades, fent ús d’eines de visualització de 
dades com Datawrapper o Flourish per a il•lustrar 
reportatges d’anàlisi i especialment l’evolució setmanal 
de la covid-19 i la vacunació als municipis de la 
Comunitat Valenciana. El nou web també ens ha permés 
oferir reportatges multimèdia més complets. Un bon 

exemple és la peça “Suïcidis: l'emergència sanitària de 
què no es parla”, que va ser guardonat en els VI Premis 
Periodístics de la Policia Local de València

La informació esportiva també s’ha impulsat en l’àmbit 
digital especialment durant el 2021. En les seccions de 
futbol i bàsquet s’han incorporat widgets per a mostrar 
els partits de la jornada i les classi�cacions per 
competició. A més, es va obrir un nou compte dedicat 
d’Instagram i intensi�cat l’activitat en Twitter, on hem 
crescut de 2.000 seguidors (un 33% més en un any). El 
web ha començat a oferir de forma habitual rodes de 
premsa dels entrenadors dels equips de futbol valencians.

Al 2021 també s’han posat en marxa alguns projectes 
transmèdia. El programa Crònica mèdica, una sèrie 
documental sobre històries de sanitaris i pacients del 
servei públic de salut, acompanyava cada entrega 
televisiva amb continguts relacionats exclusius per a web, 
com ara entrevistes no emeses en televisió o reportatges 
en profunditat sobre personalitats valencianes importants 
en el món de la medicina.

L’auge de l’ús del codi QR durant la pandèmia també ha 
ajudat a aprofundir en la vessant transmèdia de la 
redacció d’informatius. Així, s’ha introduït com a pràctica 
habitual l’ús del QR en informatius de televisió per a oferir 
la possibilitat d’accedir a informació més detallada sobre 
una notícia, a una retransmissió a la carta, a consultar 
dades com per exemple els resultats de la Loteria de 
Nadal, etc.

L’estrena de la nova temporada de L’Alqueria Blanca 
també ha tingut una vessant transmèdia. Com que és una 
sèrie molt estimada per l’audiència, es va facilitar el 
contacte entre els seguidors i seguidores i els actors i 
actrius de la producció a través dels Fem comboi, xats en 
directe gravats des de diferents ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana que es podien seguir des dels 
canals de les xarxes d’À Punt. Durant les converses hi 
havia un diàleg en directe entre els actors i actrius i els 
fans que llançaven les preguntes en xarxes.

Figura 5. Informació programes

Figura 6. Informació xarxes

Figura 7. Informació sobre xarxes 2
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L’informatiu matinal Les NTC del matí es va realitzar per a 
la ràdio i la televisió �ns al mes de juliol. Al setembre es 
produeix una remodelació de l’informatiu matinal i 
s’aposta per un gran format de cinc hores de matí. Aquest 
informatiu torna a fer-se als estudis de ràdio en horari de 
7:00 a 12:00 hores, de dilluns a divendres. La primera part 
se centra en l’actualitat informativa i s’emet de manera 
simultània per la ràdio i la televisió i la segona, es 
denomina El dia À Punt, s’emet a partir de les 10:00, per la 
ràdio i és més desenfadada i inclou humor, reportatges, 
entrevistes. Cal assenyalar que Les NTC del matí ha 
esdevingut ja un referent informatiu sobretot per 
l’entrevista, fonamentalment, a representats polítics, 
socials, empresarials i personatges d’actualitat, de 
manera que el contingut que s’emet per À Punt a primera 
hora del matí acaba sent replicat al llarg del dia per altres 
mitjans. 

En la televisió, s’estrena a l’octubre de 2021 el programa 
d’actualitat A la Ventura en horari de 12:00 a 14:00 que 
tracta l’actualitat més rellevant del dia, així com temes 
socials i locals. Aquest nou espai de producció pròpia 
suposa l’ampliació de l’horari de contingut informatiu i 
connecta amb el programa informatiu de migdia en la 
televisió. S’aposta per la proximitat informativa millorant 
el pes de les delegacions de Castelló i d’Alacant. Així, 
aquest magazín inclou tota la informació comarcal més 
propera amb temes de caràcter social i de participació 

Fins al mes d'octubre de 2021 el programa tenia una 
periodicitat setmanal i es basava en un debat que oferia 
una mirada crítica i re�exiva dels temes d’actualitat de la 
setmana. L’espai permetia visibilitzar col•lectius i 
agrupacions representatius de la societat civil, com dones 

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) 
exerceix la funció de servei públic que té encomanat 
mitjançant la marca À Punt Mèdia, un servei 
multiplataforma que presta el servei públic de televisió, 
ràdio i web, el disseny i desenvolupament de projectes 
així com la generació de produccions i continguts. 

3.1. La informació en À Punt Mèdia

L’exercici 2021 ha esta marcat, des del punt de vista 
informatiu, per l’evolució de la crisi sanitària, amb la 
vacunació de la població, les successives onades i la 
gestió de l’Administració com a eixos de l’actualitat 
informativa. À Punt analitza tots aquests temes 
d’actualitat amb perspectiva autonòmica, comarcal i 
local.

Els informatius d’À Punt Media s’organitzen de manera 
que són els espais que obrin les tres franges de 
programació diària (matí, vesprada i nit). A la ràdio, a 
més, s’ofereixen butlletins horaris amb les últimes 
notícies.

À Punt Mèdia tracta de respondre a la demanada 
d’informació amb avanços i programes especials per a 
donar en directe les compareixences més rellevants. 

El 2021 es consolida la redacció especialitzada en 
política, economia, societat, cultura i internacional, per a 
comptar amb periodistes amb fonts i agendes pròpies. El 
resultat és positiu tant en el producte �nal com en 
l’e�càcia en l’organització del treball. Aquesta nova 
estratègia informativa, especialitzant els equips, ha 
possibilitat el fet de obtindre exclusives pràcticament 
totes les setmanes i aconseguir ser referents d’altres 
mitjans de comunicació valencians.

L’informatiu NTC comarques, l’informatiu comarcal que 
s’emetia en la televisió d’À Punt de dilluns a divendres, es 
va estrenar l'octubre de 2020. Aquest espai informatiu de 
mitja hora se centrava en la informació més local. El NTC 
comarques va estar en antena �ns al mes de juliol de 2021. 

investigadores, personal sanitari o col•lectius vulnerables, 
i això ha propiciat debats enriquidors i tertúlies 
constructives i divulgadores. 

El magazín radiofònic El rall passa a partir de setembre a 
ser diari i s’emet de 12:00 a 13:30 hores. Aquest espai 
acosta la informació local i comarcal més rellevant i es 
realitza en col•laboració amb la Xarxa d’Emissores 
Municipals Valencianes (Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies). Un total de vint emissores emeten 
el programa, en directe o en diferit, a tota la Comunitat 
Valenciana, on es dona veu a moltes associacions i 
entitats que han trobat una �nestra a la radio pública.

El 2021 es llança el nou web amb un nou concepte. El web 
és la �nestra de tot el contingut d’À Punt Mèdia, però ara 
posa el focus en la informació del dia i en les notícies 
d’última hora, per tal de competir com un tercer mitjà de 
comunicació (a més de la televisió i la ràdio). Per a 
començar a situar-se en aquesta posició, s’ha 
reestructurat el departament digital amb l’objectiu que 
un equip propi de periodistes es dedique exclusivament a 
la informació. Amb aquest objectiu, es redissenya la 
portada i l’estratègia en xarxes. S’hi treballen temes de 
periodisme de dades o multimèdia, com ara el reportatge 
especial sobre la prevenció del suïcidi, premiat per la 
Policia Local de València. L’aposta pel Digital �rts i la 
renovació de l’estratègia ha comportat un augment de 
l’audiència del 40% (d’usuaris únics) respecte del 2020, 
mentre que ha pujat un 30% el nombre de pàgines vistes. 

3.2. Els esports en À Punt Mèdia

El 2021, À Punt Mèdia ha apostat per incloure més temps 
dedicat a l’esport tant en ràdio i televisió com ara en el 
web i les xarxes socials. Aquest exercici, s’ha augmentat 
de manera considerable. Així, s’han cobert les grans cites 
esportives, i s’ha presta especial atenció als esportistes 
valencians, però també s’ha donat visibilitat als equips i 
esports valencians que habitualment no tenen cabuda en 
altres mitjans de comunicació.

Els esports en la televisió d’À Punt

La informació esportiva està present en els blocs 
d’esports dels informatius diaris de la televisió, amb una 
durada d’uns 15 minuts al migdia i 12 minuts a la nit.

En gener començà La �nestra esportiva, un programa de 
retransmissions que s’emet, en principi, els diumenges al 
matí però, de tant en tant, també s’ha emés dissabte i �ns 
i tot algun divendres, segons quan té lloc l’esdeveniment 
esportiu

L’any 2021 s’han fet un total de 37 retransmissions de La 
�nestra esportiva: setze amb el patrocini de la Fundació 
Trinidad Alfonso i huit per streaming pel web d’À Punt. 

Aquestes retransmissions han sigut de diferents 
disciplines esportives, com ara de diferents categories de 
futbol, rugbi, handbol, hoquei, natació, tant femení com 
masculí.

A més, en moments puntuals, s’ha posat en marxa una 
programació especial amb motiu de �tes esportives 
destacades que s’han tractat de forma individualitzada 
dins del bloc d’esports dels Informatius d’À Punt al llarg 
de la setmana. És el cas de l’Especial Vila-real CF Campió 
de la UEFA Europe League. L’especial Mitja Marató, la 
Marató València, l’Eurocup Women i Copa de la Reina de 
Bàsquet, el Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de 
València, el Penyagolosa Trails, l’Open Tenis Ciutat de 
València i el Mediterranean Èpic.

D’altra banda, amb motiu de la celebració dels Jocs 
Olímpics emetérem un serial d’entrevistes dins d’una 
secció anomenada “Camí a Tòquio”. En aquest sentit, des 
del mes de maig, cada dia, el bloc d’esports en els 
informatius incloïa una entrevista i/o reportatge amb 
atletes valencians que participaren en els JJOO. Per a fer 
aquest espai, un equip es va desplaçar a Madrid i 
Barcelona, als centres d’alt rendiment. Aquestes 
entrevistes es publicaren també en el web en una 
pestanya que va estar formada per 37 blocs emesos en 
TDT mentre que en el web especí�c “Camí a Tòquio” va 
sumar un total de 108 peces. 

Va de bo és el programa de retransmissions de partides 
de pilota amb un calendari que l’any 2021 estigué afectat 
per la pandèmia. Finalment, el contracte amb la Fundació 
de Pilota Valenciana (FUNPIVAL) i la Federació de Pilota 
Valenciana (FEDPIVAL), a través de la productora 
Proximia, es formalitzà i les retransmissions de partides 
començaren al mes de març. Tot i això, des d’aquell 
moment s’han retransmés 34 partides en total: 8 de 
FEDPIVAL i 26 de FUNPIVAL.

El departament d’esports va realitzar un reportatge de 
producció pròpia amb guió de Xavi Alberola amb motiu 
de la mort de Paco Cabanes, el Genovés, emés el 6 d’agost 
i que es va repetir el 25 de desembre. 

3.3. La ràdio d’À Punt

Al mes de gener s’estrena el nou horari de l’espai La 
pròrroga, un programa informatiu diari de l’actualitat 
esportiva. Aquest espai es va estrenar amb horari de 15:30 
a 16:00 el 2020. A hores d’ara i des del mes de gener de 
2022 ha passat a emetre’s de 19:30 a les 20:00 hores, ja 
que s’ha valorat que és un horari més adient per a l’oient 
d’esports. 

Línia de fons també canvia d’horari en tornar de les 
vacances d’estiu. A partir del mes de setembre, el 
programa s’emet de dilluns a divendres de 23:00 a 01:00 
hores. Aquest canvi ja s’ha fet, atés que és la franja 
clàssica per a sentir la ràdio esportiva de resum del dia. 
Aquest espai inclou entrevistes amb el personatge de la 
jornada i tertúlia amb presència de periodistes i analistes 
dels principals mitjans de comunicació de la Comunitat 
Valenciana.

El programa Des de la banda ha ampliat l’horari, ja que 
des de la temporada 2020/2021 retransmet no només els 
partits dels equips valencians de Primera Divisió de 
Futbol, sinó també tots els partits del València Basket en 
Lliga, Copa del Rei i Eurocup i en Lliga Endesa Femenina, 
Copa de la Reina i Eurocup Women.

Per últim, cal remarcar que s’ha començat a retransmetre 
els partits de futbol de 1a i 2a RFEF, ASOBAL i Lliga 
Guerreres, rugbi masculí i femení i també un partit 
d’hoquei del Pas Alcodiam, clau per a la permanència de 
l’equip en la màxima categoria. 

3.4. El web d’À Punt

Amb motiu de l’estrena del nou web d’À Punt Mèdia 
s’inclou el nou portal d’esports amb noves seccions i 
pàgina pròpia. Aquest nou espai ha propiciat que es puga 
emetre cada setmana per streaming la roda de premsa 

del tècnic del València i quan hi ha duel autonòmic també 
del tècnic del Vila-real, Elx i Llevant. També s’han emés 
compareixences puntuals, les presentacions dels tècnics, 
com ara les dels entrenadors del Vila-real, València, 
Llevant i Elx. A més, dona la possibilitat d’emetre 
esdeveniments puntuals que atrauen molt l’atenció del 
públic com el sorteig de Copa del Rei del CE Alcoià (en 
octaus i quarts de �nal).

El portal d’esports del web ha permés un espai on podem 
cobrir els esdeveniments especials, ja que s’obre una 
pestanya amb les peces emeses per televisió i altres 
articles i notícies originades només com a contingut 
digital. Per exemple: Mitja Marató, Marató, Volta a la 
Comunitat Valenciana, Camí a Tòquio.

Convenis i acords especí�cs per a la cobertura 
d’esdeveniments:

• Suport a la candidatura de València com a seu dels 
GAY GAMES el 2026. À Punt va avalar el projecte amb 
el compromís d’exercir com a mitjà o�cial durant la 
celebració de l’esdeveniment.

• Conveni de patrocini amb la Federació Valenciana de 
Futbol per a promoure els valors d’aquest esport. Un 
altre objectiu important del conveni és difondre la 
revitalització dels equips de les seleccions 
autonòmiques de la Comunitat Valenciana.

• Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de València 
(setembre 2021) de ciclisme. Conveni per a la 
promoció i difusió del ciclisme, esport molt arrelat a 
la Comunitat Valenciana.

• Acord de copatrocini amb la Fundació Trinidad 
Alfonso per a fomentar la visibilitat d’equips i esports 
minoritaris mitjançant la retransmissió dels partits o 
esdeveniments d’una gran varietat de modalitats 
esportives (hoquei, rugbi, natació, futbol, ciclisme, 
carreres populars, etc.)

3.5. Programació

Els informatius són el centre de la programació de la 
televisió i la ràdio d’À Punt, que complementen la graella 
amb continguts d’entreteniment, cultural i de divulgació. 
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Televisió 

En les vesprades de la televisió cal destacar l’espai Bona 
vesprada, 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 transmeten cada dia inquietuds, queixes i 
suggeriments. Màxim Huerta i el seu equip de 
col•laboradors i reporters proposen vora quatre hores 
diaris d’entreteniment. 

Duel de veus: Va ser trending topic a Espanya i va liderar el 
consum en xarxes i trànsit web durant les setmanes que 
es va emetre. Aquest format compleix l’objectiu de 
vertebració territorial, amb cantants de totes les 
comarques, i de promoció lingüística, gràcies a les 
versions de grups molt coneguts internacionalment. Àlex 
Blanquer va ser la presentadora, acompanyada del jurat 
format per Samantha, Eugeni Alemany i Sole Giménez.

Territori de concert: Durant 23 setmanes es programaren 
grups valencians en Territori de concert, per compensar el 
toc de queda i la manca de l’oferta de música en viu, amb 
�tes signi�catives com El Diluvi, La Gossa Sorda, Ciudad 
Jara, etc.

L’hora fosca: És una docusèrie que narra casos policíacs 
mediàtics i colpidors, posant en relleu la tasca de les 
forces de seguretat per resoldre’ls, amb un destacat 
exercici de documentació i revisió de les fonts. Una 
mirada narrativa seriosa gens sensacionalista.

Zoom, investigació: Reportatges d’investigació amb 
temàtiques variades, que van des de la immediatesa a la 
profunditat d’assumptes complexos. Bérnar Giménez 
lidera l’equip de periodistes per a oferir cada setmana un 
producte en prime time referencial en temes d’actualitat. 

No tenim trellat: Aquest programa busca l’empatia del 
públic major que aquesta nit consumeix preferentment 
televisió en obert. S’incorpora la presentadora Gemma 
Juan, que s’uneix a Òscar Tramoyeres per viatjar per la 
nostàlgia de l’arxiu de la tele, i redescobreix personatges 
de tota la vida i fent riure per com ha passat el temps i 
com hem canviat les valencianes i valencians.

A l’estiu s’estrena el concurs diari El premi, que visita 
empreses de la Comunitat Valenciana per jugar amb els 
treballador/es mentre es dona a conéixer el teixit 
productiu i innovador dels diferents sectors.

Tot és art: Programa de prime time d’actualitat de totes 
les disciplines artístiques i culturals.

Entre bastidors: Programa de difusió del món teatral.

Teatre a Punt: Inclou la gravació de les obres Dinamarca i 
Poder i Santedat.

Els dijous miracle: Producció al voltant del cineasta 
Berlanga.

Terres de cinema: Un cicle de cinema rodat al territori 
valencià que s’emet les nits de divendres.

Tresors amb història: Un gran projecte que conta la 
història dels valencians i valencianes mitjançant objectes 
quotidians que trobem a casa, a l’andana, a les cases de 
camps, etc. L’objectiu és recórrer la nostra geogra�a a la 
recerca dels objectes que formaran una futura col•lecció 
museística que es posarà a l’abast de mancomunitats, 
ajuntaments, etc.

Una habitació amb vistes: El format dedicat a literatura, 
Una habitació pròpia, es fa major i adopta una mirada més 
transversal de la cultura.

Ràdio 

En la programació de la ràdio es por destacar el 
recorregut de l’espai Podríem fer-ho millor, que guanya 
pes els caps de setmana com a alternativa als magazins 
de les emissores generalistes. La realitat en clau d’humor 
es revela com una bona medicina contra la pandèmia i ha 
rebut el premi TresDeu.

Durant el primer semestre de 2021, s’incorporaven a la 
graella els quatre productes de marcat caràcter cultural 
sorgits de la crida feta en coproducció amb l’Institut 
Valencià de Cultura:  

Un magazín multiplataforma

La Colla d’À Punt és un magazín infantil amb continguts 
d’actualitat, culturals i lúdics, i amb un esperit 100% 
multiplataforma, materialitzat en la difusió i estrena de 
continguts en suports digitals de dilluns a divendres, els 
quals també s’emeten posteriorment, durant el cap de 
setmana, en la televisió d’À Punt.

La primera emissió de La Colla d'À Punt es va produir el 5 
de gener de 2021, un dia tan assenyalat com el de la 
vesprada de Reis. Amb aquest programa especial i 
l'arribada dels Reis Mags al garatge de La Colla, es va 
donar a conéixer l'espai des del qual Laia i Pau, els dos 
joves presentadors, fan el programa a partir d'aquell dia. 

Des d'aleshores, al llarg de tres temporades i més d’un any 
d’emissió ininterrompuda, La Colla ha anat creixent pel 
que fa a la dinamització dels seus continguts i seccions, 
l'activitat en el web i xarxes socials (Instagram, Facebook 
i Twitter) i la interacció amb el públic infantil i els centres 
educatius de la Comunitat Valenciana.

Continguts i seccions

La Colla és un format amb una estructura molt 
atomitzada i un ampli mosaic de seccions, on s'intercalen 
les elaborades pels presentadors amb altres 
protagonitzades per alguns dels personatges ja coneguts 
de l’univers de La Colla, com les Feretes, Dani Miquel o Els 
Bíters.

Des de l’inici, aquest ventall de seccions ha crescut, ha 
guanyat en varietat i ha fomentat la interacció amb el 
públic, els centres educatius i altres agrupacions. A més, 
algunes seccions s’han adaptat i se n’han incorporat 
d’altres especí�ques per a moments concrets com les 
vacances d’estiu o Nadal. 

• La versió radiofònica de Territori de concerts amb 23 
grups musicals valencians (33% de grups i veus 
femenines).

• Bambolina sonora, radioteatre seriat que combina la 
participació d’entitats universitàries amb actors i 
actrius professionals.

• Les cinc llunes, amb Amàlia Garrigós repassant les 
cinc àrees culturals de l’IVC.

• Café d’artistes amb entrevistes a personalitats de 
tots els sectors a càrrec de Lluís Miquel.

3.6. Ficció

La �cció és el gènere que més quantitat de recursos 
mobilitza en l’audiovisual i que permet posar en valor el 
talent dels tècnics i artistes. Durant el segon semestre de 
2021 s’inicien els rodatges de la sèrie de comèdia Després 
de tu, en col•laboració amb TV3 i IB3 i que va ser gravada 
a l’estudi 1 de Burjassot, on es van construir els decorats 
de la sèrie. A més, À Punt Mèdia ha col•laborat amb la 
minisèrie Sicília sense morts (IB3), La sèrie Mòpius (IB3) i 
la sèrie Desaparegudes (Canal Sur-CMM-TeleMadrid, 
AragónTV, À Punt).

L’Alqueria Blanca és la gran aposta de �cció per a les nits 
de diumenge que s’estrenà a �nal de març. Aquesta 
temporada inclou díhuit capítols que es van emetre el 
2021. En aquest moment ja es comença a plantejar el 
canvi a una emissió diària de L’Alqueria Blanca, que 
�nalment s’ha materialitzat el 2022. 

3.7. Programació infantil i juvenil

La Colla aglutina les activitats infantils d’À Punt Mèdia, i hi 
inclou la creació de continguts, actuacions en directe, 
sortejos i un espai d’interacció exclusiu per als xiquets i 
xiquetes que s’hi apunten.

guanyadora va ser la comissió Arxiduc Carles - Músic 
Gomis, de l'artista Vicente Gomar que va rebre 2.000 
euros i un estendard que recorda aquesta primera edició. 
El segon premi, amb 1.000 euros en metàl•lic i l’estendard 
de record, va ser per a la falla Rig Veda de la comissió Duc 
de Gaeta - Pobla de Farnals. I el tercer guardó, amb 500 
euros i l’estendard commemoratiu, per a la plaça de la 
Reina, Pau i Sant Vicent amb la falla infantil anomenada 
De València i monstres, dels artistes José Luis Ceballos i 
Paco Sanabria. 

A més, la fallera major infantil és de La Colla i va enviar 
una crida als membres per a què disfrutaren de les Falles. 
El missatge es va penjar en el web i es va promocionar en 
el butlletí de Falles. 

Seguint les activitats infantils, el diumenge 5 de 
setembre, l’Ajuntament de Puçol va comptar amb La Colla 
per tal de celebrar les seues festes. La Banda de les 
Feretes i Dani Miquel van acompanyar el grup Ramonets.

Al mes d’octubre de 2021, es va celebrar la Fira del Llibre 
de València als jardins de Vivers. À Punt Mèdia va signar 
un conveni amb l’Ajuntament per a ser el mitjà o�cial de 
la Fira del Llibre i, per aquest motiu, ens vam 
comprometre a fer un dia d’activitats infantils. El 
diumenge 17, La Banda de les Feretes va actuar al recinte 
de Vivers.  

Tot i que la pandèmia no deixava gaudir de moltes 
activitats, des de La Colla es va intentar dur l’esperit 
nadalenc a totes les cases i es van programar moltes 
activitats perquè les xiquetes i els xiquets gaudiren del 
període de vacances. 

Amb motiu de les festes nadalenques estava prevista la 
presència de La Colla amb estands i actuacions a 
esdeveniments com ara Expojove a València o Exponadal 
a Alacant, però la situació sanitària de nou va fer que es 
cancel•laren. Des de La Colla es programaren unes 
accions per tal de sortejar entrades en diversos 
esdeveniments. Cal destacar la intenció de vertebrar el 
territori buscant activitats de nord a sud:

Finalment, en totes les visites i interaccions amb els 
centres educatius s’ha apro�tat per a promoure tota la 
programació infantil d’À Punt, incentivant els i les 
escolars a fer-se membres de La Colla.

Un referent dels espais infantils i un 
dels preferits dels xiquets i xiquetes

El 2021 ha sigut el primer any d’emissió de La Colla d’À 
Punt i ja ha aconseguit ser un referent dels continguts 
infantils de la cadena , tant en la versió en línia com en la 
versió en televisió, i en un dels espais preferits per les 
xiquetes i els xiquets de la Comunitat Valenciana.

Amb els seus reptes, tutorials, unboxings i la resta de 
seccions, Laia i Pau han aconseguit sintonitzar amb una 
xicalla que cada setmana és més nombrosa i 
participativa, i que ha arribat a superar el 20% de share en 
algunes de les seues emissions en televisió

Activitats La Colla 2021

El 2021 ha sigut l’any en què s’ha recuperat l’activitat 
presencial de La Colla per a xiquetes i xiquets, encara que 
tímidament. Algunes activitats s’han hagut de suspendre, 
però amb totes les di�cultats i prevenció per la situació 
pandèmica, La Colla ha participat i ha organitzat 
concerts, festes i ha col•laborat en diversos 
esdeveniments:

Al mes de juliol, la situació va millorar un poc més i, amb 
les mesures pertinents ja es va permetre fer concerts i 
activitats a l’aire lliure, amb aforament reduït i amb totes 
les mesures higièniques que la covid feia necessàries. Així 
es va poder celebrar, durant el mes de juliol la Gran Fira 
de València. À Punt va participar a la Menuda Fira el 8 de 
juliol amb Dani Miquel i les Feretes i amb els Bíters. El dia 
9 de juliol va actuar Xavi Castillo. 

Al mes de setembre es van celebrar les Falles i La Colla va 
convocar la primera edició dels Premis La Colla a les 
Falles, edició 2021. S’hi presentaren un total de 13 falles, i 
els nostres presentadors, Pau i Laia, junt amb actors de 
L’Alqueria Blanca i presentadors d’À Punt, van recórrer les 
falles que s’havien inscrit als premis. La falla infantil 

concerts, etc.) que es promouen des d’À Punt Mèdia. 

Per tal de mantindre informats els membres de les 
activitats i programació de La Colla, s’envien cada 
setmana butlletins a través del correu electrònic als 
membres que així ho han acceptat, 5.387 membres a 1 de 
gener de 2022

 La Colla també continua felicitant els seus membres pel 
seu aniversari. I ho fa de dos maneres: enviem un correu 
de felicitació per l’aniversari a cada membre que 
compleix anys (vora 5.000 correus a l’any) i cada cap de 
setmana emetem un videoclip de la cançó “Moltes 
felicitats” de les Feretes amb els noms de tots els 
membres que han complit anys al llarg de la setmana. 
Aquest vídeo queda penjat en el web després de l’emissió.

Interacció amb els centres educatius

Des del començament del projecte, la interacció amb els 
centres escolars ha sigut una de les prioritats. Aquesta 
interacció ha anat augmentant i ampliant-se a mesura 
que les restriccions degudes a la pandèmia ho ha permés. 

Seccions com “La Colla Challenge”, “La Colla Unboxing” o 
“La berena de La Colla” han permés conéixer més de 
huitanta centres educatius de sud a nord del territori 
valencià. Es tracta de col•legis de ciutats com Alacant, 
València i Castelló de la Plana, però també de poblacions 
menudes com els Ibarsos, les Alcubles, Corbera o 
Finestrat.

Amb la secció “La berena de La Colla” alguns d’aquests 
escolars, a més, han tingut l'oportunitat visitar els estudis 
d’À Punt a Burjassot per a jugar al garatge de Pau i Laia i 
descobrir alhora com és fa un rodatge de televisió. Una 
activitat extraescolar que, segons el feedback rebut de les 
escoles, és altament positiva i interessant per al seu 
desenvolupament.

En altres seccions com “La Colla nius”, “La Colla endevina” 
o “La Colla s’embrolla”, les escoles també han tingut una 
presència importat a través de les enquestes que s'hi han 
fet a l’alumnat per a conéixer la seua opinió sobre temes 
actuals o posar-hi a prova el seu enginy amb endevinalles 
i travallengües. 

Al llarg de 2021, La Colla ha produït més de 280 peces 
protagonitzades per Laia i Pau, estrenades de dilluns a 
dijous en el site de La Colla d’À Punt, el web d'À Punt i al 
canal de YouTube de La Colla:

El Cau de Les Feretes ha produït 21 peces més, 5 d’elles 
cançons amb la incorporació de l’artista Dani Miquel. 

Amb totes aquestes peces s’han elaborat 75 programes 
d’uns 30’ de durada, estrenats els divendres en el web i 
emesos els caps de setmana en la tele d’À Punt (24 en la 
temporada 1 i 16 en la temporada 2) i diàriament durant 
les vacances d’estiu (35 en total). 

Web i xarxes social

Coincidint pràcticament amb l’inici de les emissions 
d’aquest espai, es va llançar el nou web d’À Punt amb un 
site dedicat exclusivament a La Colla d’À Punt, on s’han 
estrenat de dilluns a divendres, en exclusiva abans de la 
seua emissió en televisió, totes les peces i els compactats 
produïts durant tot l’any.

Al mateix temps, es van posar en marxa diferents per�ls 
en les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter, 
mitjançant els quals es promocionen i es donen a 
conéixer tots els continguts i novetats al voltant de l’espai. 
Aquests per�ls, que compten amb interaccions diàries, 
actualment formen una comunitat de més de 1.500 
seguidors:

• INSTAGRAM: 744 seguidors

• FACEBOOK: 715 seguidors

• TWITTER: 258 seguidors

Una altra plataforma de difusió dels continguts de La 
Colla és el seu canal en YouTube, actualment amb 3.360 
subscripcions on, a més dels continguts de La Colla d’À 
Punt, que s’actualitzen pràcticament diàriament, també 
conté altres espais infantils produïts per la cadena, com 
les sèries Els Bíters, El cau de les Feretes, Historietes 
medievals, Júlia i Gilbert o Catacric, catacrac. 

A banda de tot això, cada divendres s’envia una newsletter 
a tots els membres de La Colla amb totes les novetats al 
voltant de la programació i les activitats infantils (festes, 

Concurs Dibuixa el Nadal

Els membres havien d’omplir un formulari creat per a 
l’ocasió al nostre web i adjuntar la foto d’un dibuix per a 
felicitar Nadal. Algun dels dibuixos també van ser 
seleccionats com a cortinetes de continuïtat de la 
televisió d’À Punt. 

Concurs Il•lumina el Nadal

La mecànica va ser la mateixa que en l’anterior 
convocatòria: els membres havien d’omplir el formulari 
creat per a l’ocasió al nostre web i adjuntar foto de la 
seua decoració nadalenca.

Nous membres de La Colla 

La Colla incrementa els membres amb més de 2.000 
noves incorporacions durant l’exercici. L’obertura a 
activitats presencials ha fet que el nombre de nous 
membres haja crescut en relació amb l’any anterior (1.200 
noves altes el 2020). A les gravacions a escoles s’han 
entregat formularis d’inscripció i s’hi ha aconseguit per 
aquest mitjà 130 nous membres i en els esdeveniments 
amb punts de carnet, s’han fet un total de 425 noves altes.

Els avantatges que La Colla ofereix als membres també 
han crescut amb cinc noves ofertes que es sumen a les 
renovacions de convenis amb empreses públiques i 
privades per tal d’oferir a les xiquetes i els xiquets ofertes 
o descomptes en activitats. 

Col•laboracions de La Colla

La Colla també col•labora amb diverses institucions per a 
fomentar la cultura audiovisual entre els i les joves:

PREMIS MICE

Enguany, À Punt ha participat en els Premis MICE, la 
Mostra Internacional de Cinema Educatiu per a xiquetes, 
xiquets, joves, professorat i públic en general, amb 
pel•lícules realitzades per alumnes dins d’entorns 
d’aprenentatge. La iniciativa forma part del conveni 
subscrit entre À Punt i la Mostra Internacional de Cine 
Educatiu (MICE) amb l’objectiu de difondre i promocionar 
l’audiovisual educatiu valencià i fer-ho d'acord amb la 
carta de valors que regeixen els continguts infantils i 
juvenils d'À Punt. Es va convocar, per tercer any, el Premi 
Especial La Colla À Punt, que reconeix el treball d’una 

producció escolar per l’aportació en valors. En aquesta 
edició, el premi ha estat repartit entre dos guanyadors, ex 
aequo: als treballs de l’IES El Quint de Riba-roja de Túria, 
que presentaren la web sèrie de cinc episodis Sentit únic 
i el curtmetratge Una (altra) història dels inicis del cinema, 
i al CEIP Serreria per Quan ens vàrem adonar. A més a 
més, s’han publicat en el web els curtmetratges 
guanyadors de les altres categories en què han participat 
els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Als centres guanyadors se’ls ofereix una visita al centre 
de producció de Burjassot i el CEIP Serreria va vindre el 
dia 4 de novembre de 2021. 

CINEMA JOVE 2021

À Punt Mèdia també aporta un premi al certamen Cinema 
Jove, en les categories de Primària i Secundària. I ha sigut 
mitjà o�cial de la 36a edició de Cinema Jove. Enguany els 
guardons han sigut per a Camina amb mi del CEIP Serreria 
i Cambia las sábanas de l’IES Lluís Vives. 

CONCURS GUIÓ ANY BERLANGA 2021

Es tracta d’una iniciativa perquè els alumnes de primària 
i secundària tinguen una presa de contacte amb el món 
de l’escriptura audiovisual en col•laboració amb Escola 
Valenciana. Els guanyadors gravaran, produiran i 
estrenaran la pel•lícula en À Punt. Aquest concurs encara 
està en procés. 

3.8. Accessibilitat

La llei de creació de la Corporació, en l’article 5, relatiu als 
principis que s’han d’observar en la prestació del servei 
públic, estableix que s’ha de garantir el principi d’igualtat 
de drets per a les persones amb discapacitat, la qual cosa 
suposa, com estableix la Llei 7/2010, de 31 de març, 
general de la comunicació audiovisual (d’ara en avant, 
LGA), reconéixer que les persones amb discapacitat visual 
o auditiva tenen dret a una accessibilitat universal a la 
comunicació audiovisual.

Dins dels principis bàsics de producció de la norma 
creadora de la CVMC s’estableix que implementarà les 
mesures necessàries per a aconseguir els percentatges de 
programació televisiva diària accessibles a les persones 
amb discapacitat sensorial auditiva i visual previstos en 

l’esmentada LGA; així mateix, s’hi estableix que la 
plataforma tecnològica serà accessible a les persones 
amb discapacitat funcional i que aquesta oferirà la versió 
accessible en tots els canals amb la implementació del 
marc d’accessibilitat audiovisual.

La disposició transitòria cinquena de la llei 7/2010 sobre 
els serveis de suport per a les persones amb discapacitat 
especi�ca, entre altres aspectes, assenyala que els canals 
de televisió de nova emissió han d'aconseguir els temps i 
percentatges �xats en el termini de quatre anys. Atesa la 
doble condició d’À Punt de ser un mitjà públic i, al mateix 
temps, un mitjà de nova creació, es remet una consulta 
als serveis jurídics de la CVMC i es fa el càlcul de les 
hores setmanals amb programació accessible. 

El càlcul de les hores setmanals es fa sobre una 
programació de 19 hores diàries (07:00-02:00), de les 
quals 20 minuts/hora són continguts publicitaris, és a dir, 
no estan subjectes a l’obligatorietat de ser accessibles. En 
aquest sentit, durant el quart any d’emissions À Punt ha 
de cobrir:

• Un mínim de 66 hores subtitulades per setmana.

• Un mínim de 2 hores amb audiodescripció per 
setmana.

• Un mínim de 2 hores amb llengua de signes per 
setmana.

Mitjana d’hores setmanals subtitulació 2021

(Veure �gura 1, pàgina 17)

Per tant, durant 2021 se superen les 66 hores setmanals 
obligatòries per llei i s’aconsegueix l’objectiu marcat pel 
que fa a les hores setmanals subtitulades per a persones 
sordes o amb di�cultats auditives

Mitjana d’hores setmanals amb audiodescripció 2021

(Veure �gura 2, pàgina 17)

Amb el total d’hores amb audiodescripció, se superen les 
hores setmanals obligatòries per llei (2 hores per 
setmana) durant tot el 2021 i, per tant, s’assoleix 
sobradament l’objectiu marcat.

Mitjana hores setmanals llengua de signes 2021

(Veure �gura 3, pàgina 17)

Amb el total d’hores emeses amb llengua de signes 
també se superen les hores setmanals obligatòries per 
llei (2 hores per setmana) durant tot el 2021 i, per tant, 
també s’aconsegueix sobradament l’objectiu marcat.

3.9. Audiències

La televisió d’À Punt

La televisió d’À Punt tanca el 2021 amb les millors dades 
històriques amb una quota de pantalla d’un 3,4% i 25.000 
espectadors de mitjana, que pugen a 643.000 espectadors 
en audiència mitjana acumulada. La televisió autonòmica 
ha crescut un 13% respecte a la quota que va assolir el 
2020 (3%). 

L’any es pot dividir, en termes d’audiència, en tres 
períodes, tal com s’aprecia en el grà�c Períodes 2021. 

1 gener a 30 juny: 3,6%

Estiu (1 juliol a 5 setembre): 2,8%

Nova temporada (6 de setembre a 31 desembre): 3,2%

(Veure �gura 4, pàgina 17)

El millor dia de l’any correspon al 5 de setembre amb un 
6,2% d’audiència (44.000 espectadors), que coincideix 
amb la Cremà de les Falles celebrades durant la primera 
setmana de setembre i que congregaren 1.000.000 
d’espectadors.

En l’evolució mensual s’aprecia que els millors mesos són 
abril i maig, mentre que es manté el con�nament 
provocat per la crisi sanitària de la covid. Al maig 
s’arrepleguen les millors dades històriques en aconseguir 
un 4% de share i 30.000 espectadors de mitjana. 

Per franges horàries, À Punt obté els millors registres en 
la sobretaula, que marca una mitjana anual del 5,9%, 
encara que en la franja que més creix respecte al 2020 és 
en la vesprada (2,6%; +23,8), gràcies a la consolidació de 
Bona vesprada. En prime time tanca amb un 3,5% de 
mitjana, però en els últims mesos dibuixa una tendència 

ascendent, i aconsegueix un 4,0% al novembre.

En programes, la �cció desbanca la informació del primer 
lloc dels programes més vistos i la tornada de L’Alqueria 
Blanca se situa com el més vist de l'any (165.000 
espectadors i un 8,8% de share de mitjana), per damunt 
de NTC migdia (105.000 espectadors i 9,0% de share). La 
tornada de la mítica sèrie obté el rècord el dia de la seua 
estrena, el 21 de març, amb prop de 300.000 
teleespectadors i un 12,8% de share, l'emissió més vista de 
l'any. La �cció es consolida en el prime time dels 
diumenges no sols amb la �cció de producció pròpia sinó 
també amb l'emissió de �ccions estrangeres com La 
guerra ha acabat o Els Medici: senyors de Florència, que se 
situen també entre els més vistos de l'any.

(Veure �gura 5, pàgina 18)

Les noves apostes d'entreteniment impulsen també el 
prime time dels dies laborables, i posicionen els 
programes d'investigació periodística Zoom (4,6%) i 
L’hora Fosca (3,9%) en el pòdium dels més seguits. 
Crònica mèdica (4,1%), Valencians pel món (3,6%) i Duel de 
veus (3,9%) han marcat la diferència aquest últim any

*GECA (a partir de dades de *Kantar Media / Informe anual 
2021)

La ràdio d’À Punt

Les audiències de la ràdio es coneixen cada tres mesos, 
mitjançant l’EGM (Estudi General de Mitjans). L’EGM és un 
estudi estadístic a través d’enquestes en les quals es 
pregunta sobre els hàbits de consum de mitjans. Aquestes 
dades es fan públiques en tres onades al llarg de l’any. 

La ràdio pública registra 36.000 oients diaris, segons les 
xifres de l’Estudi General de Mitjans (EGM) de la tercera 
onada de 2021. Aquestes xifres suposen un creixement 
d’un 50% en els dies laborables respecte de l’onada 
corresponent al segon trimestre de l’any.

La pujada més signi�cativa de la tercera onada correspon 
al total de la setmana (de dilluns a diumenge), on duplica 
la quantitat d’oients. En concret, registra 36.000 oients, 
mentre que en l’onada anterior en va aconseguir 18.000. 

Les notícies del matí, de dilluns a divendres assoleix una 

mitjana de 27.000 oients diaris, cosa que implica un 
creixement d’un 92% respecte de l’onada anterior. El 
programa Esports À Punt, que s’emet de dilluns a 
divendres a les 13:30 hores, també dobla el nombre 
d’oients i arriba a 14.000 de mitjana.

Les xifres de la tercera onada de l’EGM mostren que més 
del 50% dels oients escolten la ràdio d’À Punt en 
poblacions entre 10.000 i 200.000 habitants i al voltant 
del 36% viu a poblacions de menys de 5.000 habitants.

El web i les xarxes d’À Punt

La plataforma multimèdia d'À Punt disposa d'un conjunt 
d'aplicacions per a múltiples entorns: mòbils Android i 
IOS, La Colla per a les mateixes plataformes, smart tv 
Samsung, LG i Apple TV i el servei HbbTV (Hybrid 
Broadcast Broadband TV). A més, amb l’objectiu de fer 
més visible el contingut s’ha posat en marxa en YouTube 
un nou projecte que selecciona el més interessant per a 
aquesta plataforma.

En comunicació interna, el 2021 es llança l'aplicació Som 
À Punt, una eina de comunicació de tots els treballadors i 
les treballadores de la Corporació i de la Societat.

La principal �ta en l’àmbit digital d’À Punt el 2021 ha sigut 
el llançament d’un nou web el 9 de març. Aquest nou 
espai ha suposat un salt qualitatiu en la nostra oferta de 
continguts digitals i ens situa en una posició competitiva 
en el marc de la FORTA. Aquesta millora s’ha vist 
re�ectida en les xifres de trànsit web, que s’ha 
incrementat de forma notable el 2021, passant de 
3.014.581 usuaris a 4.223.586, un 40,11% més, i 20.038.683 
pàgines vistes. (Veure �gura 6, pàgina 18)

A més, l’audiència ha visitat el web d’À Punt Mèdia amb 
més freqüència i passa més temps navegant pel web, 5:41 
minuts davant dels 3:07 del 2020, la qual cosa representa 
un creixement d’un 82,37%.

Quant als continguts més visitats del web, els usuaris i les 
usuàries busquen principalment veure o escoltar l’emissió 
en directe, accedir a la programació a la carta o 
informar-se. Només l’emissió en directe va concentrar un 
7,01% del trànsit, mentre que la secció de notícies va rebre 
un 24,12% de les visites, la majoria relacionades amb la 

covid-19. D’altra banda, els programes i sèries i a la carta 
van rebre un 20% del trànsit total del web, i el consum es 
va incrementar un 14% respecte a 2020. Destaquen els 
capítols de la nova temporada de L'Alqueria Blanca i els 
programes de L'hora fosca.

Les xarxes van ser la nostra major font de trànsit el 2021. 
En concret, van aportar un 44% del trànsit web, amb 
Facebook com a primera xarxa per nombre de visites 
(78%), seguida de Twitter (12,7%) i Instagram (4,30%). La 
resta del trànsit web va ser, principalment, directe 
(28,3%) i orgànic (23,7%).

En les xarxes també s’ha aconseguit millorar 
signi�cativament el nombre d'interaccions amb els 
seguidors i seguidores. Els canals que més han crescut en 
aquest aspecte el 2021 són: +33% (Facebook À Punt 
Mèdia), +66% (Facebook À Punt NTC) +56% (Instagram À 
Punt NTC) i +35% (Twitter À Punt NTC).

Pel que fa al nombre de seguidors, s’ha experimentat un 
creixement d’una mitjana d’un 12% en els canals 
corporatius d’À Punt en Facebook, Instagram i Twitter. En 
YouTube els subscriptors han augmentat un 47%, amb els 
capítols a la carta de L’hora fosca que encapçala el 
rànquing de vídeos més vists.

Entre els continguts que han destacat en les xarxes està 
el videoclip de Mi tierra interpretat per Nino Bravo i 
Samantha Gilabert, que va encetar la campanya “À Punt, 
la veu de tots” el 9 d’Octubre. El vídeo és un dels més 
vistos en el canal de Youtube d’À Punt, amb més de 
230.000 visualitzacions. Un altre programa que va 
aconseguir viralitat és el concurs de talents Duel de veus. 
El hashtag #DuelDeVeus va ser un habitual entre els 
trending topic de Twitter a Espanya i a la Comunitat 
Valenciana cada nit de gala. Centenars d’usuaris van 
comentar cada entrega en directe en aquesta xarxa 
social. (Veure �gura 7, pàgina 18)

El fet de tindre un editor de continguts web més avançat 
ens ha permés aprofundir en les noves tendències de 
periodisme de dades, fent ús d’eines de visualització de 
dades com Datawrapper o Flourish per a il•lustrar 
reportatges d’anàlisi i especialment l’evolució setmanal 
de la covid-19 i la vacunació als municipis de la 
Comunitat Valenciana. El nou web també ens ha permés 
oferir reportatges multimèdia més complets. Un bon 

exemple és la peça “Suïcidis: l'emergència sanitària de 
què no es parla”, que va ser guardonat en els VI Premis 
Periodístics de la Policia Local de València

La informació esportiva també s’ha impulsat en l’àmbit 
digital especialment durant el 2021. En les seccions de 
futbol i bàsquet s’han incorporat widgets per a mostrar 
els partits de la jornada i les classi�cacions per 
competició. A més, es va obrir un nou compte dedicat 
d’Instagram i intensi�cat l’activitat en Twitter, on hem 
crescut de 2.000 seguidors (un 33% més en un any). El 
web ha començat a oferir de forma habitual rodes de 
premsa dels entrenadors dels equips de futbol valencians.

Al 2021 també s’han posat en marxa alguns projectes 
transmèdia. El programa Crònica mèdica, una sèrie 
documental sobre històries de sanitaris i pacients del 
servei públic de salut, acompanyava cada entrega 
televisiva amb continguts relacionats exclusius per a web, 
com ara entrevistes no emeses en televisió o reportatges 
en profunditat sobre personalitats valencianes importants 
en el món de la medicina.

L’auge de l’ús del codi QR durant la pandèmia també ha 
ajudat a aprofundir en la vessant transmèdia de la 
redacció d’informatius. Així, s’ha introduït com a pràctica 
habitual l’ús del QR en informatius de televisió per a oferir 
la possibilitat d’accedir a informació més detallada sobre 
una notícia, a una retransmissió a la carta, a consultar 
dades com per exemple els resultats de la Loteria de 
Nadal, etc.

L’estrena de la nova temporada de L’Alqueria Blanca 
també ha tingut una vessant transmèdia. Com que és una 
sèrie molt estimada per l’audiència, es va facilitar el 
contacte entre els seguidors i seguidores i els actors i 
actrius de la producció a través dels Fem comboi, xats en 
directe gravats des de diferents ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana que es podien seguir des dels 
canals de les xarxes d’À Punt. Durant les converses hi 
havia un diàleg en directe entre els actors i actrius i els 
fans que llançaven les preguntes en xarxes.

Figura 5. Informació programes

Figura 6. Informació xarxes

Figura 7. Informació sobre xarxes 2
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L’informatiu matinal Les NTC del matí es va realitzar per a 
la ràdio i la televisió �ns al mes de juliol. Al setembre es 
produeix una remodelació de l’informatiu matinal i 
s’aposta per un gran format de cinc hores de matí. Aquest 
informatiu torna a fer-se als estudis de ràdio en horari de 
7:00 a 12:00 hores, de dilluns a divendres. La primera part 
se centra en l’actualitat informativa i s’emet de manera 
simultània per la ràdio i la televisió i la segona, es 
denomina El dia À Punt, s’emet a partir de les 10:00, per la 
ràdio i és més desenfadada i inclou humor, reportatges, 
entrevistes. Cal assenyalar que Les NTC del matí ha 
esdevingut ja un referent informatiu sobretot per 
l’entrevista, fonamentalment, a representats polítics, 
socials, empresarials i personatges d’actualitat, de 
manera que el contingut que s’emet per À Punt a primera 
hora del matí acaba sent replicat al llarg del dia per altres 
mitjans. 

En la televisió, s’estrena a l’octubre de 2021 el programa 
d’actualitat A la Ventura en horari de 12:00 a 14:00 que 
tracta l’actualitat més rellevant del dia, així com temes 
socials i locals. Aquest nou espai de producció pròpia 
suposa l’ampliació de l’horari de contingut informatiu i 
connecta amb el programa informatiu de migdia en la 
televisió. S’aposta per la proximitat informativa millorant 
el pes de les delegacions de Castelló i d’Alacant. Així, 
aquest magazín inclou tota la informació comarcal més 
propera amb temes de caràcter social i de participació 

Fins al mes d'octubre de 2021 el programa tenia una 
periodicitat setmanal i es basava en un debat que oferia 
una mirada crítica i re�exiva dels temes d’actualitat de la 
setmana. L’espai permetia visibilitzar col•lectius i 
agrupacions representatius de la societat civil, com dones 

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) 
exerceix la funció de servei públic que té encomanat 
mitjançant la marca À Punt Mèdia, un servei 
multiplataforma que presta el servei públic de televisió, 
ràdio i web, el disseny i desenvolupament de projectes 
així com la generació de produccions i continguts. 

3.1. La informació en À Punt Mèdia

L’exercici 2021 ha esta marcat, des del punt de vista 
informatiu, per l’evolució de la crisi sanitària, amb la 
vacunació de la població, les successives onades i la 
gestió de l’Administració com a eixos de l’actualitat 
informativa. À Punt analitza tots aquests temes 
d’actualitat amb perspectiva autonòmica, comarcal i 
local.

Els informatius d’À Punt Media s’organitzen de manera 
que són els espais que obrin les tres franges de 
programació diària (matí, vesprada i nit). A la ràdio, a 
més, s’ofereixen butlletins horaris amb les últimes 
notícies.

À Punt Mèdia tracta de respondre a la demanada 
d’informació amb avanços i programes especials per a 
donar en directe les compareixences més rellevants. 

El 2021 es consolida la redacció especialitzada en 
política, economia, societat, cultura i internacional, per a 
comptar amb periodistes amb fonts i agendes pròpies. El 
resultat és positiu tant en el producte �nal com en 
l’e�càcia en l’organització del treball. Aquesta nova 
estratègia informativa, especialitzant els equips, ha 
possibilitat el fet de obtindre exclusives pràcticament 
totes les setmanes i aconseguir ser referents d’altres 
mitjans de comunicació valencians.

L’informatiu NTC comarques, l’informatiu comarcal que 
s’emetia en la televisió d’À Punt de dilluns a divendres, es 
va estrenar l'octubre de 2020. Aquest espai informatiu de 
mitja hora se centrava en la informació més local. El NTC 
comarques va estar en antena �ns al mes de juliol de 2021. 

investigadores, personal sanitari o col•lectius vulnerables, 
i això ha propiciat debats enriquidors i tertúlies 
constructives i divulgadores. 

El magazín radiofònic El rall passa a partir de setembre a 
ser diari i s’emet de 12:00 a 13:30 hores. Aquest espai 
acosta la informació local i comarcal més rellevant i es 
realitza en col•laboració amb la Xarxa d’Emissores 
Municipals Valencianes (Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies). Un total de vint emissores emeten 
el programa, en directe o en diferit, a tota la Comunitat 
Valenciana, on es dona veu a moltes associacions i 
entitats que han trobat una �nestra a la radio pública.

El 2021 es llança el nou web amb un nou concepte. El web 
és la �nestra de tot el contingut d’À Punt Mèdia, però ara 
posa el focus en la informació del dia i en les notícies 
d’última hora, per tal de competir com un tercer mitjà de 
comunicació (a més de la televisió i la ràdio). Per a 
començar a situar-se en aquesta posició, s’ha 
reestructurat el departament digital amb l’objectiu que 
un equip propi de periodistes es dedique exclusivament a 
la informació. Amb aquest objectiu, es redissenya la 
portada i l’estratègia en xarxes. S’hi treballen temes de 
periodisme de dades o multimèdia, com ara el reportatge 
especial sobre la prevenció del suïcidi, premiat per la 
Policia Local de València. L’aposta pel Digital �rts i la 
renovació de l’estratègia ha comportat un augment de 
l’audiència del 40% (d’usuaris únics) respecte del 2020, 
mentre que ha pujat un 30% el nombre de pàgines vistes. 

3.2. Els esports en À Punt Mèdia

El 2021, À Punt Mèdia ha apostat per incloure més temps 
dedicat a l’esport tant en ràdio i televisió com ara en el 
web i les xarxes socials. Aquest exercici, s’ha augmentat 
de manera considerable. Així, s’han cobert les grans cites 
esportives, i s’ha presta especial atenció als esportistes 
valencians, però també s’ha donat visibilitat als equips i 
esports valencians que habitualment no tenen cabuda en 
altres mitjans de comunicació.

Els esports en la televisió d’À Punt

La informació esportiva està present en els blocs 
d’esports dels informatius diaris de la televisió, amb una 
durada d’uns 15 minuts al migdia i 12 minuts a la nit.

En gener començà La �nestra esportiva, un programa de 
retransmissions que s’emet, en principi, els diumenges al 
matí però, de tant en tant, també s’ha emés dissabte i �ns 
i tot algun divendres, segons quan té lloc l’esdeveniment 
esportiu

L’any 2021 s’han fet un total de 37 retransmissions de La 
�nestra esportiva: setze amb el patrocini de la Fundació 
Trinidad Alfonso i huit per streaming pel web d’À Punt. 

Aquestes retransmissions han sigut de diferents 
disciplines esportives, com ara de diferents categories de 
futbol, rugbi, handbol, hoquei, natació, tant femení com 
masculí.

A més, en moments puntuals, s’ha posat en marxa una 
programació especial amb motiu de �tes esportives 
destacades que s’han tractat de forma individualitzada 
dins del bloc d’esports dels Informatius d’À Punt al llarg 
de la setmana. És el cas de l’Especial Vila-real CF Campió 
de la UEFA Europe League. L’especial Mitja Marató, la 
Marató València, l’Eurocup Women i Copa de la Reina de 
Bàsquet, el Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de 
València, el Penyagolosa Trails, l’Open Tenis Ciutat de 
València i el Mediterranean Èpic.

D’altra banda, amb motiu de la celebració dels Jocs 
Olímpics emetérem un serial d’entrevistes dins d’una 
secció anomenada “Camí a Tòquio”. En aquest sentit, des 
del mes de maig, cada dia, el bloc d’esports en els 
informatius incloïa una entrevista i/o reportatge amb 
atletes valencians que participaren en els JJOO. Per a fer 
aquest espai, un equip es va desplaçar a Madrid i 
Barcelona, als centres d’alt rendiment. Aquestes 
entrevistes es publicaren també en el web en una 
pestanya que va estar formada per 37 blocs emesos en 
TDT mentre que en el web especí�c “Camí a Tòquio” va 
sumar un total de 108 peces. 

Va de bo és el programa de retransmissions de partides 
de pilota amb un calendari que l’any 2021 estigué afectat 
per la pandèmia. Finalment, el contracte amb la Fundació 
de Pilota Valenciana (FUNPIVAL) i la Federació de Pilota 
Valenciana (FEDPIVAL), a través de la productora 
Proximia, es formalitzà i les retransmissions de partides 
començaren al mes de març. Tot i això, des d’aquell 
moment s’han retransmés 34 partides en total: 8 de 
FEDPIVAL i 26 de FUNPIVAL.

El departament d’esports va realitzar un reportatge de 
producció pròpia amb guió de Xavi Alberola amb motiu 
de la mort de Paco Cabanes, el Genovés, emés el 6 d’agost 
i que es va repetir el 25 de desembre. 

3.3. La ràdio d’À Punt

Al mes de gener s’estrena el nou horari de l’espai La 
pròrroga, un programa informatiu diari de l’actualitat 
esportiva. Aquest espai es va estrenar amb horari de 15:30 
a 16:00 el 2020. A hores d’ara i des del mes de gener de 
2022 ha passat a emetre’s de 19:30 a les 20:00 hores, ja 
que s’ha valorat que és un horari més adient per a l’oient 
d’esports. 

Línia de fons també canvia d’horari en tornar de les 
vacances d’estiu. A partir del mes de setembre, el 
programa s’emet de dilluns a divendres de 23:00 a 01:00 
hores. Aquest canvi ja s’ha fet, atés que és la franja 
clàssica per a sentir la ràdio esportiva de resum del dia. 
Aquest espai inclou entrevistes amb el personatge de la 
jornada i tertúlia amb presència de periodistes i analistes 
dels principals mitjans de comunicació de la Comunitat 
Valenciana.

El programa Des de la banda ha ampliat l’horari, ja que 
des de la temporada 2020/2021 retransmet no només els 
partits dels equips valencians de Primera Divisió de 
Futbol, sinó també tots els partits del València Basket en 
Lliga, Copa del Rei i Eurocup i en Lliga Endesa Femenina, 
Copa de la Reina i Eurocup Women.

Per últim, cal remarcar que s’ha començat a retransmetre 
els partits de futbol de 1a i 2a RFEF, ASOBAL i Lliga 
Guerreres, rugbi masculí i femení i també un partit 
d’hoquei del Pas Alcodiam, clau per a la permanència de 
l’equip en la màxima categoria. 

3.4. El web d’À Punt

Amb motiu de l’estrena del nou web d’À Punt Mèdia 
s’inclou el nou portal d’esports amb noves seccions i 
pàgina pròpia. Aquest nou espai ha propiciat que es puga 
emetre cada setmana per streaming la roda de premsa 

del tècnic del València i quan hi ha duel autonòmic també 
del tècnic del Vila-real, Elx i Llevant. També s’han emés 
compareixences puntuals, les presentacions dels tècnics, 
com ara les dels entrenadors del Vila-real, València, 
Llevant i Elx. A més, dona la possibilitat d’emetre 
esdeveniments puntuals que atrauen molt l’atenció del 
públic com el sorteig de Copa del Rei del CE Alcoià (en 
octaus i quarts de �nal).

El portal d’esports del web ha permés un espai on podem 
cobrir els esdeveniments especials, ja que s’obre una 
pestanya amb les peces emeses per televisió i altres 
articles i notícies originades només com a contingut 
digital. Per exemple: Mitja Marató, Marató, Volta a la 
Comunitat Valenciana, Camí a Tòquio.

Convenis i acords especí�cs per a la cobertura 
d’esdeveniments:

• Suport a la candidatura de València com a seu dels 
GAY GAMES el 2026. À Punt va avalar el projecte amb 
el compromís d’exercir com a mitjà o�cial durant la 
celebració de l’esdeveniment.

• Conveni de patrocini amb la Federació Valenciana de 
Futbol per a promoure els valors d’aquest esport. Un 
altre objectiu important del conveni és difondre la 
revitalització dels equips de les seleccions 
autonòmiques de la Comunitat Valenciana.

• Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de València 
(setembre 2021) de ciclisme. Conveni per a la 
promoció i difusió del ciclisme, esport molt arrelat a 
la Comunitat Valenciana.

• Acord de copatrocini amb la Fundació Trinidad 
Alfonso per a fomentar la visibilitat d’equips i esports 
minoritaris mitjançant la retransmissió dels partits o 
esdeveniments d’una gran varietat de modalitats 
esportives (hoquei, rugbi, natació, futbol, ciclisme, 
carreres populars, etc.)

3.5. Programació

Els informatius són el centre de la programació de la 
televisió i la ràdio d’À Punt, que complementen la graella 
amb continguts d’entreteniment, cultural i de divulgació. 
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Televisió 

En les vesprades de la televisió cal destacar l’espai Bona 
vesprada, 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 transmeten cada dia inquietuds, queixes i 
suggeriments. Màxim Huerta i el seu equip de 
col•laboradors i reporters proposen vora quatre hores 
diaris d’entreteniment. 

Duel de veus: Va ser trending topic a Espanya i va liderar el 
consum en xarxes i trànsit web durant les setmanes que 
es va emetre. Aquest format compleix l’objectiu de 
vertebració territorial, amb cantants de totes les 
comarques, i de promoció lingüística, gràcies a les 
versions de grups molt coneguts internacionalment. Àlex 
Blanquer va ser la presentadora, acompanyada del jurat 
format per Samantha, Eugeni Alemany i Sole Giménez.

Territori de concert: Durant 23 setmanes es programaren 
grups valencians en Territori de concert, per compensar el 
toc de queda i la manca de l’oferta de música en viu, amb 
�tes signi�catives com El Diluvi, La Gossa Sorda, Ciudad 
Jara, etc.

L’hora fosca: És una docusèrie que narra casos policíacs 
mediàtics i colpidors, posant en relleu la tasca de les 
forces de seguretat per resoldre’ls, amb un destacat 
exercici de documentació i revisió de les fonts. Una 
mirada narrativa seriosa gens sensacionalista.

Zoom, investigació: Reportatges d’investigació amb 
temàtiques variades, que van des de la immediatesa a la 
profunditat d’assumptes complexos. Bérnar Giménez 
lidera l’equip de periodistes per a oferir cada setmana un 
producte en prime time referencial en temes d’actualitat. 

No tenim trellat: Aquest programa busca l’empatia del 
públic major que aquesta nit consumeix preferentment 
televisió en obert. S’incorpora la presentadora Gemma 
Juan, que s’uneix a Òscar Tramoyeres per viatjar per la 
nostàlgia de l’arxiu de la tele, i redescobreix personatges 
de tota la vida i fent riure per com ha passat el temps i 
com hem canviat les valencianes i valencians.

A l’estiu s’estrena el concurs diari El premi, que visita 
empreses de la Comunitat Valenciana per jugar amb els 
treballador/es mentre es dona a conéixer el teixit 
productiu i innovador dels diferents sectors.

Tot és art: Programa de prime time d’actualitat de totes 
les disciplines artístiques i culturals.

Entre bastidors: Programa de difusió del món teatral.

Teatre a Punt: Inclou la gravació de les obres Dinamarca i 
Poder i Santedat.

Els dijous miracle: Producció al voltant del cineasta 
Berlanga.

Terres de cinema: Un cicle de cinema rodat al territori 
valencià que s’emet les nits de divendres.

Tresors amb història: Un gran projecte que conta la 
història dels valencians i valencianes mitjançant objectes 
quotidians que trobem a casa, a l’andana, a les cases de 
camps, etc. L’objectiu és recórrer la nostra geogra�a a la 
recerca dels objectes que formaran una futura col•lecció 
museística que es posarà a l’abast de mancomunitats, 
ajuntaments, etc.

Una habitació amb vistes: El format dedicat a literatura, 
Una habitació pròpia, es fa major i adopta una mirada més 
transversal de la cultura.

Ràdio 

En la programació de la ràdio es por destacar el 
recorregut de l’espai Podríem fer-ho millor, que guanya 
pes els caps de setmana com a alternativa als magazins 
de les emissores generalistes. La realitat en clau d’humor 
es revela com una bona medicina contra la pandèmia i ha 
rebut el premi TresDeu.

Durant el primer semestre de 2021, s’incorporaven a la 
graella els quatre productes de marcat caràcter cultural 
sorgits de la crida feta en coproducció amb l’Institut 
Valencià de Cultura:  

Un magazín multiplataforma

La Colla d’À Punt és un magazín infantil amb continguts 
d’actualitat, culturals i lúdics, i amb un esperit 100% 
multiplataforma, materialitzat en la difusió i estrena de 
continguts en suports digitals de dilluns a divendres, els 
quals també s’emeten posteriorment, durant el cap de 
setmana, en la televisió d’À Punt.

La primera emissió de La Colla d'À Punt es va produir el 5 
de gener de 2021, un dia tan assenyalat com el de la 
vesprada de Reis. Amb aquest programa especial i 
l'arribada dels Reis Mags al garatge de La Colla, es va 
donar a conéixer l'espai des del qual Laia i Pau, els dos 
joves presentadors, fan el programa a partir d'aquell dia. 

Des d'aleshores, al llarg de tres temporades i més d’un any 
d’emissió ininterrompuda, La Colla ha anat creixent pel 
que fa a la dinamització dels seus continguts i seccions, 
l'activitat en el web i xarxes socials (Instagram, Facebook 
i Twitter) i la interacció amb el públic infantil i els centres 
educatius de la Comunitat Valenciana.

Continguts i seccions

La Colla és un format amb una estructura molt 
atomitzada i un ampli mosaic de seccions, on s'intercalen 
les elaborades pels presentadors amb altres 
protagonitzades per alguns dels personatges ja coneguts 
de l’univers de La Colla, com les Feretes, Dani Miquel o Els 
Bíters.

Des de l’inici, aquest ventall de seccions ha crescut, ha 
guanyat en varietat i ha fomentat la interacció amb el 
públic, els centres educatius i altres agrupacions. A més, 
algunes seccions s’han adaptat i se n’han incorporat 
d’altres especí�ques per a moments concrets com les 
vacances d’estiu o Nadal. 

• La versió radiofònica de Territori de concerts amb 23 
grups musicals valencians (33% de grups i veus 
femenines).

• Bambolina sonora, radioteatre seriat que combina la 
participació d’entitats universitàries amb actors i 
actrius professionals.

• Les cinc llunes, amb Amàlia Garrigós repassant les 
cinc àrees culturals de l’IVC.

• Café d’artistes amb entrevistes a personalitats de 
tots els sectors a càrrec de Lluís Miquel.

3.6. Ficció

La �cció és el gènere que més quantitat de recursos 
mobilitza en l’audiovisual i que permet posar en valor el 
talent dels tècnics i artistes. Durant el segon semestre de 
2021 s’inicien els rodatges de la sèrie de comèdia Després 
de tu, en col•laboració amb TV3 i IB3 i que va ser gravada 
a l’estudi 1 de Burjassot, on es van construir els decorats 
de la sèrie. A més, À Punt Mèdia ha col•laborat amb la 
minisèrie Sicília sense morts (IB3), La sèrie Mòpius (IB3) i 
la sèrie Desaparegudes (Canal Sur-CMM-TeleMadrid, 
AragónTV, À Punt).

L’Alqueria Blanca és la gran aposta de �cció per a les nits 
de diumenge que s’estrenà a �nal de març. Aquesta 
temporada inclou díhuit capítols que es van emetre el 
2021. En aquest moment ja es comença a plantejar el 
canvi a una emissió diària de L’Alqueria Blanca, que 
�nalment s’ha materialitzat el 2022. 

3.7. Programació infantil i juvenil

La Colla aglutina les activitats infantils d’À Punt Mèdia, i hi 
inclou la creació de continguts, actuacions en directe, 
sortejos i un espai d’interacció exclusiu per als xiquets i 
xiquetes que s’hi apunten.

guanyadora va ser la comissió Arxiduc Carles - Músic 
Gomis, de l'artista Vicente Gomar que va rebre 2.000 
euros i un estendard que recorda aquesta primera edició. 
El segon premi, amb 1.000 euros en metàl•lic i l’estendard 
de record, va ser per a la falla Rig Veda de la comissió Duc 
de Gaeta - Pobla de Farnals. I el tercer guardó, amb 500 
euros i l’estendard commemoratiu, per a la plaça de la 
Reina, Pau i Sant Vicent amb la falla infantil anomenada 
De València i monstres, dels artistes José Luis Ceballos i 
Paco Sanabria. 

A més, la fallera major infantil és de La Colla i va enviar 
una crida als membres per a què disfrutaren de les Falles. 
El missatge es va penjar en el web i es va promocionar en 
el butlletí de Falles. 

Seguint les activitats infantils, el diumenge 5 de 
setembre, l’Ajuntament de Puçol va comptar amb La Colla 
per tal de celebrar les seues festes. La Banda de les 
Feretes i Dani Miquel van acompanyar el grup Ramonets.

Al mes d’octubre de 2021, es va celebrar la Fira del Llibre 
de València als jardins de Vivers. À Punt Mèdia va signar 
un conveni amb l’Ajuntament per a ser el mitjà o�cial de 
la Fira del Llibre i, per aquest motiu, ens vam 
comprometre a fer un dia d’activitats infantils. El 
diumenge 17, La Banda de les Feretes va actuar al recinte 
de Vivers.  

Tot i que la pandèmia no deixava gaudir de moltes 
activitats, des de La Colla es va intentar dur l’esperit 
nadalenc a totes les cases i es van programar moltes 
activitats perquè les xiquetes i els xiquets gaudiren del 
període de vacances. 

Amb motiu de les festes nadalenques estava prevista la 
presència de La Colla amb estands i actuacions a 
esdeveniments com ara Expojove a València o Exponadal 
a Alacant, però la situació sanitària de nou va fer que es 
cancel•laren. Des de La Colla es programaren unes 
accions per tal de sortejar entrades en diversos 
esdeveniments. Cal destacar la intenció de vertebrar el 
territori buscant activitats de nord a sud:

Finalment, en totes les visites i interaccions amb els 
centres educatius s’ha apro�tat per a promoure tota la 
programació infantil d’À Punt, incentivant els i les 
escolars a fer-se membres de La Colla.

Un referent dels espais infantils i un 
dels preferits dels xiquets i xiquetes

El 2021 ha sigut el primer any d’emissió de La Colla d’À 
Punt i ja ha aconseguit ser un referent dels continguts 
infantils de la cadena , tant en la versió en línia com en la 
versió en televisió, i en un dels espais preferits per les 
xiquetes i els xiquets de la Comunitat Valenciana.

Amb els seus reptes, tutorials, unboxings i la resta de 
seccions, Laia i Pau han aconseguit sintonitzar amb una 
xicalla que cada setmana és més nombrosa i 
participativa, i que ha arribat a superar el 20% de share en 
algunes de les seues emissions en televisió

Activitats La Colla 2021

El 2021 ha sigut l’any en què s’ha recuperat l’activitat 
presencial de La Colla per a xiquetes i xiquets, encara que 
tímidament. Algunes activitats s’han hagut de suspendre, 
però amb totes les di�cultats i prevenció per la situació 
pandèmica, La Colla ha participat i ha organitzat 
concerts, festes i ha col•laborat en diversos 
esdeveniments:

Al mes de juliol, la situació va millorar un poc més i, amb 
les mesures pertinents ja es va permetre fer concerts i 
activitats a l’aire lliure, amb aforament reduït i amb totes 
les mesures higièniques que la covid feia necessàries. Així 
es va poder celebrar, durant el mes de juliol la Gran Fira 
de València. À Punt va participar a la Menuda Fira el 8 de 
juliol amb Dani Miquel i les Feretes i amb els Bíters. El dia 
9 de juliol va actuar Xavi Castillo. 

Al mes de setembre es van celebrar les Falles i La Colla va 
convocar la primera edició dels Premis La Colla a les 
Falles, edició 2021. S’hi presentaren un total de 13 falles, i 
els nostres presentadors, Pau i Laia, junt amb actors de 
L’Alqueria Blanca i presentadors d’À Punt, van recórrer les 
falles que s’havien inscrit als premis. La falla infantil 

concerts, etc.) que es promouen des d’À Punt Mèdia. 

Per tal de mantindre informats els membres de les 
activitats i programació de La Colla, s’envien cada 
setmana butlletins a través del correu electrònic als 
membres que així ho han acceptat, 5.387 membres a 1 de 
gener de 2022

 La Colla també continua felicitant els seus membres pel 
seu aniversari. I ho fa de dos maneres: enviem un correu 
de felicitació per l’aniversari a cada membre que 
compleix anys (vora 5.000 correus a l’any) i cada cap de 
setmana emetem un videoclip de la cançó “Moltes 
felicitats” de les Feretes amb els noms de tots els 
membres que han complit anys al llarg de la setmana. 
Aquest vídeo queda penjat en el web després de l’emissió.

Interacció amb els centres educatius

Des del començament del projecte, la interacció amb els 
centres escolars ha sigut una de les prioritats. Aquesta 
interacció ha anat augmentant i ampliant-se a mesura 
que les restriccions degudes a la pandèmia ho ha permés. 

Seccions com “La Colla Challenge”, “La Colla Unboxing” o 
“La berena de La Colla” han permés conéixer més de 
huitanta centres educatius de sud a nord del territori 
valencià. Es tracta de col•legis de ciutats com Alacant, 
València i Castelló de la Plana, però també de poblacions 
menudes com els Ibarsos, les Alcubles, Corbera o 
Finestrat.

Amb la secció “La berena de La Colla” alguns d’aquests 
escolars, a més, han tingut l'oportunitat visitar els estudis 
d’À Punt a Burjassot per a jugar al garatge de Pau i Laia i 
descobrir alhora com és fa un rodatge de televisió. Una 
activitat extraescolar que, segons el feedback rebut de les 
escoles, és altament positiva i interessant per al seu 
desenvolupament.

En altres seccions com “La Colla nius”, “La Colla endevina” 
o “La Colla s’embrolla”, les escoles també han tingut una 
presència importat a través de les enquestes que s'hi han 
fet a l’alumnat per a conéixer la seua opinió sobre temes 
actuals o posar-hi a prova el seu enginy amb endevinalles 
i travallengües. 

Al llarg de 2021, La Colla ha produït més de 280 peces 
protagonitzades per Laia i Pau, estrenades de dilluns a 
dijous en el site de La Colla d’À Punt, el web d'À Punt i al 
canal de YouTube de La Colla:

El Cau de Les Feretes ha produït 21 peces més, 5 d’elles 
cançons amb la incorporació de l’artista Dani Miquel. 

Amb totes aquestes peces s’han elaborat 75 programes 
d’uns 30’ de durada, estrenats els divendres en el web i 
emesos els caps de setmana en la tele d’À Punt (24 en la 
temporada 1 i 16 en la temporada 2) i diàriament durant 
les vacances d’estiu (35 en total). 

Web i xarxes social

Coincidint pràcticament amb l’inici de les emissions 
d’aquest espai, es va llançar el nou web d’À Punt amb un 
site dedicat exclusivament a La Colla d’À Punt, on s’han 
estrenat de dilluns a divendres, en exclusiva abans de la 
seua emissió en televisió, totes les peces i els compactats 
produïts durant tot l’any.

Al mateix temps, es van posar en marxa diferents per�ls 
en les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter, 
mitjançant els quals es promocionen i es donen a 
conéixer tots els continguts i novetats al voltant de l’espai. 
Aquests per�ls, que compten amb interaccions diàries, 
actualment formen una comunitat de més de 1.500 
seguidors:

• INSTAGRAM: 744 seguidors

• FACEBOOK: 715 seguidors

• TWITTER: 258 seguidors

Una altra plataforma de difusió dels continguts de La 
Colla és el seu canal en YouTube, actualment amb 3.360 
subscripcions on, a més dels continguts de La Colla d’À 
Punt, que s’actualitzen pràcticament diàriament, també 
conté altres espais infantils produïts per la cadena, com 
les sèries Els Bíters, El cau de les Feretes, Historietes 
medievals, Júlia i Gilbert o Catacric, catacrac. 

A banda de tot això, cada divendres s’envia una newsletter 
a tots els membres de La Colla amb totes les novetats al 
voltant de la programació i les activitats infantils (festes, 

Concurs Dibuixa el Nadal

Els membres havien d’omplir un formulari creat per a 
l’ocasió al nostre web i adjuntar la foto d’un dibuix per a 
felicitar Nadal. Algun dels dibuixos també van ser 
seleccionats com a cortinetes de continuïtat de la 
televisió d’À Punt. 

Concurs Il•lumina el Nadal

La mecànica va ser la mateixa que en l’anterior 
convocatòria: els membres havien d’omplir el formulari 
creat per a l’ocasió al nostre web i adjuntar foto de la 
seua decoració nadalenca.

Nous membres de La Colla 

La Colla incrementa els membres amb més de 2.000 
noves incorporacions durant l’exercici. L’obertura a 
activitats presencials ha fet que el nombre de nous 
membres haja crescut en relació amb l’any anterior (1.200 
noves altes el 2020). A les gravacions a escoles s’han 
entregat formularis d’inscripció i s’hi ha aconseguit per 
aquest mitjà 130 nous membres i en els esdeveniments 
amb punts de carnet, s’han fet un total de 425 noves altes.

Els avantatges que La Colla ofereix als membres també 
han crescut amb cinc noves ofertes que es sumen a les 
renovacions de convenis amb empreses públiques i 
privades per tal d’oferir a les xiquetes i els xiquets ofertes 
o descomptes en activitats. 

Col•laboracions de La Colla

La Colla també col•labora amb diverses institucions per a 
fomentar la cultura audiovisual entre els i les joves:

PREMIS MICE

Enguany, À Punt ha participat en els Premis MICE, la 
Mostra Internacional de Cinema Educatiu per a xiquetes, 
xiquets, joves, professorat i públic en general, amb 
pel•lícules realitzades per alumnes dins d’entorns 
d’aprenentatge. La iniciativa forma part del conveni 
subscrit entre À Punt i la Mostra Internacional de Cine 
Educatiu (MICE) amb l’objectiu de difondre i promocionar 
l’audiovisual educatiu valencià i fer-ho d'acord amb la 
carta de valors que regeixen els continguts infantils i 
juvenils d'À Punt. Es va convocar, per tercer any, el Premi 
Especial La Colla À Punt, que reconeix el treball d’una 

producció escolar per l’aportació en valors. En aquesta 
edició, el premi ha estat repartit entre dos guanyadors, ex 
aequo: als treballs de l’IES El Quint de Riba-roja de Túria, 
que presentaren la web sèrie de cinc episodis Sentit únic 
i el curtmetratge Una (altra) història dels inicis del cinema, 
i al CEIP Serreria per Quan ens vàrem adonar. A més a 
més, s’han publicat en el web els curtmetratges 
guanyadors de les altres categories en què han participat 
els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Als centres guanyadors se’ls ofereix una visita al centre 
de producció de Burjassot i el CEIP Serreria va vindre el 
dia 4 de novembre de 2021. 

CINEMA JOVE 2021

À Punt Mèdia també aporta un premi al certamen Cinema 
Jove, en les categories de Primària i Secundària. I ha sigut 
mitjà o�cial de la 36a edició de Cinema Jove. Enguany els 
guardons han sigut per a Camina amb mi del CEIP Serreria 
i Cambia las sábanas de l’IES Lluís Vives. 

CONCURS GUIÓ ANY BERLANGA 2021

Es tracta d’una iniciativa perquè els alumnes de primària 
i secundària tinguen una presa de contacte amb el món 
de l’escriptura audiovisual en col•laboració amb Escola 
Valenciana. Els guanyadors gravaran, produiran i 
estrenaran la pel•lícula en À Punt. Aquest concurs encara 
està en procés. 

3.8. Accessibilitat

La llei de creació de la Corporació, en l’article 5, relatiu als 
principis que s’han d’observar en la prestació del servei 
públic, estableix que s’ha de garantir el principi d’igualtat 
de drets per a les persones amb discapacitat, la qual cosa 
suposa, com estableix la Llei 7/2010, de 31 de març, 
general de la comunicació audiovisual (d’ara en avant, 
LGA), reconéixer que les persones amb discapacitat visual 
o auditiva tenen dret a una accessibilitat universal a la 
comunicació audiovisual.

Dins dels principis bàsics de producció de la norma 
creadora de la CVMC s’estableix que implementarà les 
mesures necessàries per a aconseguir els percentatges de 
programació televisiva diària accessibles a les persones 
amb discapacitat sensorial auditiva i visual previstos en 

l’esmentada LGA; així mateix, s’hi estableix que la 
plataforma tecnològica serà accessible a les persones 
amb discapacitat funcional i que aquesta oferirà la versió 
accessible en tots els canals amb la implementació del 
marc d’accessibilitat audiovisual.

La disposició transitòria cinquena de la llei 7/2010 sobre 
els serveis de suport per a les persones amb discapacitat 
especi�ca, entre altres aspectes, assenyala que els canals 
de televisió de nova emissió han d'aconseguir els temps i 
percentatges �xats en el termini de quatre anys. Atesa la 
doble condició d’À Punt de ser un mitjà públic i, al mateix 
temps, un mitjà de nova creació, es remet una consulta 
als serveis jurídics de la CVMC i es fa el càlcul de les 
hores setmanals amb programació accessible. 

El càlcul de les hores setmanals es fa sobre una 
programació de 19 hores diàries (07:00-02:00), de les 
quals 20 minuts/hora són continguts publicitaris, és a dir, 
no estan subjectes a l’obligatorietat de ser accessibles. En 
aquest sentit, durant el quart any d’emissions À Punt ha 
de cobrir:

• Un mínim de 66 hores subtitulades per setmana.

• Un mínim de 2 hores amb audiodescripció per 
setmana.

• Un mínim de 2 hores amb llengua de signes per 
setmana.

Mitjana d’hores setmanals subtitulació 2021

(Veure �gura 1, pàgina 17)

Per tant, durant 2021 se superen les 66 hores setmanals 
obligatòries per llei i s’aconsegueix l’objectiu marcat pel 
que fa a les hores setmanals subtitulades per a persones 
sordes o amb di�cultats auditives

Mitjana d’hores setmanals amb audiodescripció 2021

(Veure �gura 2, pàgina 17)

Amb el total d’hores amb audiodescripció, se superen les 
hores setmanals obligatòries per llei (2 hores per 
setmana) durant tot el 2021 i, per tant, s’assoleix 
sobradament l’objectiu marcat.

Mitjana hores setmanals llengua de signes 2021

(Veure �gura 3, pàgina 17)

Amb el total d’hores emeses amb llengua de signes 
també se superen les hores setmanals obligatòries per 
llei (2 hores per setmana) durant tot el 2021 i, per tant, 
també s’aconsegueix sobradament l’objectiu marcat.

3.9. Audiències

La televisió d’À Punt

La televisió d’À Punt tanca el 2021 amb les millors dades 
històriques amb una quota de pantalla d’un 3,4% i 25.000 
espectadors de mitjana, que pugen a 643.000 espectadors 
en audiència mitjana acumulada. La televisió autonòmica 
ha crescut un 13% respecte a la quota que va assolir el 
2020 (3%). 

L’any es pot dividir, en termes d’audiència, en tres 
períodes, tal com s’aprecia en el grà�c Períodes 2021. 

1 gener a 30 juny: 3,6%

Estiu (1 juliol a 5 setembre): 2,8%

Nova temporada (6 de setembre a 31 desembre): 3,2%

(Veure �gura 4, pàgina 17)

El millor dia de l’any correspon al 5 de setembre amb un 
6,2% d’audiència (44.000 espectadors), que coincideix 
amb la Cremà de les Falles celebrades durant la primera 
setmana de setembre i que congregaren 1.000.000 
d’espectadors.

En l’evolució mensual s’aprecia que els millors mesos són 
abril i maig, mentre que es manté el con�nament 
provocat per la crisi sanitària de la covid. Al maig 
s’arrepleguen les millors dades històriques en aconseguir 
un 4% de share i 30.000 espectadors de mitjana. 

Per franges horàries, À Punt obté els millors registres en 
la sobretaula, que marca una mitjana anual del 5,9%, 
encara que en la franja que més creix respecte al 2020 és 
en la vesprada (2,6%; +23,8), gràcies a la consolidació de 
Bona vesprada. En prime time tanca amb un 3,5% de 
mitjana, però en els últims mesos dibuixa una tendència 

ascendent, i aconsegueix un 4,0% al novembre.

En programes, la �cció desbanca la informació del primer 
lloc dels programes més vistos i la tornada de L’Alqueria 
Blanca se situa com el més vist de l'any (165.000 
espectadors i un 8,8% de share de mitjana), per damunt 
de NTC migdia (105.000 espectadors i 9,0% de share). La 
tornada de la mítica sèrie obté el rècord el dia de la seua 
estrena, el 21 de març, amb prop de 300.000 
teleespectadors i un 12,8% de share, l'emissió més vista de 
l'any. La �cció es consolida en el prime time dels 
diumenges no sols amb la �cció de producció pròpia sinó 
també amb l'emissió de �ccions estrangeres com La 
guerra ha acabat o Els Medici: senyors de Florència, que se 
situen també entre els més vistos de l'any.

(Veure �gura 5, pàgina 18)

Les noves apostes d'entreteniment impulsen també el 
prime time dels dies laborables, i posicionen els 
programes d'investigació periodística Zoom (4,6%) i 
L’hora Fosca (3,9%) en el pòdium dels més seguits. 
Crònica mèdica (4,1%), Valencians pel món (3,6%) i Duel de 
veus (3,9%) han marcat la diferència aquest últim any

*GECA (a partir de dades de *Kantar Media / Informe anual 
2021)

La ràdio d’À Punt

Les audiències de la ràdio es coneixen cada tres mesos, 
mitjançant l’EGM (Estudi General de Mitjans). L’EGM és un 
estudi estadístic a través d’enquestes en les quals es 
pregunta sobre els hàbits de consum de mitjans. Aquestes 
dades es fan públiques en tres onades al llarg de l’any. 

La ràdio pública registra 36.000 oients diaris, segons les 
xifres de l’Estudi General de Mitjans (EGM) de la tercera 
onada de 2021. Aquestes xifres suposen un creixement 
d’un 50% en els dies laborables respecte de l’onada 
corresponent al segon trimestre de l’any.

La pujada més signi�cativa de la tercera onada correspon 
al total de la setmana (de dilluns a diumenge), on duplica 
la quantitat d’oients. En concret, registra 36.000 oients, 
mentre que en l’onada anterior en va aconseguir 18.000. 

Les notícies del matí, de dilluns a divendres assoleix una 

mitjana de 27.000 oients diaris, cosa que implica un 
creixement d’un 92% respecte de l’onada anterior. El 
programa Esports À Punt, que s’emet de dilluns a 
divendres a les 13:30 hores, també dobla el nombre 
d’oients i arriba a 14.000 de mitjana.

Les xifres de la tercera onada de l’EGM mostren que més 
del 50% dels oients escolten la ràdio d’À Punt en 
poblacions entre 10.000 i 200.000 habitants i al voltant 
del 36% viu a poblacions de menys de 5.000 habitants.

El web i les xarxes d’À Punt

La plataforma multimèdia d'À Punt disposa d'un conjunt 
d'aplicacions per a múltiples entorns: mòbils Android i 
IOS, La Colla per a les mateixes plataformes, smart tv 
Samsung, LG i Apple TV i el servei HbbTV (Hybrid 
Broadcast Broadband TV). A més, amb l’objectiu de fer 
més visible el contingut s’ha posat en marxa en YouTube 
un nou projecte que selecciona el més interessant per a 
aquesta plataforma.

En comunicació interna, el 2021 es llança l'aplicació Som 
À Punt, una eina de comunicació de tots els treballadors i 
les treballadores de la Corporació i de la Societat.

La principal �ta en l’àmbit digital d’À Punt el 2021 ha sigut 
el llançament d’un nou web el 9 de març. Aquest nou 
espai ha suposat un salt qualitatiu en la nostra oferta de 
continguts digitals i ens situa en una posició competitiva 
en el marc de la FORTA. Aquesta millora s’ha vist 
re�ectida en les xifres de trànsit web, que s’ha 
incrementat de forma notable el 2021, passant de 
3.014.581 usuaris a 4.223.586, un 40,11% més, i 20.038.683 
pàgines vistes. (Veure �gura 6, pàgina 18)

A més, l’audiència ha visitat el web d’À Punt Mèdia amb 
més freqüència i passa més temps navegant pel web, 5:41 
minuts davant dels 3:07 del 2020, la qual cosa representa 
un creixement d’un 82,37%.

Quant als continguts més visitats del web, els usuaris i les 
usuàries busquen principalment veure o escoltar l’emissió 
en directe, accedir a la programació a la carta o 
informar-se. Només l’emissió en directe va concentrar un 
7,01% del trànsit, mentre que la secció de notícies va rebre 
un 24,12% de les visites, la majoria relacionades amb la 

covid-19. D’altra banda, els programes i sèries i a la carta 
van rebre un 20% del trànsit total del web, i el consum es 
va incrementar un 14% respecte a 2020. Destaquen els 
capítols de la nova temporada de L'Alqueria Blanca i els 
programes de L'hora fosca.

Les xarxes van ser la nostra major font de trànsit el 2021. 
En concret, van aportar un 44% del trànsit web, amb 
Facebook com a primera xarxa per nombre de visites 
(78%), seguida de Twitter (12,7%) i Instagram (4,30%). La 
resta del trànsit web va ser, principalment, directe 
(28,3%) i orgànic (23,7%).

En les xarxes també s’ha aconseguit millorar 
signi�cativament el nombre d'interaccions amb els 
seguidors i seguidores. Els canals que més han crescut en 
aquest aspecte el 2021 són: +33% (Facebook À Punt 
Mèdia), +66% (Facebook À Punt NTC) +56% (Instagram À 
Punt NTC) i +35% (Twitter À Punt NTC).

Pel que fa al nombre de seguidors, s’ha experimentat un 
creixement d’una mitjana d’un 12% en els canals 
corporatius d’À Punt en Facebook, Instagram i Twitter. En 
YouTube els subscriptors han augmentat un 47%, amb els 
capítols a la carta de L’hora fosca que encapçala el 
rànquing de vídeos més vists.

Entre els continguts que han destacat en les xarxes està 
el videoclip de Mi tierra interpretat per Nino Bravo i 
Samantha Gilabert, que va encetar la campanya “À Punt, 
la veu de tots” el 9 d’Octubre. El vídeo és un dels més 
vistos en el canal de Youtube d’À Punt, amb més de 
230.000 visualitzacions. Un altre programa que va 
aconseguir viralitat és el concurs de talents Duel de veus. 
El hashtag #DuelDeVeus va ser un habitual entre els 
trending topic de Twitter a Espanya i a la Comunitat 
Valenciana cada nit de gala. Centenars d’usuaris van 
comentar cada entrega en directe en aquesta xarxa 
social. (Veure �gura 7, pàgina 18)

El fet de tindre un editor de continguts web més avançat 
ens ha permés aprofundir en les noves tendències de 
periodisme de dades, fent ús d’eines de visualització de 
dades com Datawrapper o Flourish per a il•lustrar 
reportatges d’anàlisi i especialment l’evolució setmanal 
de la covid-19 i la vacunació als municipis de la 
Comunitat Valenciana. El nou web també ens ha permés 
oferir reportatges multimèdia més complets. Un bon 

exemple és la peça “Suïcidis: l'emergència sanitària de 
què no es parla”, que va ser guardonat en els VI Premis 
Periodístics de la Policia Local de València

La informació esportiva també s’ha impulsat en l’àmbit 
digital especialment durant el 2021. En les seccions de 
futbol i bàsquet s’han incorporat widgets per a mostrar 
els partits de la jornada i les classi�cacions per 
competició. A més, es va obrir un nou compte dedicat 
d’Instagram i intensi�cat l’activitat en Twitter, on hem 
crescut de 2.000 seguidors (un 33% més en un any). El 
web ha començat a oferir de forma habitual rodes de 
premsa dels entrenadors dels equips de futbol valencians.

Al 2021 també s’han posat en marxa alguns projectes 
transmèdia. El programa Crònica mèdica, una sèrie 
documental sobre històries de sanitaris i pacients del 
servei públic de salut, acompanyava cada entrega 
televisiva amb continguts relacionats exclusius per a web, 
com ara entrevistes no emeses en televisió o reportatges 
en profunditat sobre personalitats valencianes importants 
en el món de la medicina.

L’auge de l’ús del codi QR durant la pandèmia també ha 
ajudat a aprofundir en la vessant transmèdia de la 
redacció d’informatius. Així, s’ha introduït com a pràctica 
habitual l’ús del QR en informatius de televisió per a oferir 
la possibilitat d’accedir a informació més detallada sobre 
una notícia, a una retransmissió a la carta, a consultar 
dades com per exemple els resultats de la Loteria de 
Nadal, etc.

L’estrena de la nova temporada de L’Alqueria Blanca 
també ha tingut una vessant transmèdia. Com que és una 
sèrie molt estimada per l’audiència, es va facilitar el 
contacte entre els seguidors i seguidores i els actors i 
actrius de la producció a través dels Fem comboi, xats en 
directe gravats des de diferents ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana que es podien seguir des dels 
canals de les xarxes d’À Punt. Durant les converses hi 
havia un diàleg en directe entre els actors i actrius i els 
fans que llançaven les preguntes en xarxes.

Figura 5. Informació programes

Figura 6. Informació xarxes

Figura 7. Informació sobre xarxes 2
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L’informatiu matinal Les NTC del matí es va realitzar per a 
la ràdio i la televisió �ns al mes de juliol. Al setembre es 
produeix una remodelació de l’informatiu matinal i 
s’aposta per un gran format de cinc hores de matí. Aquest 
informatiu torna a fer-se als estudis de ràdio en horari de 
7:00 a 12:00 hores, de dilluns a divendres. La primera part 
se centra en l’actualitat informativa i s’emet de manera 
simultània per la ràdio i la televisió i la segona, es 
denomina El dia À Punt, s’emet a partir de les 10:00, per la 
ràdio i és més desenfadada i inclou humor, reportatges, 
entrevistes. Cal assenyalar que Les NTC del matí ha 
esdevingut ja un referent informatiu sobretot per 
l’entrevista, fonamentalment, a representats polítics, 
socials, empresarials i personatges d’actualitat, de 
manera que el contingut que s’emet per À Punt a primera 
hora del matí acaba sent replicat al llarg del dia per altres 
mitjans. 

En la televisió, s’estrena a l’octubre de 2021 el programa 
d’actualitat A la Ventura en horari de 12:00 a 14:00 que 
tracta l’actualitat més rellevant del dia, així com temes 
socials i locals. Aquest nou espai de producció pròpia 
suposa l’ampliació de l’horari de contingut informatiu i 
connecta amb el programa informatiu de migdia en la 
televisió. S’aposta per la proximitat informativa millorant 
el pes de les delegacions de Castelló i d’Alacant. Així, 
aquest magazín inclou tota la informació comarcal més 
propera amb temes de caràcter social i de participació 

Fins al mes d'octubre de 2021 el programa tenia una 
periodicitat setmanal i es basava en un debat que oferia 
una mirada crítica i re�exiva dels temes d’actualitat de la 
setmana. L’espai permetia visibilitzar col•lectius i 
agrupacions representatius de la societat civil, com dones 

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) 
exerceix la funció de servei públic que té encomanat 
mitjançant la marca À Punt Mèdia, un servei 
multiplataforma que presta el servei públic de televisió, 
ràdio i web, el disseny i desenvolupament de projectes 
així com la generació de produccions i continguts. 

3.1. La informació en À Punt Mèdia

L’exercici 2021 ha esta marcat, des del punt de vista 
informatiu, per l’evolució de la crisi sanitària, amb la 
vacunació de la població, les successives onades i la 
gestió de l’Administració com a eixos de l’actualitat 
informativa. À Punt analitza tots aquests temes 
d’actualitat amb perspectiva autonòmica, comarcal i 
local.

Els informatius d’À Punt Media s’organitzen de manera 
que són els espais que obrin les tres franges de 
programació diària (matí, vesprada i nit). A la ràdio, a 
més, s’ofereixen butlletins horaris amb les últimes 
notícies.

À Punt Mèdia tracta de respondre a la demanada 
d’informació amb avanços i programes especials per a 
donar en directe les compareixences més rellevants. 

El 2021 es consolida la redacció especialitzada en 
política, economia, societat, cultura i internacional, per a 
comptar amb periodistes amb fonts i agendes pròpies. El 
resultat és positiu tant en el producte �nal com en 
l’e�càcia en l’organització del treball. Aquesta nova 
estratègia informativa, especialitzant els equips, ha 
possibilitat el fet de obtindre exclusives pràcticament 
totes les setmanes i aconseguir ser referents d’altres 
mitjans de comunicació valencians.

L’informatiu NTC comarques, l’informatiu comarcal que 
s’emetia en la televisió d’À Punt de dilluns a divendres, es 
va estrenar l'octubre de 2020. Aquest espai informatiu de 
mitja hora se centrava en la informació més local. El NTC 
comarques va estar en antena �ns al mes de juliol de 2021. 

investigadores, personal sanitari o col•lectius vulnerables, 
i això ha propiciat debats enriquidors i tertúlies 
constructives i divulgadores. 

El magazín radiofònic El rall passa a partir de setembre a 
ser diari i s’emet de 12:00 a 13:30 hores. Aquest espai 
acosta la informació local i comarcal més rellevant i es 
realitza en col•laboració amb la Xarxa d’Emissores 
Municipals Valencianes (Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies). Un total de vint emissores emeten 
el programa, en directe o en diferit, a tota la Comunitat 
Valenciana, on es dona veu a moltes associacions i 
entitats que han trobat una �nestra a la radio pública.

El 2021 es llança el nou web amb un nou concepte. El web 
és la �nestra de tot el contingut d’À Punt Mèdia, però ara 
posa el focus en la informació del dia i en les notícies 
d’última hora, per tal de competir com un tercer mitjà de 
comunicació (a més de la televisió i la ràdio). Per a 
començar a situar-se en aquesta posició, s’ha 
reestructurat el departament digital amb l’objectiu que 
un equip propi de periodistes es dedique exclusivament a 
la informació. Amb aquest objectiu, es redissenya la 
portada i l’estratègia en xarxes. S’hi treballen temes de 
periodisme de dades o multimèdia, com ara el reportatge 
especial sobre la prevenció del suïcidi, premiat per la 
Policia Local de València. L’aposta pel Digital �rts i la 
renovació de l’estratègia ha comportat un augment de 
l’audiència del 40% (d’usuaris únics) respecte del 2020, 
mentre que ha pujat un 30% el nombre de pàgines vistes. 

3.2. Els esports en À Punt Mèdia

El 2021, À Punt Mèdia ha apostat per incloure més temps 
dedicat a l’esport tant en ràdio i televisió com ara en el 
web i les xarxes socials. Aquest exercici, s’ha augmentat 
de manera considerable. Així, s’han cobert les grans cites 
esportives, i s’ha presta especial atenció als esportistes 
valencians, però també s’ha donat visibilitat als equips i 
esports valencians que habitualment no tenen cabuda en 
altres mitjans de comunicació.

Els esports en la televisió d’À Punt

La informació esportiva està present en els blocs 
d’esports dels informatius diaris de la televisió, amb una 
durada d’uns 15 minuts al migdia i 12 minuts a la nit.

En gener començà La �nestra esportiva, un programa de 
retransmissions que s’emet, en principi, els diumenges al 
matí però, de tant en tant, també s’ha emés dissabte i �ns 
i tot algun divendres, segons quan té lloc l’esdeveniment 
esportiu

L’any 2021 s’han fet un total de 37 retransmissions de La 
�nestra esportiva: setze amb el patrocini de la Fundació 
Trinidad Alfonso i huit per streaming pel web d’À Punt. 

Aquestes retransmissions han sigut de diferents 
disciplines esportives, com ara de diferents categories de 
futbol, rugbi, handbol, hoquei, natació, tant femení com 
masculí.

A més, en moments puntuals, s’ha posat en marxa una 
programació especial amb motiu de �tes esportives 
destacades que s’han tractat de forma individualitzada 
dins del bloc d’esports dels Informatius d’À Punt al llarg 
de la setmana. És el cas de l’Especial Vila-real CF Campió 
de la UEFA Europe League. L’especial Mitja Marató, la 
Marató València, l’Eurocup Women i Copa de la Reina de 
Bàsquet, el Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de 
València, el Penyagolosa Trails, l’Open Tenis Ciutat de 
València i el Mediterranean Èpic.

D’altra banda, amb motiu de la celebració dels Jocs 
Olímpics emetérem un serial d’entrevistes dins d’una 
secció anomenada “Camí a Tòquio”. En aquest sentit, des 
del mes de maig, cada dia, el bloc d’esports en els 
informatius incloïa una entrevista i/o reportatge amb 
atletes valencians que participaren en els JJOO. Per a fer 
aquest espai, un equip es va desplaçar a Madrid i 
Barcelona, als centres d’alt rendiment. Aquestes 
entrevistes es publicaren també en el web en una 
pestanya que va estar formada per 37 blocs emesos en 
TDT mentre que en el web especí�c “Camí a Tòquio” va 
sumar un total de 108 peces. 

Va de bo és el programa de retransmissions de partides 
de pilota amb un calendari que l’any 2021 estigué afectat 
per la pandèmia. Finalment, el contracte amb la Fundació 
de Pilota Valenciana (FUNPIVAL) i la Federació de Pilota 
Valenciana (FEDPIVAL), a través de la productora 
Proximia, es formalitzà i les retransmissions de partides 
començaren al mes de març. Tot i això, des d’aquell 
moment s’han retransmés 34 partides en total: 8 de 
FEDPIVAL i 26 de FUNPIVAL.

El departament d’esports va realitzar un reportatge de 
producció pròpia amb guió de Xavi Alberola amb motiu 
de la mort de Paco Cabanes, el Genovés, emés el 6 d’agost 
i que es va repetir el 25 de desembre. 

3.3. La ràdio d’À Punt

Al mes de gener s’estrena el nou horari de l’espai La 
pròrroga, un programa informatiu diari de l’actualitat 
esportiva. Aquest espai es va estrenar amb horari de 15:30 
a 16:00 el 2020. A hores d’ara i des del mes de gener de 
2022 ha passat a emetre’s de 19:30 a les 20:00 hores, ja 
que s’ha valorat que és un horari més adient per a l’oient 
d’esports. 

Línia de fons també canvia d’horari en tornar de les 
vacances d’estiu. A partir del mes de setembre, el 
programa s’emet de dilluns a divendres de 23:00 a 01:00 
hores. Aquest canvi ja s’ha fet, atés que és la franja 
clàssica per a sentir la ràdio esportiva de resum del dia. 
Aquest espai inclou entrevistes amb el personatge de la 
jornada i tertúlia amb presència de periodistes i analistes 
dels principals mitjans de comunicació de la Comunitat 
Valenciana.

El programa Des de la banda ha ampliat l’horari, ja que 
des de la temporada 2020/2021 retransmet no només els 
partits dels equips valencians de Primera Divisió de 
Futbol, sinó també tots els partits del València Basket en 
Lliga, Copa del Rei i Eurocup i en Lliga Endesa Femenina, 
Copa de la Reina i Eurocup Women.

Per últim, cal remarcar que s’ha començat a retransmetre 
els partits de futbol de 1a i 2a RFEF, ASOBAL i Lliga 
Guerreres, rugbi masculí i femení i també un partit 
d’hoquei del Pas Alcodiam, clau per a la permanència de 
l’equip en la màxima categoria. 

3.4. El web d’À Punt

Amb motiu de l’estrena del nou web d’À Punt Mèdia 
s’inclou el nou portal d’esports amb noves seccions i 
pàgina pròpia. Aquest nou espai ha propiciat que es puga 
emetre cada setmana per streaming la roda de premsa 

del tècnic del València i quan hi ha duel autonòmic també 
del tècnic del Vila-real, Elx i Llevant. També s’han emés 
compareixences puntuals, les presentacions dels tècnics, 
com ara les dels entrenadors del Vila-real, València, 
Llevant i Elx. A més, dona la possibilitat d’emetre 
esdeveniments puntuals que atrauen molt l’atenció del 
públic com el sorteig de Copa del Rei del CE Alcoià (en 
octaus i quarts de �nal).

El portal d’esports del web ha permés un espai on podem 
cobrir els esdeveniments especials, ja que s’obre una 
pestanya amb les peces emeses per televisió i altres 
articles i notícies originades només com a contingut 
digital. Per exemple: Mitja Marató, Marató, Volta a la 
Comunitat Valenciana, Camí a Tòquio.

Convenis i acords especí�cs per a la cobertura 
d’esdeveniments:

• Suport a la candidatura de València com a seu dels 
GAY GAMES el 2026. À Punt va avalar el projecte amb 
el compromís d’exercir com a mitjà o�cial durant la 
celebració de l’esdeveniment.

• Conveni de patrocini amb la Federació Valenciana de 
Futbol per a promoure els valors d’aquest esport. Un 
altre objectiu important del conveni és difondre la 
revitalització dels equips de les seleccions 
autonòmiques de la Comunitat Valenciana.

• Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de València 
(setembre 2021) de ciclisme. Conveni per a la 
promoció i difusió del ciclisme, esport molt arrelat a 
la Comunitat Valenciana.

• Acord de copatrocini amb la Fundació Trinidad 
Alfonso per a fomentar la visibilitat d’equips i esports 
minoritaris mitjançant la retransmissió dels partits o 
esdeveniments d’una gran varietat de modalitats 
esportives (hoquei, rugbi, natació, futbol, ciclisme, 
carreres populars, etc.)

3.5. Programació

Els informatius són el centre de la programació de la 
televisió i la ràdio d’À Punt, que complementen la graella 
amb continguts d’entreteniment, cultural i de divulgació. 
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Televisió 

En les vesprades de la televisió cal destacar l’espai Bona 
vesprada, 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 transmeten cada dia inquietuds, queixes i 
suggeriments. Màxim Huerta i el seu equip de 
col•laboradors i reporters proposen vora quatre hores 
diaris d’entreteniment. 

Duel de veus: Va ser trending topic a Espanya i va liderar el 
consum en xarxes i trànsit web durant les setmanes que 
es va emetre. Aquest format compleix l’objectiu de 
vertebració territorial, amb cantants de totes les 
comarques, i de promoció lingüística, gràcies a les 
versions de grups molt coneguts internacionalment. Àlex 
Blanquer va ser la presentadora, acompanyada del jurat 
format per Samantha, Eugeni Alemany i Sole Giménez.

Territori de concert: Durant 23 setmanes es programaren 
grups valencians en Territori de concert, per compensar el 
toc de queda i la manca de l’oferta de música en viu, amb 
�tes signi�catives com El Diluvi, La Gossa Sorda, Ciudad 
Jara, etc.

L’hora fosca: És una docusèrie que narra casos policíacs 
mediàtics i colpidors, posant en relleu la tasca de les 
forces de seguretat per resoldre’ls, amb un destacat 
exercici de documentació i revisió de les fonts. Una 
mirada narrativa seriosa gens sensacionalista.

Zoom, investigació: Reportatges d’investigació amb 
temàtiques variades, que van des de la immediatesa a la 
profunditat d’assumptes complexos. Bérnar Giménez 
lidera l’equip de periodistes per a oferir cada setmana un 
producte en prime time referencial en temes d’actualitat. 

No tenim trellat: Aquest programa busca l’empatia del 
públic major que aquesta nit consumeix preferentment 
televisió en obert. S’incorpora la presentadora Gemma 
Juan, que s’uneix a Òscar Tramoyeres per viatjar per la 
nostàlgia de l’arxiu de la tele, i redescobreix personatges 
de tota la vida i fent riure per com ha passat el temps i 
com hem canviat les valencianes i valencians.

A l’estiu s’estrena el concurs diari El premi, que visita 
empreses de la Comunitat Valenciana per jugar amb els 
treballador/es mentre es dona a conéixer el teixit 
productiu i innovador dels diferents sectors.

Tot és art: Programa de prime time d’actualitat de totes 
les disciplines artístiques i culturals.

Entre bastidors: Programa de difusió del món teatral.

Teatre a Punt: Inclou la gravació de les obres Dinamarca i 
Poder i Santedat.

Els dijous miracle: Producció al voltant del cineasta 
Berlanga.

Terres de cinema: Un cicle de cinema rodat al territori 
valencià que s’emet les nits de divendres.

Tresors amb història: Un gran projecte que conta la 
història dels valencians i valencianes mitjançant objectes 
quotidians que trobem a casa, a l’andana, a les cases de 
camps, etc. L’objectiu és recórrer la nostra geogra�a a la 
recerca dels objectes que formaran una futura col•lecció 
museística que es posarà a l’abast de mancomunitats, 
ajuntaments, etc.

Una habitació amb vistes: El format dedicat a literatura, 
Una habitació pròpia, es fa major i adopta una mirada més 
transversal de la cultura.

Ràdio 

En la programació de la ràdio es por destacar el 
recorregut de l’espai Podríem fer-ho millor, que guanya 
pes els caps de setmana com a alternativa als magazins 
de les emissores generalistes. La realitat en clau d’humor 
es revela com una bona medicina contra la pandèmia i ha 
rebut el premi TresDeu.

Durant el primer semestre de 2021, s’incorporaven a la 
graella els quatre productes de marcat caràcter cultural 
sorgits de la crida feta en coproducció amb l’Institut 
Valencià de Cultura:  

Un magazín multiplataforma

La Colla d’À Punt és un magazín infantil amb continguts 
d’actualitat, culturals i lúdics, i amb un esperit 100% 
multiplataforma, materialitzat en la difusió i estrena de 
continguts en suports digitals de dilluns a divendres, els 
quals també s’emeten posteriorment, durant el cap de 
setmana, en la televisió d’À Punt.

La primera emissió de La Colla d'À Punt es va produir el 5 
de gener de 2021, un dia tan assenyalat com el de la 
vesprada de Reis. Amb aquest programa especial i 
l'arribada dels Reis Mags al garatge de La Colla, es va 
donar a conéixer l'espai des del qual Laia i Pau, els dos 
joves presentadors, fan el programa a partir d'aquell dia. 

Des d'aleshores, al llarg de tres temporades i més d’un any 
d’emissió ininterrompuda, La Colla ha anat creixent pel 
que fa a la dinamització dels seus continguts i seccions, 
l'activitat en el web i xarxes socials (Instagram, Facebook 
i Twitter) i la interacció amb el públic infantil i els centres 
educatius de la Comunitat Valenciana.

Continguts i seccions

La Colla és un format amb una estructura molt 
atomitzada i un ampli mosaic de seccions, on s'intercalen 
les elaborades pels presentadors amb altres 
protagonitzades per alguns dels personatges ja coneguts 
de l’univers de La Colla, com les Feretes, Dani Miquel o Els 
Bíters.

Des de l’inici, aquest ventall de seccions ha crescut, ha 
guanyat en varietat i ha fomentat la interacció amb el 
públic, els centres educatius i altres agrupacions. A més, 
algunes seccions s’han adaptat i se n’han incorporat 
d’altres especí�ques per a moments concrets com les 
vacances d’estiu o Nadal. 

• La versió radiofònica de Territori de concerts amb 23 
grups musicals valencians (33% de grups i veus 
femenines).

• Bambolina sonora, radioteatre seriat que combina la 
participació d’entitats universitàries amb actors i 
actrius professionals.

• Les cinc llunes, amb Amàlia Garrigós repassant les 
cinc àrees culturals de l’IVC.

• Café d’artistes amb entrevistes a personalitats de 
tots els sectors a càrrec de Lluís Miquel.

3.6. Ficció

La �cció és el gènere que més quantitat de recursos 
mobilitza en l’audiovisual i que permet posar en valor el 
talent dels tècnics i artistes. Durant el segon semestre de 
2021 s’inicien els rodatges de la sèrie de comèdia Després 
de tu, en col•laboració amb TV3 i IB3 i que va ser gravada 
a l’estudi 1 de Burjassot, on es van construir els decorats 
de la sèrie. A més, À Punt Mèdia ha col•laborat amb la 
minisèrie Sicília sense morts (IB3), La sèrie Mòpius (IB3) i 
la sèrie Desaparegudes (Canal Sur-CMM-TeleMadrid, 
AragónTV, À Punt).

L’Alqueria Blanca és la gran aposta de �cció per a les nits 
de diumenge que s’estrenà a �nal de març. Aquesta 
temporada inclou díhuit capítols que es van emetre el 
2021. En aquest moment ja es comença a plantejar el 
canvi a una emissió diària de L’Alqueria Blanca, que 
�nalment s’ha materialitzat el 2022. 

3.7. Programació infantil i juvenil

La Colla aglutina les activitats infantils d’À Punt Mèdia, i hi 
inclou la creació de continguts, actuacions en directe, 
sortejos i un espai d’interacció exclusiu per als xiquets i 
xiquetes que s’hi apunten.

guanyadora va ser la comissió Arxiduc Carles - Músic 
Gomis, de l'artista Vicente Gomar que va rebre 2.000 
euros i un estendard que recorda aquesta primera edició. 
El segon premi, amb 1.000 euros en metàl•lic i l’estendard 
de record, va ser per a la falla Rig Veda de la comissió Duc 
de Gaeta - Pobla de Farnals. I el tercer guardó, amb 500 
euros i l’estendard commemoratiu, per a la plaça de la 
Reina, Pau i Sant Vicent amb la falla infantil anomenada 
De València i monstres, dels artistes José Luis Ceballos i 
Paco Sanabria. 

A més, la fallera major infantil és de La Colla i va enviar 
una crida als membres per a què disfrutaren de les Falles. 
El missatge es va penjar en el web i es va promocionar en 
el butlletí de Falles. 

Seguint les activitats infantils, el diumenge 5 de 
setembre, l’Ajuntament de Puçol va comptar amb La Colla 
per tal de celebrar les seues festes. La Banda de les 
Feretes i Dani Miquel van acompanyar el grup Ramonets.

Al mes d’octubre de 2021, es va celebrar la Fira del Llibre 
de València als jardins de Vivers. À Punt Mèdia va signar 
un conveni amb l’Ajuntament per a ser el mitjà o�cial de 
la Fira del Llibre i, per aquest motiu, ens vam 
comprometre a fer un dia d’activitats infantils. El 
diumenge 17, La Banda de les Feretes va actuar al recinte 
de Vivers.  

Tot i que la pandèmia no deixava gaudir de moltes 
activitats, des de La Colla es va intentar dur l’esperit 
nadalenc a totes les cases i es van programar moltes 
activitats perquè les xiquetes i els xiquets gaudiren del 
període de vacances. 

Amb motiu de les festes nadalenques estava prevista la 
presència de La Colla amb estands i actuacions a 
esdeveniments com ara Expojove a València o Exponadal 
a Alacant, però la situació sanitària de nou va fer que es 
cancel•laren. Des de La Colla es programaren unes 
accions per tal de sortejar entrades en diversos 
esdeveniments. Cal destacar la intenció de vertebrar el 
territori buscant activitats de nord a sud:

Finalment, en totes les visites i interaccions amb els 
centres educatius s’ha apro�tat per a promoure tota la 
programació infantil d’À Punt, incentivant els i les 
escolars a fer-se membres de La Colla.

Un referent dels espais infantils i un 
dels preferits dels xiquets i xiquetes

El 2021 ha sigut el primer any d’emissió de La Colla d’À 
Punt i ja ha aconseguit ser un referent dels continguts 
infantils de la cadena , tant en la versió en línia com en la 
versió en televisió, i en un dels espais preferits per les 
xiquetes i els xiquets de la Comunitat Valenciana.

Amb els seus reptes, tutorials, unboxings i la resta de 
seccions, Laia i Pau han aconseguit sintonitzar amb una 
xicalla que cada setmana és més nombrosa i 
participativa, i que ha arribat a superar el 20% de share en 
algunes de les seues emissions en televisió

Activitats La Colla 2021

El 2021 ha sigut l’any en què s’ha recuperat l’activitat 
presencial de La Colla per a xiquetes i xiquets, encara que 
tímidament. Algunes activitats s’han hagut de suspendre, 
però amb totes les di�cultats i prevenció per la situació 
pandèmica, La Colla ha participat i ha organitzat 
concerts, festes i ha col•laborat en diversos 
esdeveniments:

Al mes de juliol, la situació va millorar un poc més i, amb 
les mesures pertinents ja es va permetre fer concerts i 
activitats a l’aire lliure, amb aforament reduït i amb totes 
les mesures higièniques que la covid feia necessàries. Així 
es va poder celebrar, durant el mes de juliol la Gran Fira 
de València. À Punt va participar a la Menuda Fira el 8 de 
juliol amb Dani Miquel i les Feretes i amb els Bíters. El dia 
9 de juliol va actuar Xavi Castillo. 

Al mes de setembre es van celebrar les Falles i La Colla va 
convocar la primera edició dels Premis La Colla a les 
Falles, edició 2021. S’hi presentaren un total de 13 falles, i 
els nostres presentadors, Pau i Laia, junt amb actors de 
L’Alqueria Blanca i presentadors d’À Punt, van recórrer les 
falles que s’havien inscrit als premis. La falla infantil 

concerts, etc.) que es promouen des d’À Punt Mèdia. 

Per tal de mantindre informats els membres de les 
activitats i programació de La Colla, s’envien cada 
setmana butlletins a través del correu electrònic als 
membres que així ho han acceptat, 5.387 membres a 1 de 
gener de 2022

 La Colla també continua felicitant els seus membres pel 
seu aniversari. I ho fa de dos maneres: enviem un correu 
de felicitació per l’aniversari a cada membre que 
compleix anys (vora 5.000 correus a l’any) i cada cap de 
setmana emetem un videoclip de la cançó “Moltes 
felicitats” de les Feretes amb els noms de tots els 
membres que han complit anys al llarg de la setmana. 
Aquest vídeo queda penjat en el web després de l’emissió.

Interacció amb els centres educatius

Des del començament del projecte, la interacció amb els 
centres escolars ha sigut una de les prioritats. Aquesta 
interacció ha anat augmentant i ampliant-se a mesura 
que les restriccions degudes a la pandèmia ho ha permés. 

Seccions com “La Colla Challenge”, “La Colla Unboxing” o 
“La berena de La Colla” han permés conéixer més de 
huitanta centres educatius de sud a nord del territori 
valencià. Es tracta de col•legis de ciutats com Alacant, 
València i Castelló de la Plana, però també de poblacions 
menudes com els Ibarsos, les Alcubles, Corbera o 
Finestrat.

Amb la secció “La berena de La Colla” alguns d’aquests 
escolars, a més, han tingut l'oportunitat visitar els estudis 
d’À Punt a Burjassot per a jugar al garatge de Pau i Laia i 
descobrir alhora com és fa un rodatge de televisió. Una 
activitat extraescolar que, segons el feedback rebut de les 
escoles, és altament positiva i interessant per al seu 
desenvolupament.

En altres seccions com “La Colla nius”, “La Colla endevina” 
o “La Colla s’embrolla”, les escoles també han tingut una 
presència importat a través de les enquestes que s'hi han 
fet a l’alumnat per a conéixer la seua opinió sobre temes 
actuals o posar-hi a prova el seu enginy amb endevinalles 
i travallengües. 

Al llarg de 2021, La Colla ha produït més de 280 peces 
protagonitzades per Laia i Pau, estrenades de dilluns a 
dijous en el site de La Colla d’À Punt, el web d'À Punt i al 
canal de YouTube de La Colla:

El Cau de Les Feretes ha produït 21 peces més, 5 d’elles 
cançons amb la incorporació de l’artista Dani Miquel. 

Amb totes aquestes peces s’han elaborat 75 programes 
d’uns 30’ de durada, estrenats els divendres en el web i 
emesos els caps de setmana en la tele d’À Punt (24 en la 
temporada 1 i 16 en la temporada 2) i diàriament durant 
les vacances d’estiu (35 en total). 

Web i xarxes social

Coincidint pràcticament amb l’inici de les emissions 
d’aquest espai, es va llançar el nou web d’À Punt amb un 
site dedicat exclusivament a La Colla d’À Punt, on s’han 
estrenat de dilluns a divendres, en exclusiva abans de la 
seua emissió en televisió, totes les peces i els compactats 
produïts durant tot l’any.

Al mateix temps, es van posar en marxa diferents per�ls 
en les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter, 
mitjançant els quals es promocionen i es donen a 
conéixer tots els continguts i novetats al voltant de l’espai. 
Aquests per�ls, que compten amb interaccions diàries, 
actualment formen una comunitat de més de 1.500 
seguidors:

• INSTAGRAM: 744 seguidors

• FACEBOOK: 715 seguidors

• TWITTER: 258 seguidors

Una altra plataforma de difusió dels continguts de La 
Colla és el seu canal en YouTube, actualment amb 3.360 
subscripcions on, a més dels continguts de La Colla d’À 
Punt, que s’actualitzen pràcticament diàriament, també 
conté altres espais infantils produïts per la cadena, com 
les sèries Els Bíters, El cau de les Feretes, Historietes 
medievals, Júlia i Gilbert o Catacric, catacrac. 

A banda de tot això, cada divendres s’envia una newsletter 
a tots els membres de La Colla amb totes les novetats al 
voltant de la programació i les activitats infantils (festes, 

Concurs Dibuixa el Nadal

Els membres havien d’omplir un formulari creat per a 
l’ocasió al nostre web i adjuntar la foto d’un dibuix per a 
felicitar Nadal. Algun dels dibuixos també van ser 
seleccionats com a cortinetes de continuïtat de la 
televisió d’À Punt. 

Concurs Il•lumina el Nadal

La mecànica va ser la mateixa que en l’anterior 
convocatòria: els membres havien d’omplir el formulari 
creat per a l’ocasió al nostre web i adjuntar foto de la 
seua decoració nadalenca.

Nous membres de La Colla 

La Colla incrementa els membres amb més de 2.000 
noves incorporacions durant l’exercici. L’obertura a 
activitats presencials ha fet que el nombre de nous 
membres haja crescut en relació amb l’any anterior (1.200 
noves altes el 2020). A les gravacions a escoles s’han 
entregat formularis d’inscripció i s’hi ha aconseguit per 
aquest mitjà 130 nous membres i en els esdeveniments 
amb punts de carnet, s’han fet un total de 425 noves altes.

Els avantatges que La Colla ofereix als membres també 
han crescut amb cinc noves ofertes que es sumen a les 
renovacions de convenis amb empreses públiques i 
privades per tal d’oferir a les xiquetes i els xiquets ofertes 
o descomptes en activitats. 

Col•laboracions de La Colla

La Colla també col•labora amb diverses institucions per a 
fomentar la cultura audiovisual entre els i les joves:

PREMIS MICE

Enguany, À Punt ha participat en els Premis MICE, la 
Mostra Internacional de Cinema Educatiu per a xiquetes, 
xiquets, joves, professorat i públic en general, amb 
pel•lícules realitzades per alumnes dins d’entorns 
d’aprenentatge. La iniciativa forma part del conveni 
subscrit entre À Punt i la Mostra Internacional de Cine 
Educatiu (MICE) amb l’objectiu de difondre i promocionar 
l’audiovisual educatiu valencià i fer-ho d'acord amb la 
carta de valors que regeixen els continguts infantils i 
juvenils d'À Punt. Es va convocar, per tercer any, el Premi 
Especial La Colla À Punt, que reconeix el treball d’una 

producció escolar per l’aportació en valors. En aquesta 
edició, el premi ha estat repartit entre dos guanyadors, ex 
aequo: als treballs de l’IES El Quint de Riba-roja de Túria, 
que presentaren la web sèrie de cinc episodis Sentit únic 
i el curtmetratge Una (altra) història dels inicis del cinema, 
i al CEIP Serreria per Quan ens vàrem adonar. A més a 
més, s’han publicat en el web els curtmetratges 
guanyadors de les altres categories en què han participat 
els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Als centres guanyadors se’ls ofereix una visita al centre 
de producció de Burjassot i el CEIP Serreria va vindre el 
dia 4 de novembre de 2021. 

CINEMA JOVE 2021

À Punt Mèdia també aporta un premi al certamen Cinema 
Jove, en les categories de Primària i Secundària. I ha sigut 
mitjà o�cial de la 36a edició de Cinema Jove. Enguany els 
guardons han sigut per a Camina amb mi del CEIP Serreria 
i Cambia las sábanas de l’IES Lluís Vives. 

CONCURS GUIÓ ANY BERLANGA 2021

Es tracta d’una iniciativa perquè els alumnes de primària 
i secundària tinguen una presa de contacte amb el món 
de l’escriptura audiovisual en col•laboració amb Escola 
Valenciana. Els guanyadors gravaran, produiran i 
estrenaran la pel•lícula en À Punt. Aquest concurs encara 
està en procés. 

3.8. Accessibilitat

La llei de creació de la Corporació, en l’article 5, relatiu als 
principis que s’han d’observar en la prestació del servei 
públic, estableix que s’ha de garantir el principi d’igualtat 
de drets per a les persones amb discapacitat, la qual cosa 
suposa, com estableix la Llei 7/2010, de 31 de març, 
general de la comunicació audiovisual (d’ara en avant, 
LGA), reconéixer que les persones amb discapacitat visual 
o auditiva tenen dret a una accessibilitat universal a la 
comunicació audiovisual.

Dins dels principis bàsics de producció de la norma 
creadora de la CVMC s’estableix que implementarà les 
mesures necessàries per a aconseguir els percentatges de 
programació televisiva diària accessibles a les persones 
amb discapacitat sensorial auditiva i visual previstos en 

l’esmentada LGA; així mateix, s’hi estableix que la 
plataforma tecnològica serà accessible a les persones 
amb discapacitat funcional i que aquesta oferirà la versió 
accessible en tots els canals amb la implementació del 
marc d’accessibilitat audiovisual.

La disposició transitòria cinquena de la llei 7/2010 sobre 
els serveis de suport per a les persones amb discapacitat 
especi�ca, entre altres aspectes, assenyala que els canals 
de televisió de nova emissió han d'aconseguir els temps i 
percentatges �xats en el termini de quatre anys. Atesa la 
doble condició d’À Punt de ser un mitjà públic i, al mateix 
temps, un mitjà de nova creació, es remet una consulta 
als serveis jurídics de la CVMC i es fa el càlcul de les 
hores setmanals amb programació accessible. 

El càlcul de les hores setmanals es fa sobre una 
programació de 19 hores diàries (07:00-02:00), de les 
quals 20 minuts/hora són continguts publicitaris, és a dir, 
no estan subjectes a l’obligatorietat de ser accessibles. En 
aquest sentit, durant el quart any d’emissions À Punt ha 
de cobrir:

• Un mínim de 66 hores subtitulades per setmana.

• Un mínim de 2 hores amb audiodescripció per 
setmana.

• Un mínim de 2 hores amb llengua de signes per 
setmana.

Mitjana d’hores setmanals subtitulació 2021

(Veure �gura 1, pàgina 17)

Per tant, durant 2021 se superen les 66 hores setmanals 
obligatòries per llei i s’aconsegueix l’objectiu marcat pel 
que fa a les hores setmanals subtitulades per a persones 
sordes o amb di�cultats auditives

Mitjana d’hores setmanals amb audiodescripció 2021

(Veure �gura 2, pàgina 17)

Amb el total d’hores amb audiodescripció, se superen les 
hores setmanals obligatòries per llei (2 hores per 
setmana) durant tot el 2021 i, per tant, s’assoleix 
sobradament l’objectiu marcat.

Mitjana hores setmanals llengua de signes 2021

(Veure �gura 3, pàgina 17)

Amb el total d’hores emeses amb llengua de signes 
també se superen les hores setmanals obligatòries per 
llei (2 hores per setmana) durant tot el 2021 i, per tant, 
també s’aconsegueix sobradament l’objectiu marcat.

3.9. Audiències

La televisió d’À Punt

La televisió d’À Punt tanca el 2021 amb les millors dades 
històriques amb una quota de pantalla d’un 3,4% i 25.000 
espectadors de mitjana, que pugen a 643.000 espectadors 
en audiència mitjana acumulada. La televisió autonòmica 
ha crescut un 13% respecte a la quota que va assolir el 
2020 (3%). 

L’any es pot dividir, en termes d’audiència, en tres 
períodes, tal com s’aprecia en el grà�c Períodes 2021. 

1 gener a 30 juny: 3,6%

Estiu (1 juliol a 5 setembre): 2,8%

Nova temporada (6 de setembre a 31 desembre): 3,2%

(Veure �gura 4, pàgina 17)

El millor dia de l’any correspon al 5 de setembre amb un 
6,2% d’audiència (44.000 espectadors), que coincideix 
amb la Cremà de les Falles celebrades durant la primera 
setmana de setembre i que congregaren 1.000.000 
d’espectadors.

En l’evolució mensual s’aprecia que els millors mesos són 
abril i maig, mentre que es manté el con�nament 
provocat per la crisi sanitària de la covid. Al maig 
s’arrepleguen les millors dades històriques en aconseguir 
un 4% de share i 30.000 espectadors de mitjana. 

Per franges horàries, À Punt obté els millors registres en 
la sobretaula, que marca una mitjana anual del 5,9%, 
encara que en la franja que més creix respecte al 2020 és 
en la vesprada (2,6%; +23,8), gràcies a la consolidació de 
Bona vesprada. En prime time tanca amb un 3,5% de 
mitjana, però en els últims mesos dibuixa una tendència 

ascendent, i aconsegueix un 4,0% al novembre.

En programes, la �cció desbanca la informació del primer 
lloc dels programes més vistos i la tornada de L’Alqueria 
Blanca se situa com el més vist de l'any (165.000 
espectadors i un 8,8% de share de mitjana), per damunt 
de NTC migdia (105.000 espectadors i 9,0% de share). La 
tornada de la mítica sèrie obté el rècord el dia de la seua 
estrena, el 21 de març, amb prop de 300.000 
teleespectadors i un 12,8% de share, l'emissió més vista de 
l'any. La �cció es consolida en el prime time dels 
diumenges no sols amb la �cció de producció pròpia sinó 
també amb l'emissió de �ccions estrangeres com La 
guerra ha acabat o Els Medici: senyors de Florència, que se 
situen també entre els més vistos de l'any.

(Veure �gura 5, pàgina 18)

Les noves apostes d'entreteniment impulsen també el 
prime time dels dies laborables, i posicionen els 
programes d'investigació periodística Zoom (4,6%) i 
L’hora Fosca (3,9%) en el pòdium dels més seguits. 
Crònica mèdica (4,1%), Valencians pel món (3,6%) i Duel de 
veus (3,9%) han marcat la diferència aquest últim any

*GECA (a partir de dades de *Kantar Media / Informe anual 
2021)

La ràdio d’À Punt

Les audiències de la ràdio es coneixen cada tres mesos, 
mitjançant l’EGM (Estudi General de Mitjans). L’EGM és un 
estudi estadístic a través d’enquestes en les quals es 
pregunta sobre els hàbits de consum de mitjans. Aquestes 
dades es fan públiques en tres onades al llarg de l’any. 

La ràdio pública registra 36.000 oients diaris, segons les 
xifres de l’Estudi General de Mitjans (EGM) de la tercera 
onada de 2021. Aquestes xifres suposen un creixement 
d’un 50% en els dies laborables respecte de l’onada 
corresponent al segon trimestre de l’any.

La pujada més signi�cativa de la tercera onada correspon 
al total de la setmana (de dilluns a diumenge), on duplica 
la quantitat d’oients. En concret, registra 36.000 oients, 
mentre que en l’onada anterior en va aconseguir 18.000. 

Les notícies del matí, de dilluns a divendres assoleix una 

mitjana de 27.000 oients diaris, cosa que implica un 
creixement d’un 92% respecte de l’onada anterior. El 
programa Esports À Punt, que s’emet de dilluns a 
divendres a les 13:30 hores, també dobla el nombre 
d’oients i arriba a 14.000 de mitjana.

Les xifres de la tercera onada de l’EGM mostren que més 
del 50% dels oients escolten la ràdio d’À Punt en 
poblacions entre 10.000 i 200.000 habitants i al voltant 
del 36% viu a poblacions de menys de 5.000 habitants.

El web i les xarxes d’À Punt

La plataforma multimèdia d'À Punt disposa d'un conjunt 
d'aplicacions per a múltiples entorns: mòbils Android i 
IOS, La Colla per a les mateixes plataformes, smart tv 
Samsung, LG i Apple TV i el servei HbbTV (Hybrid 
Broadcast Broadband TV). A més, amb l’objectiu de fer 
més visible el contingut s’ha posat en marxa en YouTube 
un nou projecte que selecciona el més interessant per a 
aquesta plataforma.

En comunicació interna, el 2021 es llança l'aplicació Som 
À Punt, una eina de comunicació de tots els treballadors i 
les treballadores de la Corporació i de la Societat.

La principal �ta en l’àmbit digital d’À Punt el 2021 ha sigut 
el llançament d’un nou web el 9 de març. Aquest nou 
espai ha suposat un salt qualitatiu en la nostra oferta de 
continguts digitals i ens situa en una posició competitiva 
en el marc de la FORTA. Aquesta millora s’ha vist 
re�ectida en les xifres de trànsit web, que s’ha 
incrementat de forma notable el 2021, passant de 
3.014.581 usuaris a 4.223.586, un 40,11% més, i 20.038.683 
pàgines vistes. (Veure �gura 6, pàgina 18)

A més, l’audiència ha visitat el web d’À Punt Mèdia amb 
més freqüència i passa més temps navegant pel web, 5:41 
minuts davant dels 3:07 del 2020, la qual cosa representa 
un creixement d’un 82,37%.

Quant als continguts més visitats del web, els usuaris i les 
usuàries busquen principalment veure o escoltar l’emissió 
en directe, accedir a la programació a la carta o 
informar-se. Només l’emissió en directe va concentrar un 
7,01% del trànsit, mentre que la secció de notícies va rebre 
un 24,12% de les visites, la majoria relacionades amb la 

covid-19. D’altra banda, els programes i sèries i a la carta 
van rebre un 20% del trànsit total del web, i el consum es 
va incrementar un 14% respecte a 2020. Destaquen els 
capítols de la nova temporada de L'Alqueria Blanca i els 
programes de L'hora fosca.

Les xarxes van ser la nostra major font de trànsit el 2021. 
En concret, van aportar un 44% del trànsit web, amb 
Facebook com a primera xarxa per nombre de visites 
(78%), seguida de Twitter (12,7%) i Instagram (4,30%). La 
resta del trànsit web va ser, principalment, directe 
(28,3%) i orgànic (23,7%).

En les xarxes també s’ha aconseguit millorar 
signi�cativament el nombre d'interaccions amb els 
seguidors i seguidores. Els canals que més han crescut en 
aquest aspecte el 2021 són: +33% (Facebook À Punt 
Mèdia), +66% (Facebook À Punt NTC) +56% (Instagram À 
Punt NTC) i +35% (Twitter À Punt NTC).

Pel que fa al nombre de seguidors, s’ha experimentat un 
creixement d’una mitjana d’un 12% en els canals 
corporatius d’À Punt en Facebook, Instagram i Twitter. En 
YouTube els subscriptors han augmentat un 47%, amb els 
capítols a la carta de L’hora fosca que encapçala el 
rànquing de vídeos més vists.

Entre els continguts que han destacat en les xarxes està 
el videoclip de Mi tierra interpretat per Nino Bravo i 
Samantha Gilabert, que va encetar la campanya “À Punt, 
la veu de tots” el 9 d’Octubre. El vídeo és un dels més 
vistos en el canal de Youtube d’À Punt, amb més de 
230.000 visualitzacions. Un altre programa que va 
aconseguir viralitat és el concurs de talents Duel de veus. 
El hashtag #DuelDeVeus va ser un habitual entre els 
trending topic de Twitter a Espanya i a la Comunitat 
Valenciana cada nit de gala. Centenars d’usuaris van 
comentar cada entrega en directe en aquesta xarxa 
social. (Veure �gura 7, pàgina 18)

El fet de tindre un editor de continguts web més avançat 
ens ha permés aprofundir en les noves tendències de 
periodisme de dades, fent ús d’eines de visualització de 
dades com Datawrapper o Flourish per a il•lustrar 
reportatges d’anàlisi i especialment l’evolució setmanal 
de la covid-19 i la vacunació als municipis de la 
Comunitat Valenciana. El nou web també ens ha permés 
oferir reportatges multimèdia més complets. Un bon 

exemple és la peça “Suïcidis: l'emergència sanitària de 
què no es parla”, que va ser guardonat en els VI Premis 
Periodístics de la Policia Local de València

La informació esportiva també s’ha impulsat en l’àmbit 
digital especialment durant el 2021. En les seccions de 
futbol i bàsquet s’han incorporat widgets per a mostrar 
els partits de la jornada i les classi�cacions per 
competició. A més, es va obrir un nou compte dedicat 
d’Instagram i intensi�cat l’activitat en Twitter, on hem 
crescut de 2.000 seguidors (un 33% més en un any). El 
web ha començat a oferir de forma habitual rodes de 
premsa dels entrenadors dels equips de futbol valencians.

Al 2021 també s’han posat en marxa alguns projectes 
transmèdia. El programa Crònica mèdica, una sèrie 
documental sobre històries de sanitaris i pacients del 
servei públic de salut, acompanyava cada entrega 
televisiva amb continguts relacionats exclusius per a web, 
com ara entrevistes no emeses en televisió o reportatges 
en profunditat sobre personalitats valencianes importants 
en el món de la medicina.

L’auge de l’ús del codi QR durant la pandèmia també ha 
ajudat a aprofundir en la vessant transmèdia de la 
redacció d’informatius. Així, s’ha introduït com a pràctica 
habitual l’ús del QR en informatius de televisió per a oferir 
la possibilitat d’accedir a informació més detallada sobre 
una notícia, a una retransmissió a la carta, a consultar 
dades com per exemple els resultats de la Loteria de 
Nadal, etc.

L’estrena de la nova temporada de L’Alqueria Blanca 
també ha tingut una vessant transmèdia. Com que és una 
sèrie molt estimada per l’audiència, es va facilitar el 
contacte entre els seguidors i seguidores i els actors i 
actrius de la producció a través dels Fem comboi, xats en 
directe gravats des de diferents ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana que es podien seguir des dels 
canals de les xarxes d’À Punt. Durant les converses hi 
havia un diàleg en directe entre els actors i actrius i els 
fans que llançaven les preguntes en xarxes.

Figura 5. Informació programes

Figura 6. Informació xarxes

Figura 7. Informació sobre xarxes 2

Fem comboi. L’Alqueria Blanca
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L’informatiu matinal Les NTC del matí es va realitzar per a 
la ràdio i la televisió �ns al mes de juliol. Al setembre es 
produeix una remodelació de l’informatiu matinal i 
s’aposta per un gran format de cinc hores de matí. Aquest 
informatiu torna a fer-se als estudis de ràdio en horari de 
7:00 a 12:00 hores, de dilluns a divendres. La primera part 
se centra en l’actualitat informativa i s’emet de manera 
simultània per la ràdio i la televisió i la segona, es 
denomina El dia À Punt, s’emet a partir de les 10:00, per la 
ràdio i és més desenfadada i inclou humor, reportatges, 
entrevistes. Cal assenyalar que Les NTC del matí ha 
esdevingut ja un referent informatiu sobretot per 
l’entrevista, fonamentalment, a representats polítics, 
socials, empresarials i personatges d’actualitat, de 
manera que el contingut que s’emet per À Punt a primera 
hora del matí acaba sent replicat al llarg del dia per altres 
mitjans. 

En la televisió, s’estrena a l’octubre de 2021 el programa 
d’actualitat A la Ventura en horari de 12:00 a 14:00 que 
tracta l’actualitat més rellevant del dia, així com temes 
socials i locals. Aquest nou espai de producció pròpia 
suposa l’ampliació de l’horari de contingut informatiu i 
connecta amb el programa informatiu de migdia en la 
televisió. S’aposta per la proximitat informativa millorant 
el pes de les delegacions de Castelló i d’Alacant. Així, 
aquest magazín inclou tota la informació comarcal més 
propera amb temes de caràcter social i de participació 

Fins al mes d'octubre de 2021 el programa tenia una 
periodicitat setmanal i es basava en un debat que oferia 
una mirada crítica i re�exiva dels temes d’actualitat de la 
setmana. L’espai permetia visibilitzar col•lectius i 
agrupacions representatius de la societat civil, com dones 

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) 
exerceix la funció de servei públic que té encomanat 
mitjançant la marca À Punt Mèdia, un servei 
multiplataforma que presta el servei públic de televisió, 
ràdio i web, el disseny i desenvolupament de projectes 
així com la generació de produccions i continguts. 

3.1. La informació en À Punt Mèdia

L’exercici 2021 ha esta marcat, des del punt de vista 
informatiu, per l’evolució de la crisi sanitària, amb la 
vacunació de la població, les successives onades i la 
gestió de l’Administració com a eixos de l’actualitat 
informativa. À Punt analitza tots aquests temes 
d’actualitat amb perspectiva autonòmica, comarcal i 
local.

Els informatius d’À Punt Media s’organitzen de manera 
que són els espais que obrin les tres franges de 
programació diària (matí, vesprada i nit). A la ràdio, a 
més, s’ofereixen butlletins horaris amb les últimes 
notícies.

À Punt Mèdia tracta de respondre a la demanada 
d’informació amb avanços i programes especials per a 
donar en directe les compareixences més rellevants. 

El 2021 es consolida la redacció especialitzada en 
política, economia, societat, cultura i internacional, per a 
comptar amb periodistes amb fonts i agendes pròpies. El 
resultat és positiu tant en el producte �nal com en 
l’e�càcia en l’organització del treball. Aquesta nova 
estratègia informativa, especialitzant els equips, ha 
possibilitat el fet de obtindre exclusives pràcticament 
totes les setmanes i aconseguir ser referents d’altres 
mitjans de comunicació valencians.

L’informatiu NTC comarques, l’informatiu comarcal que 
s’emetia en la televisió d’À Punt de dilluns a divendres, es 
va estrenar l'octubre de 2020. Aquest espai informatiu de 
mitja hora se centrava en la informació més local. El NTC 
comarques va estar en antena �ns al mes de juliol de 2021. 

investigadores, personal sanitari o col•lectius vulnerables, 
i això ha propiciat debats enriquidors i tertúlies 
constructives i divulgadores. 

El magazín radiofònic El rall passa a partir de setembre a 
ser diari i s’emet de 12:00 a 13:30 hores. Aquest espai 
acosta la informació local i comarcal més rellevant i es 
realitza en col•laboració amb la Xarxa d’Emissores 
Municipals Valencianes (Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies). Un total de vint emissores emeten 
el programa, en directe o en diferit, a tota la Comunitat 
Valenciana, on es dona veu a moltes associacions i 
entitats que han trobat una �nestra a la radio pública.

El 2021 es llança el nou web amb un nou concepte. El web 
és la �nestra de tot el contingut d’À Punt Mèdia, però ara 
posa el focus en la informació del dia i en les notícies 
d’última hora, per tal de competir com un tercer mitjà de 
comunicació (a més de la televisió i la ràdio). Per a 
començar a situar-se en aquesta posició, s’ha 
reestructurat el departament digital amb l’objectiu que 
un equip propi de periodistes es dedique exclusivament a 
la informació. Amb aquest objectiu, es redissenya la 
portada i l’estratègia en xarxes. S’hi treballen temes de 
periodisme de dades o multimèdia, com ara el reportatge 
especial sobre la prevenció del suïcidi, premiat per la 
Policia Local de València. L’aposta pel Digital �rts i la 
renovació de l’estratègia ha comportat un augment de 
l’audiència del 40% (d’usuaris únics) respecte del 2020, 
mentre que ha pujat un 30% el nombre de pàgines vistes. 

3.2. Els esports en À Punt Mèdia

El 2021, À Punt Mèdia ha apostat per incloure més temps 
dedicat a l’esport tant en ràdio i televisió com ara en el 
web i les xarxes socials. Aquest exercici, s’ha augmentat 
de manera considerable. Així, s’han cobert les grans cites 
esportives, i s’ha presta especial atenció als esportistes 
valencians, però també s’ha donat visibilitat als equips i 
esports valencians que habitualment no tenen cabuda en 
altres mitjans de comunicació.

Els esports en la televisió d’À Punt

La informació esportiva està present en els blocs 
d’esports dels informatius diaris de la televisió, amb una 
durada d’uns 15 minuts al migdia i 12 minuts a la nit.

En gener començà La �nestra esportiva, un programa de 
retransmissions que s’emet, en principi, els diumenges al 
matí però, de tant en tant, també s’ha emés dissabte i �ns 
i tot algun divendres, segons quan té lloc l’esdeveniment 
esportiu

L’any 2021 s’han fet un total de 37 retransmissions de La 
�nestra esportiva: setze amb el patrocini de la Fundació 
Trinidad Alfonso i huit per streaming pel web d’À Punt. 

Aquestes retransmissions han sigut de diferents 
disciplines esportives, com ara de diferents categories de 
futbol, rugbi, handbol, hoquei, natació, tant femení com 
masculí.

A més, en moments puntuals, s’ha posat en marxa una 
programació especial amb motiu de �tes esportives 
destacades que s’han tractat de forma individualitzada 
dins del bloc d’esports dels Informatius d’À Punt al llarg 
de la setmana. És el cas de l’Especial Vila-real CF Campió 
de la UEFA Europe League. L’especial Mitja Marató, la 
Marató València, l’Eurocup Women i Copa de la Reina de 
Bàsquet, el Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de 
València, el Penyagolosa Trails, l’Open Tenis Ciutat de 
València i el Mediterranean Èpic.

D’altra banda, amb motiu de la celebració dels Jocs 
Olímpics emetérem un serial d’entrevistes dins d’una 
secció anomenada “Camí a Tòquio”. En aquest sentit, des 
del mes de maig, cada dia, el bloc d’esports en els 
informatius incloïa una entrevista i/o reportatge amb 
atletes valencians que participaren en els JJOO. Per a fer 
aquest espai, un equip es va desplaçar a Madrid i 
Barcelona, als centres d’alt rendiment. Aquestes 
entrevistes es publicaren també en el web en una 
pestanya que va estar formada per 37 blocs emesos en 
TDT mentre que en el web especí�c “Camí a Tòquio” va 
sumar un total de 108 peces. 

Va de bo és el programa de retransmissions de partides 
de pilota amb un calendari que l’any 2021 estigué afectat 
per la pandèmia. Finalment, el contracte amb la Fundació 
de Pilota Valenciana (FUNPIVAL) i la Federació de Pilota 
Valenciana (FEDPIVAL), a través de la productora 
Proximia, es formalitzà i les retransmissions de partides 
començaren al mes de març. Tot i això, des d’aquell 
moment s’han retransmés 34 partides en total: 8 de 
FEDPIVAL i 26 de FUNPIVAL.

El departament d’esports va realitzar un reportatge de 
producció pròpia amb guió de Xavi Alberola amb motiu 
de la mort de Paco Cabanes, el Genovés, emés el 6 d’agost 
i que es va repetir el 25 de desembre. 

3.3. La ràdio d’À Punt

Al mes de gener s’estrena el nou horari de l’espai La 
pròrroga, un programa informatiu diari de l’actualitat 
esportiva. Aquest espai es va estrenar amb horari de 15:30 
a 16:00 el 2020. A hores d’ara i des del mes de gener de 
2022 ha passat a emetre’s de 19:30 a les 20:00 hores, ja 
que s’ha valorat que és un horari més adient per a l’oient 
d’esports. 

Línia de fons també canvia d’horari en tornar de les 
vacances d’estiu. A partir del mes de setembre, el 
programa s’emet de dilluns a divendres de 23:00 a 01:00 
hores. Aquest canvi ja s’ha fet, atés que és la franja 
clàssica per a sentir la ràdio esportiva de resum del dia. 
Aquest espai inclou entrevistes amb el personatge de la 
jornada i tertúlia amb presència de periodistes i analistes 
dels principals mitjans de comunicació de la Comunitat 
Valenciana.

El programa Des de la banda ha ampliat l’horari, ja que 
des de la temporada 2020/2021 retransmet no només els 
partits dels equips valencians de Primera Divisió de 
Futbol, sinó també tots els partits del València Basket en 
Lliga, Copa del Rei i Eurocup i en Lliga Endesa Femenina, 
Copa de la Reina i Eurocup Women.

Per últim, cal remarcar que s’ha començat a retransmetre 
els partits de futbol de 1a i 2a RFEF, ASOBAL i Lliga 
Guerreres, rugbi masculí i femení i també un partit 
d’hoquei del Pas Alcodiam, clau per a la permanència de 
l’equip en la màxima categoria. 

3.4. El web d’À Punt

Amb motiu de l’estrena del nou web d’À Punt Mèdia 
s’inclou el nou portal d’esports amb noves seccions i 
pàgina pròpia. Aquest nou espai ha propiciat que es puga 
emetre cada setmana per streaming la roda de premsa 

del tècnic del València i quan hi ha duel autonòmic també 
del tècnic del Vila-real, Elx i Llevant. També s’han emés 
compareixences puntuals, les presentacions dels tècnics, 
com ara les dels entrenadors del Vila-real, València, 
Llevant i Elx. A més, dona la possibilitat d’emetre 
esdeveniments puntuals que atrauen molt l’atenció del 
públic com el sorteig de Copa del Rei del CE Alcoià (en 
octaus i quarts de �nal).

El portal d’esports del web ha permés un espai on podem 
cobrir els esdeveniments especials, ja que s’obre una 
pestanya amb les peces emeses per televisió i altres 
articles i notícies originades només com a contingut 
digital. Per exemple: Mitja Marató, Marató, Volta a la 
Comunitat Valenciana, Camí a Tòquio.

Convenis i acords especí�cs per a la cobertura 
d’esdeveniments:

• Suport a la candidatura de València com a seu dels 
GAY GAMES el 2026. À Punt va avalar el projecte amb 
el compromís d’exercir com a mitjà o�cial durant la 
celebració de l’esdeveniment.

• Conveni de patrocini amb la Federació Valenciana de 
Futbol per a promoure els valors d’aquest esport. Un 
altre objectiu important del conveni és difondre la 
revitalització dels equips de les seleccions 
autonòmiques de la Comunitat Valenciana.

• Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de València 
(setembre 2021) de ciclisme. Conveni per a la 
promoció i difusió del ciclisme, esport molt arrelat a 
la Comunitat Valenciana.

• Acord de copatrocini amb la Fundació Trinidad 
Alfonso per a fomentar la visibilitat d’equips i esports 
minoritaris mitjançant la retransmissió dels partits o 
esdeveniments d’una gran varietat de modalitats 
esportives (hoquei, rugbi, natació, futbol, ciclisme, 
carreres populars, etc.)

3.5. Programació

Els informatius són el centre de la programació de la 
televisió i la ràdio d’À Punt, que complementen la graella 
amb continguts d’entreteniment, cultural i de divulgació. 

Televisió 

En les vesprades de la televisió cal destacar l’espai Bona 
vesprada, 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 transmeten cada dia inquietuds, queixes i 
suggeriments. Màxim Huerta i el seu equip de 
col•laboradors i reporters proposen vora quatre hores 
diaris d’entreteniment. 

Duel de veus: Va ser trending topic a Espanya i va liderar el 
consum en xarxes i trànsit web durant les setmanes que 
es va emetre. Aquest format compleix l’objectiu de 
vertebració territorial, amb cantants de totes les 
comarques, i de promoció lingüística, gràcies a les 
versions de grups molt coneguts internacionalment. Àlex 
Blanquer va ser la presentadora, acompanyada del jurat 
format per Samantha, Eugeni Alemany i Sole Giménez.

Territori de concert: Durant 23 setmanes es programaren 
grups valencians en Territori de concert, per compensar el 
toc de queda i la manca de l’oferta de música en viu, amb 
�tes signi�catives com El Diluvi, La Gossa Sorda, Ciudad 
Jara, etc.

L’hora fosca: És una docusèrie que narra casos policíacs 
mediàtics i colpidors, posant en relleu la tasca de les 
forces de seguretat per resoldre’ls, amb un destacat 
exercici de documentació i revisió de les fonts. Una 
mirada narrativa seriosa gens sensacionalista.

Zoom, investigació: Reportatges d’investigació amb 
temàtiques variades, que van des de la immediatesa a la 
profunditat d’assumptes complexos. Bérnar Giménez 
lidera l’equip de periodistes per a oferir cada setmana un 
producte en prime time referencial en temes d’actualitat. 

No tenim trellat: Aquest programa busca l’empatia del 
públic major que aquesta nit consumeix preferentment 
televisió en obert. S’incorpora la presentadora Gemma 
Juan, que s’uneix a Òscar Tramoyeres per viatjar per la 
nostàlgia de l’arxiu de la tele, i redescobreix personatges 
de tota la vida i fent riure per com ha passat el temps i 
com hem canviat les valencianes i valencians.

A l’estiu s’estrena el concurs diari El premi, que visita 
empreses de la Comunitat Valenciana per jugar amb els 
treballador/es mentre es dona a conéixer el teixit 
productiu i innovador dels diferents sectors.

Tot és art: Programa de prime time d’actualitat de totes 
les disciplines artístiques i culturals.

Entre bastidors: Programa de difusió del món teatral.

Teatre a Punt: Inclou la gravació de les obres Dinamarca i 
Poder i Santedat.

Els dijous miracle: Producció al voltant del cineasta 
Berlanga.

Terres de cinema: Un cicle de cinema rodat al territori 
valencià que s’emet les nits de divendres.

Tresors amb història: Un gran projecte que conta la 
història dels valencians i valencianes mitjançant objectes 
quotidians que trobem a casa, a l’andana, a les cases de 
camps, etc. L’objectiu és recórrer la nostra geogra�a a la 
recerca dels objectes que formaran una futura col•lecció 
museística que es posarà a l’abast de mancomunitats, 
ajuntaments, etc.

Una habitació amb vistes: El format dedicat a literatura, 
Una habitació pròpia, es fa major i adopta una mirada més 
transversal de la cultura.

Ràdio 

En la programació de la ràdio es por destacar el 
recorregut de l’espai Podríem fer-ho millor, que guanya 
pes els caps de setmana com a alternativa als magazins 
de les emissores generalistes. La realitat en clau d’humor 
es revela com una bona medicina contra la pandèmia i ha 
rebut el premi TresDeu.

Durant el primer semestre de 2021, s’incorporaven a la 
graella els quatre productes de marcat caràcter cultural 
sorgits de la crida feta en coproducció amb l’Institut 
Valencià de Cultura:  

Un magazín multiplataforma

La Colla d’À Punt és un magazín infantil amb continguts 
d’actualitat, culturals i lúdics, i amb un esperit 100% 
multiplataforma, materialitzat en la difusió i estrena de 
continguts en suports digitals de dilluns a divendres, els 
quals també s’emeten posteriorment, durant el cap de 
setmana, en la televisió d’À Punt.

La primera emissió de La Colla d'À Punt es va produir el 5 
de gener de 2021, un dia tan assenyalat com el de la 
vesprada de Reis. Amb aquest programa especial i 
l'arribada dels Reis Mags al garatge de La Colla, es va 
donar a conéixer l'espai des del qual Laia i Pau, els dos 
joves presentadors, fan el programa a partir d'aquell dia. 

Des d'aleshores, al llarg de tres temporades i més d’un any 
d’emissió ininterrompuda, La Colla ha anat creixent pel 
que fa a la dinamització dels seus continguts i seccions, 
l'activitat en el web i xarxes socials (Instagram, Facebook 
i Twitter) i la interacció amb el públic infantil i els centres 
educatius de la Comunitat Valenciana.

Continguts i seccions

La Colla és un format amb una estructura molt 
atomitzada i un ampli mosaic de seccions, on s'intercalen 
les elaborades pels presentadors amb altres 
protagonitzades per alguns dels personatges ja coneguts 
de l’univers de La Colla, com les Feretes, Dani Miquel o Els 
Bíters.

Des de l’inici, aquest ventall de seccions ha crescut, ha 
guanyat en varietat i ha fomentat la interacció amb el 
públic, els centres educatius i altres agrupacions. A més, 
algunes seccions s’han adaptat i se n’han incorporat 
d’altres especí�ques per a moments concrets com les 
vacances d’estiu o Nadal. 

• La versió radiofònica de Territori de concerts amb 23 
grups musicals valencians (33% de grups i veus 
femenines).

• Bambolina sonora, radioteatre seriat que combina la 
participació d’entitats universitàries amb actors i 
actrius professionals.

• Les cinc llunes, amb Amàlia Garrigós repassant les 
cinc àrees culturals de l’IVC.

• Café d’artistes amb entrevistes a personalitats de 
tots els sectors a càrrec de Lluís Miquel.

3.6. Ficció

La �cció és el gènere que més quantitat de recursos 
mobilitza en l’audiovisual i que permet posar en valor el 
talent dels tècnics i artistes. Durant el segon semestre de 
2021 s’inicien els rodatges de la sèrie de comèdia Després 
de tu, en col•laboració amb TV3 i IB3 i que va ser gravada 
a l’estudi 1 de Burjassot, on es van construir els decorats 
de la sèrie. A més, À Punt Mèdia ha col•laborat amb la 
minisèrie Sicília sense morts (IB3), La sèrie Mòpius (IB3) i 
la sèrie Desaparegudes (Canal Sur-CMM-TeleMadrid, 
AragónTV, À Punt).

L’Alqueria Blanca és la gran aposta de �cció per a les nits 
de diumenge que s’estrenà a �nal de març. Aquesta 
temporada inclou díhuit capítols que es van emetre el 
2021. En aquest moment ja es comença a plantejar el 
canvi a una emissió diària de L’Alqueria Blanca, que 
�nalment s’ha materialitzat el 2022. 

3.7. Programació infantil i juvenil

La Colla aglutina les activitats infantils d’À Punt Mèdia, i hi 
inclou la creació de continguts, actuacions en directe, 
sortejos i un espai d’interacció exclusiu per als xiquets i 
xiquetes que s’hi apunten.

guanyadora va ser la comissió Arxiduc Carles - Músic 
Gomis, de l'artista Vicente Gomar que va rebre 2.000 
euros i un estendard que recorda aquesta primera edició. 
El segon premi, amb 1.000 euros en metàl•lic i l’estendard 
de record, va ser per a la falla Rig Veda de la comissió Duc 
de Gaeta - Pobla de Farnals. I el tercer guardó, amb 500 
euros i l’estendard commemoratiu, per a la plaça de la 
Reina, Pau i Sant Vicent amb la falla infantil anomenada 
De València i monstres, dels artistes José Luis Ceballos i 
Paco Sanabria. 

A més, la fallera major infantil és de La Colla i va enviar 
una crida als membres per a què disfrutaren de les Falles. 
El missatge es va penjar en el web i es va promocionar en 
el butlletí de Falles. 

Seguint les activitats infantils, el diumenge 5 de 
setembre, l’Ajuntament de Puçol va comptar amb La Colla 
per tal de celebrar les seues festes. La Banda de les 
Feretes i Dani Miquel van acompanyar el grup Ramonets.

Al mes d’octubre de 2021, es va celebrar la Fira del Llibre 
de València als jardins de Vivers. À Punt Mèdia va signar 
un conveni amb l’Ajuntament per a ser el mitjà o�cial de 
la Fira del Llibre i, per aquest motiu, ens vam 
comprometre a fer un dia d’activitats infantils. El 
diumenge 17, La Banda de les Feretes va actuar al recinte 
de Vivers.  

Tot i que la pandèmia no deixava gaudir de moltes 
activitats, des de La Colla es va intentar dur l’esperit 
nadalenc a totes les cases i es van programar moltes 
activitats perquè les xiquetes i els xiquets gaudiren del 
període de vacances. 

Amb motiu de les festes nadalenques estava prevista la 
presència de La Colla amb estands i actuacions a 
esdeveniments com ara Expojove a València o Exponadal 
a Alacant, però la situació sanitària de nou va fer que es 
cancel•laren. Des de La Colla es programaren unes 
accions per tal de sortejar entrades en diversos 
esdeveniments. Cal destacar la intenció de vertebrar el 
territori buscant activitats de nord a sud:

Finalment, en totes les visites i interaccions amb els 
centres educatius s’ha apro�tat per a promoure tota la 
programació infantil d’À Punt, incentivant els i les 
escolars a fer-se membres de La Colla.

Un referent dels espais infantils i un 
dels preferits dels xiquets i xiquetes

El 2021 ha sigut el primer any d’emissió de La Colla d’À 
Punt i ja ha aconseguit ser un referent dels continguts 
infantils de la cadena , tant en la versió en línia com en la 
versió en televisió, i en un dels espais preferits per les 
xiquetes i els xiquets de la Comunitat Valenciana.

Amb els seus reptes, tutorials, unboxings i la resta de 
seccions, Laia i Pau han aconseguit sintonitzar amb una 
xicalla que cada setmana és més nombrosa i 
participativa, i que ha arribat a superar el 20% de share en 
algunes de les seues emissions en televisió

Activitats La Colla 2021

El 2021 ha sigut l’any en què s’ha recuperat l’activitat 
presencial de La Colla per a xiquetes i xiquets, encara que 
tímidament. Algunes activitats s’han hagut de suspendre, 
però amb totes les di�cultats i prevenció per la situació 
pandèmica, La Colla ha participat i ha organitzat 
concerts, festes i ha col•laborat en diversos 
esdeveniments:

Al mes de juliol, la situació va millorar un poc més i, amb 
les mesures pertinents ja es va permetre fer concerts i 
activitats a l’aire lliure, amb aforament reduït i amb totes 
les mesures higièniques que la covid feia necessàries. Així 
es va poder celebrar, durant el mes de juliol la Gran Fira 
de València. À Punt va participar a la Menuda Fira el 8 de 
juliol amb Dani Miquel i les Feretes i amb els Bíters. El dia 
9 de juliol va actuar Xavi Castillo. 

Al mes de setembre es van celebrar les Falles i La Colla va 
convocar la primera edició dels Premis La Colla a les 
Falles, edició 2021. S’hi presentaren un total de 13 falles, i 
els nostres presentadors, Pau i Laia, junt amb actors de 
L’Alqueria Blanca i presentadors d’À Punt, van recórrer les 
falles que s’havien inscrit als premis. La falla infantil 

concerts, etc.) que es promouen des d’À Punt Mèdia. 

Per tal de mantindre informats els membres de les 
activitats i programació de La Colla, s’envien cada 
setmana butlletins a través del correu electrònic als 
membres que així ho han acceptat, 5.387 membres a 1 de 
gener de 2022

 La Colla també continua felicitant els seus membres pel 
seu aniversari. I ho fa de dos maneres: enviem un correu 
de felicitació per l’aniversari a cada membre que 
compleix anys (vora 5.000 correus a l’any) i cada cap de 
setmana emetem un videoclip de la cançó “Moltes 
felicitats” de les Feretes amb els noms de tots els 
membres que han complit anys al llarg de la setmana. 
Aquest vídeo queda penjat en el web després de l’emissió.

Interacció amb els centres educatius

Des del començament del projecte, la interacció amb els 
centres escolars ha sigut una de les prioritats. Aquesta 
interacció ha anat augmentant i ampliant-se a mesura 
que les restriccions degudes a la pandèmia ho ha permés. 

Seccions com “La Colla Challenge”, “La Colla Unboxing” o 
“La berena de La Colla” han permés conéixer més de 
huitanta centres educatius de sud a nord del territori 
valencià. Es tracta de col•legis de ciutats com Alacant, 
València i Castelló de la Plana, però també de poblacions 
menudes com els Ibarsos, les Alcubles, Corbera o 
Finestrat.

Amb la secció “La berena de La Colla” alguns d’aquests 
escolars, a més, han tingut l'oportunitat visitar els estudis 
d’À Punt a Burjassot per a jugar al garatge de Pau i Laia i 
descobrir alhora com és fa un rodatge de televisió. Una 
activitat extraescolar que, segons el feedback rebut de les 
escoles, és altament positiva i interessant per al seu 
desenvolupament.

En altres seccions com “La Colla nius”, “La Colla endevina” 
o “La Colla s’embrolla”, les escoles també han tingut una 
presència importat a través de les enquestes que s'hi han 
fet a l’alumnat per a conéixer la seua opinió sobre temes 
actuals o posar-hi a prova el seu enginy amb endevinalles 
i travallengües. 

Al llarg de 2021, La Colla ha produït més de 280 peces 
protagonitzades per Laia i Pau, estrenades de dilluns a 
dijous en el site de La Colla d’À Punt, el web d'À Punt i al 
canal de YouTube de La Colla:

El Cau de Les Feretes ha produït 21 peces més, 5 d’elles 
cançons amb la incorporació de l’artista Dani Miquel. 

Amb totes aquestes peces s’han elaborat 75 programes 
d’uns 30’ de durada, estrenats els divendres en el web i 
emesos els caps de setmana en la tele d’À Punt (24 en la 
temporada 1 i 16 en la temporada 2) i diàriament durant 
les vacances d’estiu (35 en total). 

Web i xarxes social

Coincidint pràcticament amb l’inici de les emissions 
d’aquest espai, es va llançar el nou web d’À Punt amb un 
site dedicat exclusivament a La Colla d’À Punt, on s’han 
estrenat de dilluns a divendres, en exclusiva abans de la 
seua emissió en televisió, totes les peces i els compactats 
produïts durant tot l’any.

Al mateix temps, es van posar en marxa diferents per�ls 
en les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter, 
mitjançant els quals es promocionen i es donen a 
conéixer tots els continguts i novetats al voltant de l’espai. 
Aquests per�ls, que compten amb interaccions diàries, 
actualment formen una comunitat de més de 1.500 
seguidors:

• INSTAGRAM: 744 seguidors

• FACEBOOK: 715 seguidors

• TWITTER: 258 seguidors

Una altra plataforma de difusió dels continguts de La 
Colla és el seu canal en YouTube, actualment amb 3.360 
subscripcions on, a més dels continguts de La Colla d’À 
Punt, que s’actualitzen pràcticament diàriament, també 
conté altres espais infantils produïts per la cadena, com 
les sèries Els Bíters, El cau de les Feretes, Historietes 
medievals, Júlia i Gilbert o Catacric, catacrac. 

A banda de tot això, cada divendres s’envia una newsletter 
a tots els membres de La Colla amb totes les novetats al 
voltant de la programació i les activitats infantils (festes, 

Concurs Dibuixa el Nadal

Els membres havien d’omplir un formulari creat per a 
l’ocasió al nostre web i adjuntar la foto d’un dibuix per a 
felicitar Nadal. Algun dels dibuixos també van ser 
seleccionats com a cortinetes de continuïtat de la 
televisió d’À Punt. 

Concurs Il•lumina el Nadal

La mecànica va ser la mateixa que en l’anterior 
convocatòria: els membres havien d’omplir el formulari 
creat per a l’ocasió al nostre web i adjuntar foto de la 
seua decoració nadalenca.

Nous membres de La Colla 

La Colla incrementa els membres amb més de 2.000 
noves incorporacions durant l’exercici. L’obertura a 
activitats presencials ha fet que el nombre de nous 
membres haja crescut en relació amb l’any anterior (1.200 
noves altes el 2020). A les gravacions a escoles s’han 
entregat formularis d’inscripció i s’hi ha aconseguit per 
aquest mitjà 130 nous membres i en els esdeveniments 
amb punts de carnet, s’han fet un total de 425 noves altes.

Els avantatges que La Colla ofereix als membres també 
han crescut amb cinc noves ofertes que es sumen a les 
renovacions de convenis amb empreses públiques i 
privades per tal d’oferir a les xiquetes i els xiquets ofertes 
o descomptes en activitats. 

Col•laboracions de La Colla

La Colla també col•labora amb diverses institucions per a 
fomentar la cultura audiovisual entre els i les joves:

PREMIS MICE

Enguany, À Punt ha participat en els Premis MICE, la 
Mostra Internacional de Cinema Educatiu per a xiquetes, 
xiquets, joves, professorat i públic en general, amb 
pel•lícules realitzades per alumnes dins d’entorns 
d’aprenentatge. La iniciativa forma part del conveni 
subscrit entre À Punt i la Mostra Internacional de Cine 
Educatiu (MICE) amb l’objectiu de difondre i promocionar 
l’audiovisual educatiu valencià i fer-ho d'acord amb la 
carta de valors que regeixen els continguts infantils i 
juvenils d'À Punt. Es va convocar, per tercer any, el Premi 
Especial La Colla À Punt, que reconeix el treball d’una 

producció escolar per l’aportació en valors. En aquesta 
edició, el premi ha estat repartit entre dos guanyadors, ex 
aequo: als treballs de l’IES El Quint de Riba-roja de Túria, 
que presentaren la web sèrie de cinc episodis Sentit únic 
i el curtmetratge Una (altra) història dels inicis del cinema, 
i al CEIP Serreria per Quan ens vàrem adonar. A més a 
més, s’han publicat en el web els curtmetratges 
guanyadors de les altres categories en què han participat 
els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Als centres guanyadors se’ls ofereix una visita al centre 
de producció de Burjassot i el CEIP Serreria va vindre el 
dia 4 de novembre de 2021. 

CINEMA JOVE 2021

À Punt Mèdia també aporta un premi al certamen Cinema 
Jove, en les categories de Primària i Secundària. I ha sigut 
mitjà o�cial de la 36a edició de Cinema Jove. Enguany els 
guardons han sigut per a Camina amb mi del CEIP Serreria 
i Cambia las sábanas de l’IES Lluís Vives. 

CONCURS GUIÓ ANY BERLANGA 2021

Es tracta d’una iniciativa perquè els alumnes de primària 
i secundària tinguen una presa de contacte amb el món 
de l’escriptura audiovisual en col•laboració amb Escola 
Valenciana. Els guanyadors gravaran, produiran i 
estrenaran la pel•lícula en À Punt. Aquest concurs encara 
està en procés. 

3.8. Accessibilitat

La llei de creació de la Corporació, en l’article 5, relatiu als 
principis que s’han d’observar en la prestació del servei 
públic, estableix que s’ha de garantir el principi d’igualtat 
de drets per a les persones amb discapacitat, la qual cosa 
suposa, com estableix la Llei 7/2010, de 31 de març, 
general de la comunicació audiovisual (d’ara en avant, 
LGA), reconéixer que les persones amb discapacitat visual 
o auditiva tenen dret a una accessibilitat universal a la 
comunicació audiovisual.

Dins dels principis bàsics de producció de la norma 
creadora de la CVMC s’estableix que implementarà les 
mesures necessàries per a aconseguir els percentatges de 
programació televisiva diària accessibles a les persones 
amb discapacitat sensorial auditiva i visual previstos en 

l’esmentada LGA; així mateix, s’hi estableix que la 
plataforma tecnològica serà accessible a les persones 
amb discapacitat funcional i que aquesta oferirà la versió 
accessible en tots els canals amb la implementació del 
marc d’accessibilitat audiovisual.

La disposició transitòria cinquena de la llei 7/2010 sobre 
els serveis de suport per a les persones amb discapacitat 
especi�ca, entre altres aspectes, assenyala que els canals 
de televisió de nova emissió han d'aconseguir els temps i 
percentatges �xats en el termini de quatre anys. Atesa la 
doble condició d’À Punt de ser un mitjà públic i, al mateix 
temps, un mitjà de nova creació, es remet una consulta 
als serveis jurídics de la CVMC i es fa el càlcul de les 
hores setmanals amb programació accessible. 

El càlcul de les hores setmanals es fa sobre una 
programació de 19 hores diàries (07:00-02:00), de les 
quals 20 minuts/hora són continguts publicitaris, és a dir, 
no estan subjectes a l’obligatorietat de ser accessibles. En 
aquest sentit, durant el quart any d’emissions À Punt ha 
de cobrir:

• Un mínim de 66 hores subtitulades per setmana.

• Un mínim de 2 hores amb audiodescripció per 
setmana.

• Un mínim de 2 hores amb llengua de signes per 
setmana.

Mitjana d’hores setmanals subtitulació 2021

(Veure �gura 1, pàgina 17)

Per tant, durant 2021 se superen les 66 hores setmanals 
obligatòries per llei i s’aconsegueix l’objectiu marcat pel 
que fa a les hores setmanals subtitulades per a persones 
sordes o amb di�cultats auditives

Mitjana d’hores setmanals amb audiodescripció 2021

(Veure �gura 2, pàgina 17)

Amb el total d’hores amb audiodescripció, se superen les 
hores setmanals obligatòries per llei (2 hores per 
setmana) durant tot el 2021 i, per tant, s’assoleix 
sobradament l’objectiu marcat.

Mitjana hores setmanals llengua de signes 2021

(Veure �gura 3, pàgina 17)

Amb el total d’hores emeses amb llengua de signes 
també se superen les hores setmanals obligatòries per 
llei (2 hores per setmana) durant tot el 2021 i, per tant, 
també s’aconsegueix sobradament l’objectiu marcat.

3.9. Audiències

La televisió d’À Punt

La televisió d’À Punt tanca el 2021 amb les millors dades 
històriques amb una quota de pantalla d’un 3,4% i 25.000 
espectadors de mitjana, que pugen a 643.000 espectadors 
en audiència mitjana acumulada. La televisió autonòmica 
ha crescut un 13% respecte a la quota que va assolir el 
2020 (3%). 

L’any es pot dividir, en termes d’audiència, en tres 
períodes, tal com s’aprecia en el grà�c Períodes 2021. 

1 gener a 30 juny: 3,6%

Estiu (1 juliol a 5 setembre): 2,8%

Nova temporada (6 de setembre a 31 desembre): 3,2%

(Veure �gura 4, pàgina 17)

El millor dia de l’any correspon al 5 de setembre amb un 
6,2% d’audiència (44.000 espectadors), que coincideix 
amb la Cremà de les Falles celebrades durant la primera 
setmana de setembre i que congregaren 1.000.000 
d’espectadors.

En l’evolució mensual s’aprecia que els millors mesos són 
abril i maig, mentre que es manté el con�nament 
provocat per la crisi sanitària de la covid. Al maig 
s’arrepleguen les millors dades històriques en aconseguir 
un 4% de share i 30.000 espectadors de mitjana. 

Per franges horàries, À Punt obté els millors registres en 
la sobretaula, que marca una mitjana anual del 5,9%, 
encara que en la franja que més creix respecte al 2020 és 
en la vesprada (2,6%; +23,8), gràcies a la consolidació de 
Bona vesprada. En prime time tanca amb un 3,5% de 
mitjana, però en els últims mesos dibuixa una tendència 

ascendent, i aconsegueix un 4,0% al novembre.

En programes, la �cció desbanca la informació del primer 
lloc dels programes més vistos i la tornada de L’Alqueria 
Blanca se situa com el més vist de l'any (165.000 
espectadors i un 8,8% de share de mitjana), per damunt 
de NTC migdia (105.000 espectadors i 9,0% de share). La 
tornada de la mítica sèrie obté el rècord el dia de la seua 
estrena, el 21 de març, amb prop de 300.000 
teleespectadors i un 12,8% de share, l'emissió més vista de 
l'any. La �cció es consolida en el prime time dels 
diumenges no sols amb la �cció de producció pròpia sinó 
també amb l'emissió de �ccions estrangeres com La 
guerra ha acabat o Els Medici: senyors de Florència, que se 
situen també entre els més vistos de l'any.

(Veure �gura 5, pàgina 18)

Les noves apostes d'entreteniment impulsen també el 
prime time dels dies laborables, i posicionen els 
programes d'investigació periodística Zoom (4,6%) i 
L’hora Fosca (3,9%) en el pòdium dels més seguits. 
Crònica mèdica (4,1%), Valencians pel món (3,6%) i Duel de 
veus (3,9%) han marcat la diferència aquest últim any

*GECA (a partir de dades de *Kantar Media / Informe anual 
2021)

La ràdio d’À Punt

Les audiències de la ràdio es coneixen cada tres mesos, 
mitjançant l’EGM (Estudi General de Mitjans). L’EGM és un 
estudi estadístic a través d’enquestes en les quals es 
pregunta sobre els hàbits de consum de mitjans. Aquestes 
dades es fan públiques en tres onades al llarg de l’any. 

La ràdio pública registra 36.000 oients diaris, segons les 
xifres de l’Estudi General de Mitjans (EGM) de la tercera 
onada de 2021. Aquestes xifres suposen un creixement 
d’un 50% en els dies laborables respecte de l’onada 
corresponent al segon trimestre de l’any.

La pujada més signi�cativa de la tercera onada correspon 
al total de la setmana (de dilluns a diumenge), on duplica 
la quantitat d’oients. En concret, registra 36.000 oients, 
mentre que en l’onada anterior en va aconseguir 18.000. 

Les notícies del matí, de dilluns a divendres assoleix una 

mitjana de 27.000 oients diaris, cosa que implica un 
creixement d’un 92% respecte de l’onada anterior. El 
programa Esports À Punt, que s’emet de dilluns a 
divendres a les 13:30 hores, també dobla el nombre 
d’oients i arriba a 14.000 de mitjana.

Les xifres de la tercera onada de l’EGM mostren que més 
del 50% dels oients escolten la ràdio d’À Punt en 
poblacions entre 10.000 i 200.000 habitants i al voltant 
del 36% viu a poblacions de menys de 5.000 habitants.

El web i les xarxes d’À Punt

La plataforma multimèdia d'À Punt disposa d'un conjunt 
d'aplicacions per a múltiples entorns: mòbils Android i 
IOS, La Colla per a les mateixes plataformes, smart tv 
Samsung, LG i Apple TV i el servei HbbTV (Hybrid 
Broadcast Broadband TV). A més, amb l’objectiu de fer 
més visible el contingut s’ha posat en marxa en YouTube 
un nou projecte que selecciona el més interessant per a 
aquesta plataforma.

En comunicació interna, el 2021 es llança l'aplicació Som 
À Punt, una eina de comunicació de tots els treballadors i 
les treballadores de la Corporació i de la Societat.

La principal �ta en l’àmbit digital d’À Punt el 2021 ha sigut 
el llançament d’un nou web el 9 de març. Aquest nou 
espai ha suposat un salt qualitatiu en la nostra oferta de 
continguts digitals i ens situa en una posició competitiva 
en el marc de la FORTA. Aquesta millora s’ha vist 
re�ectida en les xifres de trànsit web, que s’ha 
incrementat de forma notable el 2021, passant de 
3.014.581 usuaris a 4.223.586, un 40,11% més, i 20.038.683 
pàgines vistes. (Veure �gura 6, pàgina 18)

A més, l’audiència ha visitat el web d’À Punt Mèdia amb 
més freqüència i passa més temps navegant pel web, 5:41 
minuts davant dels 3:07 del 2020, la qual cosa representa 
un creixement d’un 82,37%.

Quant als continguts més visitats del web, els usuaris i les 
usuàries busquen principalment veure o escoltar l’emissió 
en directe, accedir a la programació a la carta o 
informar-se. Només l’emissió en directe va concentrar un 
7,01% del trànsit, mentre que la secció de notícies va rebre 
un 24,12% de les visites, la majoria relacionades amb la 

covid-19. D’altra banda, els programes i sèries i a la carta 
van rebre un 20% del trànsit total del web, i el consum es 
va incrementar un 14% respecte a 2020. Destaquen els 
capítols de la nova temporada de L'Alqueria Blanca i els 
programes de L'hora fosca.

Les xarxes van ser la nostra major font de trànsit el 2021. 
En concret, van aportar un 44% del trànsit web, amb 
Facebook com a primera xarxa per nombre de visites 
(78%), seguida de Twitter (12,7%) i Instagram (4,30%). La 
resta del trànsit web va ser, principalment, directe 
(28,3%) i orgànic (23,7%).

En les xarxes també s’ha aconseguit millorar 
signi�cativament el nombre d'interaccions amb els 
seguidors i seguidores. Els canals que més han crescut en 
aquest aspecte el 2021 són: +33% (Facebook À Punt 
Mèdia), +66% (Facebook À Punt NTC) +56% (Instagram À 
Punt NTC) i +35% (Twitter À Punt NTC).

Pel que fa al nombre de seguidors, s’ha experimentat un 
creixement d’una mitjana d’un 12% en els canals 
corporatius d’À Punt en Facebook, Instagram i Twitter. En 
YouTube els subscriptors han augmentat un 47%, amb els 
capítols a la carta de L’hora fosca que encapçala el 
rànquing de vídeos més vists.

Entre els continguts que han destacat en les xarxes està 
el videoclip de Mi tierra interpretat per Nino Bravo i 
Samantha Gilabert, que va encetar la campanya “À Punt, 
la veu de tots” el 9 d’Octubre. El vídeo és un dels més 
vistos en el canal de Youtube d’À Punt, amb més de 
230.000 visualitzacions. Un altre programa que va 
aconseguir viralitat és el concurs de talents Duel de veus. 
El hashtag #DuelDeVeus va ser un habitual entre els 
trending topic de Twitter a Espanya i a la Comunitat 
Valenciana cada nit de gala. Centenars d’usuaris van 
comentar cada entrega en directe en aquesta xarxa 
social. (Veure �gura 7, pàgina 18)

El fet de tindre un editor de continguts web més avançat 
ens ha permés aprofundir en les noves tendències de 
periodisme de dades, fent ús d’eines de visualització de 
dades com Datawrapper o Flourish per a il•lustrar 
reportatges d’anàlisi i especialment l’evolució setmanal 
de la covid-19 i la vacunació als municipis de la 
Comunitat Valenciana. El nou web també ens ha permés 
oferir reportatges multimèdia més complets. Un bon 

exemple és la peça “Suïcidis: l'emergència sanitària de 
què no es parla”, que va ser guardonat en els VI Premis 
Periodístics de la Policia Local de València

La informació esportiva també s’ha impulsat en l’àmbit 
digital especialment durant el 2021. En les seccions de 
futbol i bàsquet s’han incorporat widgets per a mostrar 
els partits de la jornada i les classi�cacions per 
competició. A més, es va obrir un nou compte dedicat 
d’Instagram i intensi�cat l’activitat en Twitter, on hem 
crescut de 2.000 seguidors (un 33% més en un any). El 
web ha començat a oferir de forma habitual rodes de 
premsa dels entrenadors dels equips de futbol valencians.

Al 2021 també s’han posat en marxa alguns projectes 
transmèdia. El programa Crònica mèdica, una sèrie 
documental sobre històries de sanitaris i pacients del 
servei públic de salut, acompanyava cada entrega 
televisiva amb continguts relacionats exclusius per a web, 
com ara entrevistes no emeses en televisió o reportatges 
en profunditat sobre personalitats valencianes importants 
en el món de la medicina.

L’auge de l’ús del codi QR durant la pandèmia també ha 
ajudat a aprofundir en la vessant transmèdia de la 
redacció d’informatius. Així, s’ha introduït com a pràctica 
habitual l’ús del QR en informatius de televisió per a oferir 
la possibilitat d’accedir a informació més detallada sobre 
una notícia, a una retransmissió a la carta, a consultar 
dades com per exemple els resultats de la Loteria de 
Nadal, etc.

L’estrena de la nova temporada de L’Alqueria Blanca 
també ha tingut una vessant transmèdia. Com que és una 
sèrie molt estimada per l’audiència, es va facilitar el 
contacte entre els seguidors i seguidores i els actors i 
actrius de la producció a través dels Fem comboi, xats en 
directe gravats des de diferents ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana que es podien seguir des dels 
canals de les xarxes d’À Punt. Durant les converses hi 
havia un diàleg en directe entre els actors i actrius i els 
fans que llançaven les preguntes en xarxes.

Figura 5. Informació programes

Figura 6. Informació xarxes

Figura 7. Informació sobre xarxes 2
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Figura 1. Mitjana d’hores setmanals subtitulació 2021 

Figura 2. Mitjana d’hores setmanalas amb audiodescripció 2021 

Figura 3. Mitjana d’hores setmanals llengua de signes 2021

Figura 4. Evolució anual d’À Punt / Periodes de 2021



L’informatiu matinal Les NTC del matí es va realitzar per a 
la ràdio i la televisió �ns al mes de juliol. Al setembre es 
produeix una remodelació de l’informatiu matinal i 
s’aposta per un gran format de cinc hores de matí. Aquest 
informatiu torna a fer-se als estudis de ràdio en horari de 
7:00 a 12:00 hores, de dilluns a divendres. La primera part 
se centra en l’actualitat informativa i s’emet de manera 
simultània per la ràdio i la televisió i la segona, es 
denomina El dia À Punt, s’emet a partir de les 10:00, per la 
ràdio i és més desenfadada i inclou humor, reportatges, 
entrevistes. Cal assenyalar que Les NTC del matí ha 
esdevingut ja un referent informatiu sobretot per 
l’entrevista, fonamentalment, a representats polítics, 
socials, empresarials i personatges d’actualitat, de 
manera que el contingut que s’emet per À Punt a primera 
hora del matí acaba sent replicat al llarg del dia per altres 
mitjans. 

En la televisió, s’estrena a l’octubre de 2021 el programa 
d’actualitat A la Ventura en horari de 12:00 a 14:00 que 
tracta l’actualitat més rellevant del dia, així com temes 
socials i locals. Aquest nou espai de producció pròpia 
suposa l’ampliació de l’horari de contingut informatiu i 
connecta amb el programa informatiu de migdia en la 
televisió. S’aposta per la proximitat informativa millorant 
el pes de les delegacions de Castelló i d’Alacant. Així, 
aquest magazín inclou tota la informació comarcal més 
propera amb temes de caràcter social i de participació 

Fins al mes d'octubre de 2021 el programa tenia una 
periodicitat setmanal i es basava en un debat que oferia 
una mirada crítica i re�exiva dels temes d’actualitat de la 
setmana. L’espai permetia visibilitzar col•lectius i 
agrupacions representatius de la societat civil, com dones 

La Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) 
exerceix la funció de servei públic que té encomanat 
mitjançant la marca À Punt Mèdia, un servei 
multiplataforma que presta el servei públic de televisió, 
ràdio i web, el disseny i desenvolupament de projectes 
així com la generació de produccions i continguts. 

3.1. La informació en À Punt Mèdia

L’exercici 2021 ha esta marcat, des del punt de vista 
informatiu, per l’evolució de la crisi sanitària, amb la 
vacunació de la població, les successives onades i la 
gestió de l’Administració com a eixos de l’actualitat 
informativa. À Punt analitza tots aquests temes 
d’actualitat amb perspectiva autonòmica, comarcal i 
local.

Els informatius d’À Punt Media s’organitzen de manera 
que són els espais que obrin les tres franges de 
programació diària (matí, vesprada i nit). A la ràdio, a 
més, s’ofereixen butlletins horaris amb les últimes 
notícies.

À Punt Mèdia tracta de respondre a la demanada 
d’informació amb avanços i programes especials per a 
donar en directe les compareixences més rellevants. 

El 2021 es consolida la redacció especialitzada en 
política, economia, societat, cultura i internacional, per a 
comptar amb periodistes amb fonts i agendes pròpies. El 
resultat és positiu tant en el producte �nal com en 
l’e�càcia en l’organització del treball. Aquesta nova 
estratègia informativa, especialitzant els equips, ha 
possibilitat el fet de obtindre exclusives pràcticament 
totes les setmanes i aconseguir ser referents d’altres 
mitjans de comunicació valencians.

L’informatiu NTC comarques, l’informatiu comarcal que 
s’emetia en la televisió d’À Punt de dilluns a divendres, es 
va estrenar l'octubre de 2020. Aquest espai informatiu de 
mitja hora se centrava en la informació més local. El NTC 
comarques va estar en antena �ns al mes de juliol de 2021. 

investigadores, personal sanitari o col•lectius vulnerables, 
i això ha propiciat debats enriquidors i tertúlies 
constructives i divulgadores. 

El magazín radiofònic El rall passa a partir de setembre a 
ser diari i s’emet de 12:00 a 13:30 hores. Aquest espai 
acosta la informació local i comarcal més rellevant i es 
realitza en col•laboració amb la Xarxa d’Emissores 
Municipals Valencianes (Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies). Un total de vint emissores emeten 
el programa, en directe o en diferit, a tota la Comunitat 
Valenciana, on es dona veu a moltes associacions i 
entitats que han trobat una �nestra a la radio pública.

El 2021 es llança el nou web amb un nou concepte. El web 
és la �nestra de tot el contingut d’À Punt Mèdia, però ara 
posa el focus en la informació del dia i en les notícies 
d’última hora, per tal de competir com un tercer mitjà de 
comunicació (a més de la televisió i la ràdio). Per a 
començar a situar-se en aquesta posició, s’ha 
reestructurat el departament digital amb l’objectiu que 
un equip propi de periodistes es dedique exclusivament a 
la informació. Amb aquest objectiu, es redissenya la 
portada i l’estratègia en xarxes. S’hi treballen temes de 
periodisme de dades o multimèdia, com ara el reportatge 
especial sobre la prevenció del suïcidi, premiat per la 
Policia Local de València. L’aposta pel Digital �rts i la 
renovació de l’estratègia ha comportat un augment de 
l’audiència del 40% (d’usuaris únics) respecte del 2020, 
mentre que ha pujat un 30% el nombre de pàgines vistes. 

3.2. Els esports en À Punt Mèdia

El 2021, À Punt Mèdia ha apostat per incloure més temps 
dedicat a l’esport tant en ràdio i televisió com ara en el 
web i les xarxes socials. Aquest exercici, s’ha augmentat 
de manera considerable. Així, s’han cobert les grans cites 
esportives, i s’ha presta especial atenció als esportistes 
valencians, però també s’ha donat visibilitat als equips i 
esports valencians que habitualment no tenen cabuda en 
altres mitjans de comunicació.

Els esports en la televisió d’À Punt

La informació esportiva està present en els blocs 
d’esports dels informatius diaris de la televisió, amb una 
durada d’uns 15 minuts al migdia i 12 minuts a la nit.

En gener començà La �nestra esportiva, un programa de 
retransmissions que s’emet, en principi, els diumenges al 
matí però, de tant en tant, també s’ha emés dissabte i �ns 
i tot algun divendres, segons quan té lloc l’esdeveniment 
esportiu

L’any 2021 s’han fet un total de 37 retransmissions de La 
�nestra esportiva: setze amb el patrocini de la Fundació 
Trinidad Alfonso i huit per streaming pel web d’À Punt. 

Aquestes retransmissions han sigut de diferents 
disciplines esportives, com ara de diferents categories de 
futbol, rugbi, handbol, hoquei, natació, tant femení com 
masculí.

A més, en moments puntuals, s’ha posat en marxa una 
programació especial amb motiu de �tes esportives 
destacades que s’han tractat de forma individualitzada 
dins del bloc d’esports dels Informatius d’À Punt al llarg 
de la setmana. És el cas de l’Especial Vila-real CF Campió 
de la UEFA Europe League. L’especial Mitja Marató, la 
Marató València, l’Eurocup Women i Copa de la Reina de 
Bàsquet, el Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de 
València, el Penyagolosa Trails, l’Open Tenis Ciutat de 
València i el Mediterranean Èpic.

D’altra banda, amb motiu de la celebració dels Jocs 
Olímpics emetérem un serial d’entrevistes dins d’una 
secció anomenada “Camí a Tòquio”. En aquest sentit, des 
del mes de maig, cada dia, el bloc d’esports en els 
informatius incloïa una entrevista i/o reportatge amb 
atletes valencians que participaren en els JJOO. Per a fer 
aquest espai, un equip es va desplaçar a Madrid i 
Barcelona, als centres d’alt rendiment. Aquestes 
entrevistes es publicaren també en el web en una 
pestanya que va estar formada per 37 blocs emesos en 
TDT mentre que en el web especí�c “Camí a Tòquio” va 
sumar un total de 108 peces. 

Va de bo és el programa de retransmissions de partides 
de pilota amb un calendari que l’any 2021 estigué afectat 
per la pandèmia. Finalment, el contracte amb la Fundació 
de Pilota Valenciana (FUNPIVAL) i la Federació de Pilota 
Valenciana (FEDPIVAL), a través de la productora 
Proximia, es formalitzà i les retransmissions de partides 
començaren al mes de març. Tot i això, des d’aquell 
moment s’han retransmés 34 partides en total: 8 de 
FEDPIVAL i 26 de FUNPIVAL.

El departament d’esports va realitzar un reportatge de 
producció pròpia amb guió de Xavi Alberola amb motiu 
de la mort de Paco Cabanes, el Genovés, emés el 6 d’agost 
i que es va repetir el 25 de desembre. 

3.3. La ràdio d’À Punt

Al mes de gener s’estrena el nou horari de l’espai La 
pròrroga, un programa informatiu diari de l’actualitat 
esportiva. Aquest espai es va estrenar amb horari de 15:30 
a 16:00 el 2020. A hores d’ara i des del mes de gener de 
2022 ha passat a emetre’s de 19:30 a les 20:00 hores, ja 
que s’ha valorat que és un horari més adient per a l’oient 
d’esports. 

Línia de fons també canvia d’horari en tornar de les 
vacances d’estiu. A partir del mes de setembre, el 
programa s’emet de dilluns a divendres de 23:00 a 01:00 
hores. Aquest canvi ja s’ha fet, atés que és la franja 
clàssica per a sentir la ràdio esportiva de resum del dia. 
Aquest espai inclou entrevistes amb el personatge de la 
jornada i tertúlia amb presència de periodistes i analistes 
dels principals mitjans de comunicació de la Comunitat 
Valenciana.

El programa Des de la banda ha ampliat l’horari, ja que 
des de la temporada 2020/2021 retransmet no només els 
partits dels equips valencians de Primera Divisió de 
Futbol, sinó també tots els partits del València Basket en 
Lliga, Copa del Rei i Eurocup i en Lliga Endesa Femenina, 
Copa de la Reina i Eurocup Women.

Per últim, cal remarcar que s’ha començat a retransmetre 
els partits de futbol de 1a i 2a RFEF, ASOBAL i Lliga 
Guerreres, rugbi masculí i femení i també un partit 
d’hoquei del Pas Alcodiam, clau per a la permanència de 
l’equip en la màxima categoria. 

3.4. El web d’À Punt

Amb motiu de l’estrena del nou web d’À Punt Mèdia 
s’inclou el nou portal d’esports amb noves seccions i 
pàgina pròpia. Aquest nou espai ha propiciat que es puga 
emetre cada setmana per streaming la roda de premsa 

del tècnic del València i quan hi ha duel autonòmic també 
del tècnic del Vila-real, Elx i Llevant. També s’han emés 
compareixences puntuals, les presentacions dels tècnics, 
com ara les dels entrenadors del Vila-real, València, 
Llevant i Elx. A més, dona la possibilitat d’emetre 
esdeveniments puntuals que atrauen molt l’atenció del 
públic com el sorteig de Copa del Rei del CE Alcoià (en 
octaus i quarts de �nal).

El portal d’esports del web ha permés un espai on podem 
cobrir els esdeveniments especials, ja que s’obre una 
pestanya amb les peces emeses per televisió i altres 
articles i notícies originades només com a contingut 
digital. Per exemple: Mitja Marató, Marató, Volta a la 
Comunitat Valenciana, Camí a Tòquio.

Convenis i acords especí�cs per a la cobertura 
d’esdeveniments:

• Suport a la candidatura de València com a seu dels 
GAY GAMES el 2026. À Punt va avalar el projecte amb 
el compromís d’exercir com a mitjà o�cial durant la 
celebració de l’esdeveniment.

• Conveni de patrocini amb la Federació Valenciana de 
Futbol per a promoure els valors d’aquest esport. Un 
altre objectiu important del conveni és difondre la 
revitalització dels equips de les seleccions 
autonòmiques de la Comunitat Valenciana.

• Gran Fons Internacional Marxa Ciutat de València 
(setembre 2021) de ciclisme. Conveni per a la 
promoció i difusió del ciclisme, esport molt arrelat a 
la Comunitat Valenciana.

• Acord de copatrocini amb la Fundació Trinidad 
Alfonso per a fomentar la visibilitat d’equips i esports 
minoritaris mitjançant la retransmissió dels partits o 
esdeveniments d’una gran varietat de modalitats 
esportives (hoquei, rugbi, natació, futbol, ciclisme, 
carreres populars, etc.)

3.5. Programació

Els informatius són el centre de la programació de la 
televisió i la ràdio d’À Punt, que complementen la graella 
amb continguts d’entreteniment, cultural i de divulgació. 

Televisió 

En les vesprades de la televisió cal destacar l’espai Bona 
vesprada, 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 transmeten cada dia inquietuds, queixes i 
suggeriments. Màxim Huerta i el seu equip de 
col•laboradors i reporters proposen vora quatre hores 
diaris d’entreteniment. 

Duel de veus: Va ser trending topic a Espanya i va liderar el 
consum en xarxes i trànsit web durant les setmanes que 
es va emetre. Aquest format compleix l’objectiu de 
vertebració territorial, amb cantants de totes les 
comarques, i de promoció lingüística, gràcies a les 
versions de grups molt coneguts internacionalment. Àlex 
Blanquer va ser la presentadora, acompanyada del jurat 
format per Samantha, Eugeni Alemany i Sole Giménez.

Territori de concert: Durant 23 setmanes es programaren 
grups valencians en Territori de concert, per compensar el 
toc de queda i la manca de l’oferta de música en viu, amb 
�tes signi�catives com El Diluvi, La Gossa Sorda, Ciudad 
Jara, etc.

L’hora fosca: És una docusèrie que narra casos policíacs 
mediàtics i colpidors, posant en relleu la tasca de les 
forces de seguretat per resoldre’ls, amb un destacat 
exercici de documentació i revisió de les fonts. Una 
mirada narrativa seriosa gens sensacionalista.

Zoom, investigació: Reportatges d’investigació amb 
temàtiques variades, que van des de la immediatesa a la 
profunditat d’assumptes complexos. Bérnar Giménez 
lidera l’equip de periodistes per a oferir cada setmana un 
producte en prime time referencial en temes d’actualitat. 

No tenim trellat: Aquest programa busca l’empatia del 
públic major que aquesta nit consumeix preferentment 
televisió en obert. S’incorpora la presentadora Gemma 
Juan, que s’uneix a Òscar Tramoyeres per viatjar per la 
nostàlgia de l’arxiu de la tele, i redescobreix personatges 
de tota la vida i fent riure per com ha passat el temps i 
com hem canviat les valencianes i valencians.

A l’estiu s’estrena el concurs diari El premi, que visita 
empreses de la Comunitat Valenciana per jugar amb els 
treballador/es mentre es dona a conéixer el teixit 
productiu i innovador dels diferents sectors.

Tot és art: Programa de prime time d’actualitat de totes 
les disciplines artístiques i culturals.

Entre bastidors: Programa de difusió del món teatral.

Teatre a Punt: Inclou la gravació de les obres Dinamarca i 
Poder i Santedat.

Els dijous miracle: Producció al voltant del cineasta 
Berlanga.

Terres de cinema: Un cicle de cinema rodat al territori 
valencià que s’emet les nits de divendres.

Tresors amb història: Un gran projecte que conta la 
història dels valencians i valencianes mitjançant objectes 
quotidians que trobem a casa, a l’andana, a les cases de 
camps, etc. L’objectiu és recórrer la nostra geogra�a a la 
recerca dels objectes que formaran una futura col•lecció 
museística que es posarà a l’abast de mancomunitats, 
ajuntaments, etc.

Una habitació amb vistes: El format dedicat a literatura, 
Una habitació pròpia, es fa major i adopta una mirada més 
transversal de la cultura.

Ràdio 

En la programació de la ràdio es por destacar el 
recorregut de l’espai Podríem fer-ho millor, que guanya 
pes els caps de setmana com a alternativa als magazins 
de les emissores generalistes. La realitat en clau d’humor 
es revela com una bona medicina contra la pandèmia i ha 
rebut el premi TresDeu.

Durant el primer semestre de 2021, s’incorporaven a la 
graella els quatre productes de marcat caràcter cultural 
sorgits de la crida feta en coproducció amb l’Institut 
Valencià de Cultura:  

Un magazín multiplataforma

La Colla d’À Punt és un magazín infantil amb continguts 
d’actualitat, culturals i lúdics, i amb un esperit 100% 
multiplataforma, materialitzat en la difusió i estrena de 
continguts en suports digitals de dilluns a divendres, els 
quals també s’emeten posteriorment, durant el cap de 
setmana, en la televisió d’À Punt.

La primera emissió de La Colla d'À Punt es va produir el 5 
de gener de 2021, un dia tan assenyalat com el de la 
vesprada de Reis. Amb aquest programa especial i 
l'arribada dels Reis Mags al garatge de La Colla, es va 
donar a conéixer l'espai des del qual Laia i Pau, els dos 
joves presentadors, fan el programa a partir d'aquell dia. 

Des d'aleshores, al llarg de tres temporades i més d’un any 
d’emissió ininterrompuda, La Colla ha anat creixent pel 
que fa a la dinamització dels seus continguts i seccions, 
l'activitat en el web i xarxes socials (Instagram, Facebook 
i Twitter) i la interacció amb el públic infantil i els centres 
educatius de la Comunitat Valenciana.

Continguts i seccions

La Colla és un format amb una estructura molt 
atomitzada i un ampli mosaic de seccions, on s'intercalen 
les elaborades pels presentadors amb altres 
protagonitzades per alguns dels personatges ja coneguts 
de l’univers de La Colla, com les Feretes, Dani Miquel o Els 
Bíters.

Des de l’inici, aquest ventall de seccions ha crescut, ha 
guanyat en varietat i ha fomentat la interacció amb el 
públic, els centres educatius i altres agrupacions. A més, 
algunes seccions s’han adaptat i se n’han incorporat 
d’altres especí�ques per a moments concrets com les 
vacances d’estiu o Nadal. 

• La versió radiofònica de Territori de concerts amb 23 
grups musicals valencians (33% de grups i veus 
femenines).

• Bambolina sonora, radioteatre seriat que combina la 
participació d’entitats universitàries amb actors i 
actrius professionals.

• Les cinc llunes, amb Amàlia Garrigós repassant les 
cinc àrees culturals de l’IVC.

• Café d’artistes amb entrevistes a personalitats de 
tots els sectors a càrrec de Lluís Miquel.

3.6. Ficció

La �cció és el gènere que més quantitat de recursos 
mobilitza en l’audiovisual i que permet posar en valor el 
talent dels tècnics i artistes. Durant el segon semestre de 
2021 s’inicien els rodatges de la sèrie de comèdia Després 
de tu, en col•laboració amb TV3 i IB3 i que va ser gravada 
a l’estudi 1 de Burjassot, on es van construir els decorats 
de la sèrie. A més, À Punt Mèdia ha col•laborat amb la 
minisèrie Sicília sense morts (IB3), La sèrie Mòpius (IB3) i 
la sèrie Desaparegudes (Canal Sur-CMM-TeleMadrid, 
AragónTV, À Punt).

L’Alqueria Blanca és la gran aposta de �cció per a les nits 
de diumenge que s’estrenà a �nal de març. Aquesta 
temporada inclou díhuit capítols que es van emetre el 
2021. En aquest moment ja es comença a plantejar el 
canvi a una emissió diària de L’Alqueria Blanca, que 
�nalment s’ha materialitzat el 2022. 

3.7. Programació infantil i juvenil

La Colla aglutina les activitats infantils d’À Punt Mèdia, i hi 
inclou la creació de continguts, actuacions en directe, 
sortejos i un espai d’interacció exclusiu per als xiquets i 
xiquetes que s’hi apunten.

guanyadora va ser la comissió Arxiduc Carles - Músic 
Gomis, de l'artista Vicente Gomar que va rebre 2.000 
euros i un estendard que recorda aquesta primera edició. 
El segon premi, amb 1.000 euros en metàl•lic i l’estendard 
de record, va ser per a la falla Rig Veda de la comissió Duc 
de Gaeta - Pobla de Farnals. I el tercer guardó, amb 500 
euros i l’estendard commemoratiu, per a la plaça de la 
Reina, Pau i Sant Vicent amb la falla infantil anomenada 
De València i monstres, dels artistes José Luis Ceballos i 
Paco Sanabria. 

A més, la fallera major infantil és de La Colla i va enviar 
una crida als membres per a què disfrutaren de les Falles. 
El missatge es va penjar en el web i es va promocionar en 
el butlletí de Falles. 

Seguint les activitats infantils, el diumenge 5 de 
setembre, l’Ajuntament de Puçol va comptar amb La Colla 
per tal de celebrar les seues festes. La Banda de les 
Feretes i Dani Miquel van acompanyar el grup Ramonets.

Al mes d’octubre de 2021, es va celebrar la Fira del Llibre 
de València als jardins de Vivers. À Punt Mèdia va signar 
un conveni amb l’Ajuntament per a ser el mitjà o�cial de 
la Fira del Llibre i, per aquest motiu, ens vam 
comprometre a fer un dia d’activitats infantils. El 
diumenge 17, La Banda de les Feretes va actuar al recinte 
de Vivers.  

Tot i que la pandèmia no deixava gaudir de moltes 
activitats, des de La Colla es va intentar dur l’esperit 
nadalenc a totes les cases i es van programar moltes 
activitats perquè les xiquetes i els xiquets gaudiren del 
període de vacances. 

Amb motiu de les festes nadalenques estava prevista la 
presència de La Colla amb estands i actuacions a 
esdeveniments com ara Expojove a València o Exponadal 
a Alacant, però la situació sanitària de nou va fer que es 
cancel•laren. Des de La Colla es programaren unes 
accions per tal de sortejar entrades en diversos 
esdeveniments. Cal destacar la intenció de vertebrar el 
territori buscant activitats de nord a sud:

Finalment, en totes les visites i interaccions amb els 
centres educatius s’ha apro�tat per a promoure tota la 
programació infantil d’À Punt, incentivant els i les 
escolars a fer-se membres de La Colla.

Un referent dels espais infantils i un 
dels preferits dels xiquets i xiquetes

El 2021 ha sigut el primer any d’emissió de La Colla d’À 
Punt i ja ha aconseguit ser un referent dels continguts 
infantils de la cadena , tant en la versió en línia com en la 
versió en televisió, i en un dels espais preferits per les 
xiquetes i els xiquets de la Comunitat Valenciana.

Amb els seus reptes, tutorials, unboxings i la resta de 
seccions, Laia i Pau han aconseguit sintonitzar amb una 
xicalla que cada setmana és més nombrosa i 
participativa, i que ha arribat a superar el 20% de share en 
algunes de les seues emissions en televisió

Activitats La Colla 2021

El 2021 ha sigut l’any en què s’ha recuperat l’activitat 
presencial de La Colla per a xiquetes i xiquets, encara que 
tímidament. Algunes activitats s’han hagut de suspendre, 
però amb totes les di�cultats i prevenció per la situació 
pandèmica, La Colla ha participat i ha organitzat 
concerts, festes i ha col•laborat en diversos 
esdeveniments:

Al mes de juliol, la situació va millorar un poc més i, amb 
les mesures pertinents ja es va permetre fer concerts i 
activitats a l’aire lliure, amb aforament reduït i amb totes 
les mesures higièniques que la covid feia necessàries. Així 
es va poder celebrar, durant el mes de juliol la Gran Fira 
de València. À Punt va participar a la Menuda Fira el 8 de 
juliol amb Dani Miquel i les Feretes i amb els Bíters. El dia 
9 de juliol va actuar Xavi Castillo. 

Al mes de setembre es van celebrar les Falles i La Colla va 
convocar la primera edició dels Premis La Colla a les 
Falles, edició 2021. S’hi presentaren un total de 13 falles, i 
els nostres presentadors, Pau i Laia, junt amb actors de 
L’Alqueria Blanca i presentadors d’À Punt, van recórrer les 
falles que s’havien inscrit als premis. La falla infantil 

concerts, etc.) que es promouen des d’À Punt Mèdia. 

Per tal de mantindre informats els membres de les 
activitats i programació de La Colla, s’envien cada 
setmana butlletins a través del correu electrònic als 
membres que així ho han acceptat, 5.387 membres a 1 de 
gener de 2022

 La Colla també continua felicitant els seus membres pel 
seu aniversari. I ho fa de dos maneres: enviem un correu 
de felicitació per l’aniversari a cada membre que 
compleix anys (vora 5.000 correus a l’any) i cada cap de 
setmana emetem un videoclip de la cançó “Moltes 
felicitats” de les Feretes amb els noms de tots els 
membres que han complit anys al llarg de la setmana. 
Aquest vídeo queda penjat en el web després de l’emissió.

Interacció amb els centres educatius

Des del començament del projecte, la interacció amb els 
centres escolars ha sigut una de les prioritats. Aquesta 
interacció ha anat augmentant i ampliant-se a mesura 
que les restriccions degudes a la pandèmia ho ha permés. 

Seccions com “La Colla Challenge”, “La Colla Unboxing” o 
“La berena de La Colla” han permés conéixer més de 
huitanta centres educatius de sud a nord del territori 
valencià. Es tracta de col•legis de ciutats com Alacant, 
València i Castelló de la Plana, però també de poblacions 
menudes com els Ibarsos, les Alcubles, Corbera o 
Finestrat.

Amb la secció “La berena de La Colla” alguns d’aquests 
escolars, a més, han tingut l'oportunitat visitar els estudis 
d’À Punt a Burjassot per a jugar al garatge de Pau i Laia i 
descobrir alhora com és fa un rodatge de televisió. Una 
activitat extraescolar que, segons el feedback rebut de les 
escoles, és altament positiva i interessant per al seu 
desenvolupament.

En altres seccions com “La Colla nius”, “La Colla endevina” 
o “La Colla s’embrolla”, les escoles també han tingut una 
presència importat a través de les enquestes que s'hi han 
fet a l’alumnat per a conéixer la seua opinió sobre temes 
actuals o posar-hi a prova el seu enginy amb endevinalles 
i travallengües. 

Al llarg de 2021, La Colla ha produït més de 280 peces 
protagonitzades per Laia i Pau, estrenades de dilluns a 
dijous en el site de La Colla d’À Punt, el web d'À Punt i al 
canal de YouTube de La Colla:

El Cau de Les Feretes ha produït 21 peces més, 5 d’elles 
cançons amb la incorporació de l’artista Dani Miquel. 

Amb totes aquestes peces s’han elaborat 75 programes 
d’uns 30’ de durada, estrenats els divendres en el web i 
emesos els caps de setmana en la tele d’À Punt (24 en la 
temporada 1 i 16 en la temporada 2) i diàriament durant 
les vacances d’estiu (35 en total). 

Web i xarxes social

Coincidint pràcticament amb l’inici de les emissions 
d’aquest espai, es va llançar el nou web d’À Punt amb un 
site dedicat exclusivament a La Colla d’À Punt, on s’han 
estrenat de dilluns a divendres, en exclusiva abans de la 
seua emissió en televisió, totes les peces i els compactats 
produïts durant tot l’any.

Al mateix temps, es van posar en marxa diferents per�ls 
en les xarxes socials Instagram, Facebook i Twitter, 
mitjançant els quals es promocionen i es donen a 
conéixer tots els continguts i novetats al voltant de l’espai. 
Aquests per�ls, que compten amb interaccions diàries, 
actualment formen una comunitat de més de 1.500 
seguidors:

• INSTAGRAM: 744 seguidors

• FACEBOOK: 715 seguidors

• TWITTER: 258 seguidors

Una altra plataforma de difusió dels continguts de La 
Colla és el seu canal en YouTube, actualment amb 3.360 
subscripcions on, a més dels continguts de La Colla d’À 
Punt, que s’actualitzen pràcticament diàriament, també 
conté altres espais infantils produïts per la cadena, com 
les sèries Els Bíters, El cau de les Feretes, Historietes 
medievals, Júlia i Gilbert o Catacric, catacrac. 

A banda de tot això, cada divendres s’envia una newsletter 
a tots els membres de La Colla amb totes les novetats al 
voltant de la programació i les activitats infantils (festes, 

Concurs Dibuixa el Nadal

Els membres havien d’omplir un formulari creat per a 
l’ocasió al nostre web i adjuntar la foto d’un dibuix per a 
felicitar Nadal. Algun dels dibuixos també van ser 
seleccionats com a cortinetes de continuïtat de la 
televisió d’À Punt. 

Concurs Il•lumina el Nadal

La mecànica va ser la mateixa que en l’anterior 
convocatòria: els membres havien d’omplir el formulari 
creat per a l’ocasió al nostre web i adjuntar foto de la 
seua decoració nadalenca.

Nous membres de La Colla 

La Colla incrementa els membres amb més de 2.000 
noves incorporacions durant l’exercici. L’obertura a 
activitats presencials ha fet que el nombre de nous 
membres haja crescut en relació amb l’any anterior (1.200 
noves altes el 2020). A les gravacions a escoles s’han 
entregat formularis d’inscripció i s’hi ha aconseguit per 
aquest mitjà 130 nous membres i en els esdeveniments 
amb punts de carnet, s’han fet un total de 425 noves altes.

Els avantatges que La Colla ofereix als membres també 
han crescut amb cinc noves ofertes que es sumen a les 
renovacions de convenis amb empreses públiques i 
privades per tal d’oferir a les xiquetes i els xiquets ofertes 
o descomptes en activitats. 

Col•laboracions de La Colla

La Colla també col•labora amb diverses institucions per a 
fomentar la cultura audiovisual entre els i les joves:

PREMIS MICE

Enguany, À Punt ha participat en els Premis MICE, la 
Mostra Internacional de Cinema Educatiu per a xiquetes, 
xiquets, joves, professorat i públic en general, amb 
pel•lícules realitzades per alumnes dins d’entorns 
d’aprenentatge. La iniciativa forma part del conveni 
subscrit entre À Punt i la Mostra Internacional de Cine 
Educatiu (MICE) amb l’objectiu de difondre i promocionar 
l’audiovisual educatiu valencià i fer-ho d'acord amb la 
carta de valors que regeixen els continguts infantils i 
juvenils d'À Punt. Es va convocar, per tercer any, el Premi 
Especial La Colla À Punt, que reconeix el treball d’una 

producció escolar per l’aportació en valors. En aquesta 
edició, el premi ha estat repartit entre dos guanyadors, ex 
aequo: als treballs de l’IES El Quint de Riba-roja de Túria, 
que presentaren la web sèrie de cinc episodis Sentit únic 
i el curtmetratge Una (altra) història dels inicis del cinema, 
i al CEIP Serreria per Quan ens vàrem adonar. A més a 
més, s’han publicat en el web els curtmetratges 
guanyadors de les altres categories en què han participat 
els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

Als centres guanyadors se’ls ofereix una visita al centre 
de producció de Burjassot i el CEIP Serreria va vindre el 
dia 4 de novembre de 2021. 

CINEMA JOVE 2021

À Punt Mèdia també aporta un premi al certamen Cinema 
Jove, en les categories de Primària i Secundària. I ha sigut 
mitjà o�cial de la 36a edició de Cinema Jove. Enguany els 
guardons han sigut per a Camina amb mi del CEIP Serreria 
i Cambia las sábanas de l’IES Lluís Vives. 

CONCURS GUIÓ ANY BERLANGA 2021

Es tracta d’una iniciativa perquè els alumnes de primària 
i secundària tinguen una presa de contacte amb el món 
de l’escriptura audiovisual en col•laboració amb Escola 
Valenciana. Els guanyadors gravaran, produiran i 
estrenaran la pel•lícula en À Punt. Aquest concurs encara 
està en procés. 

3.8. Accessibilitat

La llei de creació de la Corporació, en l’article 5, relatiu als 
principis que s’han d’observar en la prestació del servei 
públic, estableix que s’ha de garantir el principi d’igualtat 
de drets per a les persones amb discapacitat, la qual cosa 
suposa, com estableix la Llei 7/2010, de 31 de març, 
general de la comunicació audiovisual (d’ara en avant, 
LGA), reconéixer que les persones amb discapacitat visual 
o auditiva tenen dret a una accessibilitat universal a la 
comunicació audiovisual.

Dins dels principis bàsics de producció de la norma 
creadora de la CVMC s’estableix que implementarà les 
mesures necessàries per a aconseguir els percentatges de 
programació televisiva diària accessibles a les persones 
amb discapacitat sensorial auditiva i visual previstos en 

l’esmentada LGA; així mateix, s’hi estableix que la 
plataforma tecnològica serà accessible a les persones 
amb discapacitat funcional i que aquesta oferirà la versió 
accessible en tots els canals amb la implementació del 
marc d’accessibilitat audiovisual.

La disposició transitòria cinquena de la llei 7/2010 sobre 
els serveis de suport per a les persones amb discapacitat 
especi�ca, entre altres aspectes, assenyala que els canals 
de televisió de nova emissió han d'aconseguir els temps i 
percentatges �xats en el termini de quatre anys. Atesa la 
doble condició d’À Punt de ser un mitjà públic i, al mateix 
temps, un mitjà de nova creació, es remet una consulta 
als serveis jurídics de la CVMC i es fa el càlcul de les 
hores setmanals amb programació accessible. 

El càlcul de les hores setmanals es fa sobre una 
programació de 19 hores diàries (07:00-02:00), de les 
quals 20 minuts/hora són continguts publicitaris, és a dir, 
no estan subjectes a l’obligatorietat de ser accessibles. En 
aquest sentit, durant el quart any d’emissions À Punt ha 
de cobrir:

• Un mínim de 66 hores subtitulades per setmana.

• Un mínim de 2 hores amb audiodescripció per 
setmana.

• Un mínim de 2 hores amb llengua de signes per 
setmana.

Mitjana d’hores setmanals subtitulació 2021

(Veure �gura 1, pàgina 17)

Per tant, durant 2021 se superen les 66 hores setmanals 
obligatòries per llei i s’aconsegueix l’objectiu marcat pel 
que fa a les hores setmanals subtitulades per a persones 
sordes o amb di�cultats auditives

Mitjana d’hores setmanals amb audiodescripció 2021

(Veure �gura 2, pàgina 17)

Amb el total d’hores amb audiodescripció, se superen les 
hores setmanals obligatòries per llei (2 hores per 
setmana) durant tot el 2021 i, per tant, s’assoleix 
sobradament l’objectiu marcat.

Mitjana hores setmanals llengua de signes 2021

(Veure �gura 3, pàgina 17)

Amb el total d’hores emeses amb llengua de signes 
també se superen les hores setmanals obligatòries per 
llei (2 hores per setmana) durant tot el 2021 i, per tant, 
també s’aconsegueix sobradament l’objectiu marcat.

3.9. Audiències

La televisió d’À Punt

La televisió d’À Punt tanca el 2021 amb les millors dades 
històriques amb una quota de pantalla d’un 3,4% i 25.000 
espectadors de mitjana, que pugen a 643.000 espectadors 
en audiència mitjana acumulada. La televisió autonòmica 
ha crescut un 13% respecte a la quota que va assolir el 
2020 (3%). 

L’any es pot dividir, en termes d’audiència, en tres 
períodes, tal com s’aprecia en el grà�c Períodes 2021. 

1 gener a 30 juny: 3,6%

Estiu (1 juliol a 5 setembre): 2,8%

Nova temporada (6 de setembre a 31 desembre): 3,2%

(Veure �gura 4, pàgina 17)

El millor dia de l’any correspon al 5 de setembre amb un 
6,2% d’audiència (44.000 espectadors), que coincideix 
amb la Cremà de les Falles celebrades durant la primera 
setmana de setembre i que congregaren 1.000.000 
d’espectadors.

En l’evolució mensual s’aprecia que els millors mesos són 
abril i maig, mentre que es manté el con�nament 
provocat per la crisi sanitària de la covid. Al maig 
s’arrepleguen les millors dades històriques en aconseguir 
un 4% de share i 30.000 espectadors de mitjana. 

Per franges horàries, À Punt obté els millors registres en 
la sobretaula, que marca una mitjana anual del 5,9%, 
encara que en la franja que més creix respecte al 2020 és 
en la vesprada (2,6%; +23,8), gràcies a la consolidació de 
Bona vesprada. En prime time tanca amb un 3,5% de 
mitjana, però en els últims mesos dibuixa una tendència 

ascendent, i aconsegueix un 4,0% al novembre.

En programes, la �cció desbanca la informació del primer 
lloc dels programes més vistos i la tornada de L’Alqueria 
Blanca se situa com el més vist de l'any (165.000 
espectadors i un 8,8% de share de mitjana), per damunt 
de NTC migdia (105.000 espectadors i 9,0% de share). La 
tornada de la mítica sèrie obté el rècord el dia de la seua 
estrena, el 21 de març, amb prop de 300.000 
teleespectadors i un 12,8% de share, l'emissió més vista de 
l'any. La �cció es consolida en el prime time dels 
diumenges no sols amb la �cció de producció pròpia sinó 
també amb l'emissió de �ccions estrangeres com La 
guerra ha acabat o Els Medici: senyors de Florència, que se 
situen també entre els més vistos de l'any.

(Veure �gura 5, pàgina 18)

Les noves apostes d'entreteniment impulsen també el 
prime time dels dies laborables, i posicionen els 
programes d'investigació periodística Zoom (4,6%) i 
L’hora Fosca (3,9%) en el pòdium dels més seguits. 
Crònica mèdica (4,1%), Valencians pel món (3,6%) i Duel de 
veus (3,9%) han marcat la diferència aquest últim any

*GECA (a partir de dades de *Kantar Media / Informe anual 
2021)

La ràdio d’À Punt

Les audiències de la ràdio es coneixen cada tres mesos, 
mitjançant l’EGM (Estudi General de Mitjans). L’EGM és un 
estudi estadístic a través d’enquestes en les quals es 
pregunta sobre els hàbits de consum de mitjans. Aquestes 
dades es fan públiques en tres onades al llarg de l’any. 

La ràdio pública registra 36.000 oients diaris, segons les 
xifres de l’Estudi General de Mitjans (EGM) de la tercera 
onada de 2021. Aquestes xifres suposen un creixement 
d’un 50% en els dies laborables respecte de l’onada 
corresponent al segon trimestre de l’any.

La pujada més signi�cativa de la tercera onada correspon 
al total de la setmana (de dilluns a diumenge), on duplica 
la quantitat d’oients. En concret, registra 36.000 oients, 
mentre que en l’onada anterior en va aconseguir 18.000. 

Les notícies del matí, de dilluns a divendres assoleix una 

mitjana de 27.000 oients diaris, cosa que implica un 
creixement d’un 92% respecte de l’onada anterior. El 
programa Esports À Punt, que s’emet de dilluns a 
divendres a les 13:30 hores, també dobla el nombre 
d’oients i arriba a 14.000 de mitjana.

Les xifres de la tercera onada de l’EGM mostren que més 
del 50% dels oients escolten la ràdio d’À Punt en 
poblacions entre 10.000 i 200.000 habitants i al voltant 
del 36% viu a poblacions de menys de 5.000 habitants.

El web i les xarxes d’À Punt

La plataforma multimèdia d'À Punt disposa d'un conjunt 
d'aplicacions per a múltiples entorns: mòbils Android i 
IOS, La Colla per a les mateixes plataformes, smart tv 
Samsung, LG i Apple TV i el servei HbbTV (Hybrid 
Broadcast Broadband TV). A més, amb l’objectiu de fer 
més visible el contingut s’ha posat en marxa en YouTube 
un nou projecte que selecciona el més interessant per a 
aquesta plataforma.

En comunicació interna, el 2021 es llança l'aplicació Som 
À Punt, una eina de comunicació de tots els treballadors i 
les treballadores de la Corporació i de la Societat.

La principal �ta en l’àmbit digital d’À Punt el 2021 ha sigut 
el llançament d’un nou web el 9 de març. Aquest nou 
espai ha suposat un salt qualitatiu en la nostra oferta de 
continguts digitals i ens situa en una posició competitiva 
en el marc de la FORTA. Aquesta millora s’ha vist 
re�ectida en les xifres de trànsit web, que s’ha 
incrementat de forma notable el 2021, passant de 
3.014.581 usuaris a 4.223.586, un 40,11% més, i 20.038.683 
pàgines vistes. (Veure �gura 6, pàgina 18)

A més, l’audiència ha visitat el web d’À Punt Mèdia amb 
més freqüència i passa més temps navegant pel web, 5:41 
minuts davant dels 3:07 del 2020, la qual cosa representa 
un creixement d’un 82,37%.

Quant als continguts més visitats del web, els usuaris i les 
usuàries busquen principalment veure o escoltar l’emissió 
en directe, accedir a la programació a la carta o 
informar-se. Només l’emissió en directe va concentrar un 
7,01% del trànsit, mentre que la secció de notícies va rebre 
un 24,12% de les visites, la majoria relacionades amb la 

covid-19. D’altra banda, els programes i sèries i a la carta 
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capítols de la nova temporada de L'Alqueria Blanca i els 
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Facebook com a primera xarxa per nombre de visites 
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seguidors i seguidores. Els canals que més han crescut en 
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Mèdia), +66% (Facebook À Punt NTC) +56% (Instagram À 
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Pel que fa al nombre de seguidors, s’ha experimentat un 
creixement d’una mitjana d’un 12% en els canals 
corporatius d’À Punt en Facebook, Instagram i Twitter. En 
YouTube els subscriptors han augmentat un 47%, amb els 
capítols a la carta de L’hora fosca que encapçala el 
rànquing de vídeos més vists.

Entre els continguts que han destacat en les xarxes està 
el videoclip de Mi tierra interpretat per Nino Bravo i 
Samantha Gilabert, que va encetar la campanya “À Punt, 
la veu de tots” el 9 d’Octubre. El vídeo és un dels més 
vistos en el canal de Youtube d’À Punt, amb més de 
230.000 visualitzacions. Un altre programa que va 
aconseguir viralitat és el concurs de talents Duel de veus. 
El hashtag #DuelDeVeus va ser un habitual entre els 
trending topic de Twitter a Espanya i a la Comunitat 
Valenciana cada nit de gala. Centenars d’usuaris van 
comentar cada entrega en directe en aquesta xarxa 
social. (Veure �gura 7, pàgina 18)

El fet de tindre un editor de continguts web més avançat 
ens ha permés aprofundir en les noves tendències de 
periodisme de dades, fent ús d’eines de visualització de 
dades com Datawrapper o Flourish per a il•lustrar 
reportatges d’anàlisi i especialment l’evolució setmanal 
de la covid-19 i la vacunació als municipis de la 
Comunitat Valenciana. El nou web també ens ha permés 
oferir reportatges multimèdia més complets. Un bon 

exemple és la peça “Suïcidis: l'emergència sanitària de 
què no es parla”, que va ser guardonat en els VI Premis 
Periodístics de la Policia Local de València

La informació esportiva també s’ha impulsat en l’àmbit 
digital especialment durant el 2021. En les seccions de 
futbol i bàsquet s’han incorporat widgets per a mostrar 
els partits de la jornada i les classi�cacions per 
competició. A més, es va obrir un nou compte dedicat 
d’Instagram i intensi�cat l’activitat en Twitter, on hem 
crescut de 2.000 seguidors (un 33% més en un any). El 
web ha començat a oferir de forma habitual rodes de 
premsa dels entrenadors dels equips de futbol valencians.

Al 2021 també s’han posat en marxa alguns projectes 
transmèdia. El programa Crònica mèdica, una sèrie 
documental sobre històries de sanitaris i pacients del 
servei públic de salut, acompanyava cada entrega 
televisiva amb continguts relacionats exclusius per a web, 
com ara entrevistes no emeses en televisió o reportatges 
en profunditat sobre personalitats valencianes importants 
en el món de la medicina.

L’auge de l’ús del codi QR durant la pandèmia també ha 
ajudat a aprofundir en la vessant transmèdia de la 
redacció d’informatius. Així, s’ha introduït com a pràctica 
habitual l’ús del QR en informatius de televisió per a oferir 
la possibilitat d’accedir a informació més detallada sobre 
una notícia, a una retransmissió a la carta, a consultar 
dades com per exemple els resultats de la Loteria de 
Nadal, etc.

L’estrena de la nova temporada de L’Alqueria Blanca 
també ha tingut una vessant transmèdia. Com que és una 
sèrie molt estimada per l’audiència, es va facilitar el 
contacte entre els seguidors i seguidores i els actors i 
actrius de la producció a través dels Fem comboi, xats en 
directe gravats des de diferents ajuntaments de la 
Comunitat Valenciana que es podien seguir des dels 
canals de les xarxes d’À Punt. Durant les converses hi 
havia un diàleg en directe entre els actors i actrius i els 
fans que llançaven les preguntes en xarxes.

 

Rk Cadena Programa Dia setmana Hora Gènere Emissions AM(00
0) Share 

1 À Punt L'ALQUERIA BLANCA DG 21:56 FICCIÓ 18 165 8,8 
2 À Punt TORNA L'ALQUERIA DG 21:28 ENTRETENI 10 132 7,1 
3 À Punt NTC MIGDIA LMXJV 13:59 INFORMACIÓ 261 105 9,0 

4 À Punt NTC MIGDIA Cap de 
setmana DIS/DG 14:02 INFORMACIÓ 105 99 9,2 

5 À Punt EL COL·LAPSE DM 22:28 FICCIÓ 8 93 4,8 
6 À Punt PER NADAL,TORRONS! DDMDXDJDV 21:31 FICCIÓ 4 86 4,5 
7 À Punt CRONICA MEDICA DL 22:03 ENTRETEN 6 80 4,1 

8 À Punt ZOOM DOCUMENTALS A 
PUNT DL 22:02 CULTURALS 24 80 4,6 

9 À Punt L'HORA FOSCA DM 22:02 CULTURALS 11 74 3,9 
1
0 À Punt LA GUERRA HA ACABAT DG 21:51 FICCIÓ 3 70 4,5 
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Figura 5. Informació programes

Figura 6. Informació xarxes

Figura 7. Informació sobre xarxes 2

Canal Seguidors 2021 Increment respecte a 2020 

FACEBOOK 96.286 +13,76% 
INSTAGRAM 73.409 + 13,11% 
TWITTER 65.449 + 11,99% 
YOUTUBE 12.900 + 47,77% 
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SUPORT AL SECTOR 
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Contractes de producció

El suport i la dinamització del sector audiovisual valencià 
és un dels objectius dels mitjans de comunicació públics.

Durant el 2021 s’han signat un total de 89 contractes de 
produccions. Cal tindre en compte que durant l’any es van 
posar en marxa diverses produccions els contractes de 
les quals es van signar abans del tancament de l’any 2020, 
com és el cas de bona part de les produccions associades 
a la Crida per a la producció de formats amb continguts 
relacionats amb la cultura, de 30 d’octubre de 2020. 
Només en el cas concret d’aquesta Crida, a �nal de 2020 
se signaren 12 contractes de produccions que es posaren 
en marxa en 2021.

Per a continguts radiofònics, s’han signat deu contractes 
per a la producció de programes divulgatius, musicals i 
d’entreteniment. Es poden destacar la producció El mur. 
Els noms de la memòria (guanyador en la categoria 
d’innovació dels 21ns Premis Ràdio Associació), el 
magazín cultural Pròxima parada (la presentadora, 
Susanna Lliberós, ha guanyat el premi de comunicació i 
difusió cultural dels XV Premis de la Crítica de l'Institut 
Interuniversitari de Filologia Valenciana), Podríem fer-ho 
millor, El rall, Territori sonor... entre els programes emesos 
en la ràdio i disponibles també al web.

En l’apartat de coproduccions, drets d’antena i 
participació en llargmetratges de �cció, documentals, 
animació i curtmetratges s’han signat quaranta 
contractes. Entre les moltes produccions destacades es 
poden citar els curtmetratges Mindanao (nominat al Goya 
al millor curt) i Les visitants (menció especial del jurat al 
festival de Clarmont d'Alvèrnia i premi de la cadena Arte 
en el festival de Dresden), o els llargmetratges de �cció 
Espíritu Sagrado (menció especial al festival de Locarno, 
premi especial del jurat al festival de Mar del Plata, premi 
Arrebato de Ficción als premis Feroz i Fotogramas de 
plata a la millor pel•lícula de l’any segons la crítica) i El 
agua (que es va estrenar en la Quinzena de Realitzadors 
del Festival de Canes 2022).  

Pel que fa als programes de producció associada de 
televisió, hi ha un total de 43 contractes. En aquest 
apartat es poden destacar els programes Zoom 
(guardonat amb el premi Solidarios 2021 de l’ONCE), Bona 
vesprada, Mirada salvatge o Xino-xano. A més, cal 

afegir-hi aquelles produccions signades a �nal de 2020 i 
que es van llançar i estrenar durant 2021, com per 
exemple Terres de cinema (millor sèrie documental de 
televisió en els premis ProDocs 2022), Entre bastidors, Una 
habitació amb vistes, Tot és art. La resta de programes 
emesos en la televisió es poden veure també al web.

Respecte a les produccions amb narrativa transmèdia, 
durant l’any 2021 s’ha produït i estrenat el format Tresors 
amb història. Cal destacar que es tracta d’un programa 
que busca els cent objectes quotidians més 
representatius dels darrers cent anys d’història. El 
projecte va arrancar amb una crida a la societat perquè el 
públic envie les seues propostes, amb tots els objectes 
rebuts es va obrir un museu virtual en el web 
tresorsambhistoria.es. En una selecció posterior es van 
triar els objectes que anirien al programa de televisió on 
un equip d’experts va seleccionar els cent més 
representatius del darrer segle. El cercle es va tancar amb 
la inauguració al març de 2022 de l’exposició a l’ETNO de 
València amb el centenar d’objectes seleccionats, una 
mostra que després ha viatjat a altres localitats. En aquest 
sentit es tracta d’un format en què el contingut de 
televisió s’ha combinat amb el diàleg directe amb la 
ciutadania mitjançant les xarxes socials, s’ha creat un 
museu virtual amb les propostes enviades per 
espectadores i espectadors i, �nalment, s’ha creat una 
exposició amb els objectes cedits pel públic. El projecte 
va rebre el Premi a la Cultura Alacantina Miguel 
Hernández 2021 .

 

D’altres produccions llançades el 2021 amb un 
enfocament transmèdia són Plis-Play, contingut juvenil 
desenvolupat per a YouTube i Twitch, La Maskletà, 
websèrie documental basada en el fanzín musical 
alacantí del mateix nom, o Crònica mèdica, sèrie 
documental sobre la sanitat pública amb un narrativa 
transmèdia que incloïa articles especí�cs en el web, 
stories en Instagram i altres elements complementaris.

A més, durant el 2021 unes altres produccions transmèdia 
llançades anteriorment van tindre una enorme 
repercussió internacional. És el cas del documental 
interactiu Parir en el segle XXI, el contracte del qual es va 
signar el 2019 i es va estrenar al novembre de 2020. Al 
llarg de 2021, aquesta producció va rebre més d’una 
desena de premis internacionals, entre els quals el World 
Press Photo a la millor narrativa digital.

El 2021 s’han signat els contractes de producció de dues 
sèries de �cció, L’Alqueria Blanca (producció associada) i 
Després de tu (coproducció amb TV3 i amb la participació 
d’IB3). A aquests dos grans projectes liderats per À Punt 
Mèdia cal afegir la participació en altres projectes de 
�cció seriada com Desconegudes o Sicília sense morts. 

Pel que fa a les retransmissions, durant un any 
especialment colpejat per la pandèmia de la covid-19 en 
què s’ha cancel•lat la major part de les celebracions 
públiques, À Punt Mèdia ha mantingut la cobertura 
d’esdeveniments en directe. En total, s’han realitzat més 
d’un centenar de retransmissions, algunes recurrents com 
les retransmissions de la missa de diumenge, i d’altres 
puntuals com els actes festius. Dins d’aquest grup també 
cal assenyalar que s’han signat cessions o adquisicions de 
drets d’explotació o emissió amb televisions locals i 
institucions de tota la Comunitat Valenciana per a oferir 
continguts relacionats amb festes, cultura i esport. 

Durant l’exercici 2021 s’han signat contractes d’adquisició 
de continguts per un import de 20.608.541,99 euros (no 
inclou producció aliena o doblatge).

Participació en obres audiovisuals no �nalitzades

El 2021 s’han fet 40 contractes de participació en obra 
audiovisual no �nalitzada. Això comporta una inversió 
global de 2.675.522,62 euros, dels quals quedaria pendent 
d’executar aproximadament un 40%, poc més d’un milió 
d’euros, en atenció al fet que són productes que tenen un 
període d’execució llarg i caràcter sovint plurianual doncs 
parlem de llargmetratges, documentals, etc.

Quant a la producció cinematogrà�ca que s’emet en la TV 
d’À Punt, més del 90% és d’àmbit europeu, complint així la 
llei general de comunicació audiovisual. Igualment, es 
compleix amb l’obligació de reservar un mínim del 35% 
del temps d’emissió a la difusió d’obres audiovisuals i 
cinematogrà�ques de productores valencianes 
independents i producció original en valencià.

Contractació de continguts d’entreteniment

Pel que fa a continguts d’entreteniment (inclosos 
programes culturals i divulgatius), el 2021 s’han subscrit 
48 contractes, tant de televisió com de ràdio, amb una 
inversió conjunta pròxima als 16.630.000 euros.

Especí�cament per a continguts radiofònics, s’han 
realitzat contractes amb set productores, totes 
valencianes, per a continguts d’entreteniment i musicals. 
A més s’han signat contractes o acords amb institucions 
com la Universitat de València o la Federació Valenciana 
de Municipis i Províncies per a la producció de continguts. 
També s’estableix el compromís de complir les quotes 
d’emissió i producció establides en la normativa, respecte 
de la producció independent audiovisual, previstes per al 
territori de la Unió Europea: el 51% del temps d’emissió 
anual de la programació es reserva a obres europees, i el 
10% del temps d’emissió serà d’obres de productors 
europeus independents produïdes en els últims cinc anys. 
El temps indicat es computarà excloent-ne el dedicat a 
informacions i manifestacions esportives.
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À Punt Mèdia entén la innovació com un objectiu 
transversal de tots els departaments, que es materialitza 
en projectes que sovint es desenvolupen més enllà de 
l'any natural en el qual s’aproven. 

El 2021 es concreten algunes d'aquestes iniciatives 
innovadores.

L’estrena d’un nou web amb un fort compromís amb la 
informació. El Departament de Comunicació i Màrqueting 
revisa els seus mètodes de comercialització dels 
continguts i de promoció de la marca �ns a incrementar 
de manera notable el nombre d'empreses anunciadores. 

Es van llançar els plecs per a la creació d'una web per a 
l'aprenentatge del valencià d'acord amb una de les 
�nalitats de la CVMC d'expandir la llengua pròpia de la 
Comunitat Valenciana.

La producció d'Informatius rep una bona part dels 
esforços de modernització tecnològica de la CVMC en 
2021. S'implementa tecnologia de realitat augmentada, 
amb la integració d'elements 3D en un entorn real, un 
videowall de 18 metres i una nova línia grà�ca amb rètols 
i infogra�es que presenten una paleta de colors ampliada 
i bandes més versàtils amb lògica acumulativa.

La CVMC participa en el projecte d'automatització de 
subtitulació per a sords que desenvolupa la Universitat 
Politècnica de València.

Robotització de càmeres en l'estudi 3 (Informatius): el 
2021, la renovació tecnològica es tradueix en un nou 
sistema de robòtica. S'integra en l'enginyeria de control 
un sistema de càmeres format per tres conjunts de caps i 
pedestals robotitzats, que s'operen des del lloc de control 
del servidor HD-VRC situat a la sala de control de 
realització. El sistema permet moure les tres càmeres per 
tot l'estudi i emmagatzemar enquadraments amb una 
gran precisió. Així mateix, des del servidor operen quatre 
càmeres, una a l'interior del plató, una segona que 
captura la transcripció de l'àudio a llenguatge de signes, i 
dos més situades en la redacció.

Nou sistema de videowall en l'estudi 3: el 2021 es renova 
el decorat de l'Estudi 3, on principalment es realitzen els 
informatius, amb una pantalla led de grans dimensions, 
amb millor resolució i nitidesa i major presència en el 
plató. L'equipament millora la producció audiovisual, 
amb noves composicions en la realització paral•lela i més 
informació grà�ca que aporta dinamisme narratiu als 
continguts. El videowall atorga un major angle de visió 
sense reduir la lluentor ni el contrast. A més, es canvia la 
línia grà�ca i s’adquireixen nous equips d’il•luminació. 

Sala polivalent en UHD: de les inversions en tecnologia i 
sistemes realitzades per part del Departament 
d'Explotació i Enginyeria durant 2021, cal destacar 
l'adquisició de la resta de l'equipament per a la posada en 

marxa de la sala/estudi polivalent que es projectà el 2020 
amb una visió de futur quant a qualitats de senyal, 
versatilitat dels equips que la componen i, en general, una 
orientació clara a les noves tecnologies d'emissió. 
Aquesta sala/estudi polivalent ha entrat en funcionament 
al mes de maig de 2022, una vegada integrats tots els 
elements que la componen.

Aquest estudi polivalent pot acollir programes de 
televisió, ràdio i, �ns i tot, programes mixtos d'acord amb 
els nous formats de streaming. El nou estudi està 
orquestrat per l'eina One Play de Dalet que permetrà 
automatitzar per escaleta la quasi totalitat dels equips 
electrònics que componen la dotació de l'estudi.

L'equipament d'aquest nou estudi permet descodi�car 
produccions externes en format UHD. Els codi�cadors i 
descodi�cadors MAKITO X ofereixen una codi�cació i 
transport de senyal de vídeo amb una latència ultrabaixa 
que proporciona la qualitat, �exibilitat i con�abilitat 
necessàries per a les aplicacions de transport de vídeo en 
viu més exigents. El protocol de transport és segur �ns i 
tot a través de xarxes impredictibles com a internet, i està 
particularment optimitzat per a la transmissió 
d'àudio/vídeo.

Gràcies a l'adjudicació per a la contractació del servei de 
transport permanent de senyals de televisió i altres 
senyals auxiliars entre FORTA i les televisions 
autonòmiques, disposem d'un circuit UHD amb FORTA que 
ens permet accedir a senyals d'aquest tipus provinents 
d'altres televisions autonòmiques. La nostra idea és 
realitzar emissions de produccions en UHD en streaming 
des de la web d'À Punt Mitjana.

S'ha potenciat l'equipament que permet la recepció de 
senyals per a retransmissions tant a nivell de maquinari 
com programari: codi�cadors i descodi�cadors de senyal, 
equips d'àudio per a exteriors, etc.

Realitat augmentada. Actualment, tots els estudis de 
producció de la CVMC tenen la capacitat de generar 
grà�cs de realitat augmentada en els seus programes 
diaris. La integració dels elements de realitat augmentada 
en entorns reals facilita l'explicació de determinats 
continguts, com per exemple la informació 
meteorològica en la qual es generen plantilles i grà�cs en 
2D i 3D.

En l'àmbit del 5G la CVMC col•labora en una prova pilot de 
la mà de Telefónica amb motxilles Aviwest amb SIM’s 
Movistar de 5G. Les proves s'han desenvolupat en diferents 
localitzacions i han consistit a realitzar streaming de 
vídeo amb diferents codi�cacions i retards, així com en 
l'enviament de �txers.

D'altra banda, s'ha passat de l'emissió del senyal de 
televisió en la plataforma Movistar d'SD a HD, la qual cosa 
millora en gran manera la qualitat del senyal dels 
abonats a aquesta plataforma del senyal d'À Punt.

En la part d'adequació i obra de l'edi�ci, cal indicar la 
instal•lació de les baranes perimetrals a les cobertes de 
l'edi�ci del Centre de Producció de Programes de 
Burjassot, quadre elèctric de l'Estudi 3, la reparació dels 
sistemes d'alimentació ininterrompuda, el començament 
del projecte d'impermeabilització amb la licitació de la 
direcció d'obra i l'actualització del sistema de circuit 
tancat de televisió.
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À Punt Mèdia entén la innovació com un objectiu 
transversal de tots els departaments, que es materialitza 
en projectes que sovint es desenvolupen més enllà de 
l'any natural en el qual s’aproven. 

El 2021 es concreten algunes d'aquestes iniciatives 
innovadores.

L’estrena d’un nou web amb un fort compromís amb la 
informació. El Departament de Comunicació i Màrqueting 
revisa els seus mètodes de comercialització dels 
continguts i de promoció de la marca �ns a incrementar 
de manera notable el nombre d'empreses anunciadores. 

Es van llançar els plecs per a la creació d'una web per a 
l'aprenentatge del valencià d'acord amb una de les 
�nalitats de la CVMC d'expandir la llengua pròpia de la 
Comunitat Valenciana.

La producció d'Informatius rep una bona part dels 
esforços de modernització tecnològica de la CVMC en 
2021. S'implementa tecnologia de realitat augmentada, 
amb la integració d'elements 3D en un entorn real, un 
videowall de 18 metres i una nova línia grà�ca amb rètols 
i infogra�es que presenten una paleta de colors ampliada 
i bandes més versàtils amb lògica acumulativa.

La CVMC participa en el projecte d'automatització de 
subtitulació per a sords que desenvolupa la Universitat 
Politècnica de València.

Robotització de càmeres en l'estudi 3 (Informatius): el 
2021, la renovació tecnològica es tradueix en un nou 
sistema de robòtica. S'integra en l'enginyeria de control 
un sistema de càmeres format per tres conjunts de caps i 
pedestals robotitzats, que s'operen des del lloc de control 
del servidor HD-VRC situat a la sala de control de 
realització. El sistema permet moure les tres càmeres per 
tot l'estudi i emmagatzemar enquadraments amb una 
gran precisió. Així mateix, des del servidor operen quatre 
càmeres, una a l'interior del plató, una segona que 
captura la transcripció de l'àudio a llenguatge de signes, i 
dos més situades en la redacció.

Nou sistema de videowall en l'estudi 3: el 2021 es renova 
el decorat de l'Estudi 3, on principalment es realitzen els 
informatius, amb una pantalla led de grans dimensions, 
amb millor resolució i nitidesa i major presència en el 
plató. L'equipament millora la producció audiovisual, 
amb noves composicions en la realització paral•lela i més 
informació grà�ca que aporta dinamisme narratiu als 
continguts. El videowall atorga un major angle de visió 
sense reduir la lluentor ni el contrast. A més, es canvia la 
línia grà�ca i s’adquireixen nous equips d’il•luminació. 

Sala polivalent en UHD: de les inversions en tecnologia i 
sistemes realitzades per part del Departament 
d'Explotació i Enginyeria durant 2021, cal destacar 
l'adquisició de la resta de l'equipament per a la posada en 
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marxa de la sala/estudi polivalent que es projectà el 2020 
amb una visió de futur quant a qualitats de senyal, 
versatilitat dels equips que la componen i, en general, una 
orientació clara a les noves tecnologies d'emissió. 
Aquesta sala/estudi polivalent ha entrat en funcionament 
al mes de maig de 2022, una vegada integrats tots els 
elements que la componen.

Aquest estudi polivalent pot acollir programes de 
televisió, ràdio i, �ns i tot, programes mixtos d'acord amb 
els nous formats de streaming. El nou estudi està 
orquestrat per l'eina One Play de Dalet que permetrà 
automatitzar per escaleta la quasi totalitat dels equips 
electrònics que componen la dotació de l'estudi.

L'equipament d'aquest nou estudi permet descodi�car 
produccions externes en format UHD. Els codi�cadors i 
descodi�cadors MAKITO X ofereixen una codi�cació i 
transport de senyal de vídeo amb una latència ultrabaixa 
que proporciona la qualitat, �exibilitat i con�abilitat 
necessàries per a les aplicacions de transport de vídeo en 
viu més exigents. El protocol de transport és segur �ns i 
tot a través de xarxes impredictibles com a internet, i està 
particularment optimitzat per a la transmissió 
d'àudio/vídeo.

Gràcies a l'adjudicació per a la contractació del servei de 
transport permanent de senyals de televisió i altres 
senyals auxiliars entre FORTA i les televisions 
autonòmiques, disposem d'un circuit UHD amb FORTA que 
ens permet accedir a senyals d'aquest tipus provinents 
d'altres televisions autonòmiques. La nostra idea és 
realitzar emissions de produccions en UHD en streaming 
des de la web d'À Punt Mitjana.

S'ha potenciat l'equipament que permet la recepció de 
senyals per a retransmissions tant a nivell de maquinari 
com programari: codi�cadors i descodi�cadors de senyal, 
equips d'àudio per a exteriors, etc.

Realitat augmentada. Actualment, tots els estudis de 
producció de la CVMC tenen la capacitat de generar 
grà�cs de realitat augmentada en els seus programes 
diaris. La integració dels elements de realitat augmentada 
en entorns reals facilita l'explicació de determinats 
continguts, com per exemple la informació 
meteorològica en la qual es generen plantilles i grà�cs en 
2D i 3D.

En l'àmbit del 5G la CVMC col•labora en una prova pilot de 
la mà de Telefónica amb motxilles Aviwest amb SIM’s 
Movistar de 5G. Les proves s'han desenvolupat en diferents 
localitzacions i han consistit a realitzar streaming de 
vídeo amb diferents codi�cacions i retards, així com en 
l'enviament de �txers.

D'altra banda, s'ha passat de l'emissió del senyal de 
televisió en la plataforma Movistar d'SD a HD, la qual cosa 
millora en gran manera la qualitat del senyal dels 
abonats a aquesta plataforma del senyal d'À Punt.

En la part d'adequació i obra de l'edi�ci, cal indicar la 
instal•lació de les baranes perimetrals a les cobertes de 
l'edi�ci del Centre de Producció de Programes de 
Burjassot, quadre elèctric de l'Estudi 3, la reparació dels 
sistemes d'alimentació ininterrompuda, el començament 
del projecte d'impermeabilització amb la licitació de la 
direcció d'obra i l'actualització del sistema de circuit 
tancat de televisió.
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L’execució pressupostària de la CVMC i de l’SAMC queden 
re�ectides en els quadres següents, on es mostra el 
pressupost de la Corporació i la Societat

La Intervenció General de la Generalitat en l’ús de les 
competències que li atribueix el capítol IV del títol VI de 
la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’hisenda pública, del sector 
públic instrumental i de subvencions, ha de realitzar la 
revisió i veri�cació dels comptes anuals que comprenen el 
balanç, el compte de pèrdues i guanys, i la memòria de la 
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i de la 
Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC).
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EL CAPITAL HUMÀ 7

El 30 de juliol de 2021, la Direcció General de 
Pressupostos i Direcció General de Sector Públics emeten 
un informe desfavorable al preacord de Conveni col•lectiu 
presentat al desembre de 2020.

El mes de març es van iniciar les negociacions amb el 
comité d'empresa per a l'elaboració de la relació de llocs 
de treball (RLT). La RLT resultant va ser remesa a la 
Direcció General del Sector Públic i Patrimoni, que va 
emetre informe desfavorable el dia 16 de desembre.

D'altra banda, el 24 de març de 2021, es rep informe 
negatiu del vistiplau atorgat per la Conselleria d'Igualtat i 
Polítiques Inclusives, al Pla d'Igualtat presentat al març 
del 2020, per falta d'adequació al Reial decret 901/2020, 
de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i 
el seu registre i es modi�ca el Reial decret 713/2010, de 28 
de maig, sobre registre i depòsit de convenis i acords 
col•lectius de treball i el Reial decret 902/2020 de 13 
d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes. El 
Departament de Recursos Humans realitzà l’adequació 
del pla d'igualtat als decrets anteriorment citats. A més, 
també es fa l'auditoria retributiva i la valoració de llocs de 
treball, així com el registre retributiu de l'any 2020.

En aquest sentit es du a terme la descripció de llocs de 
treball de totes les categories existents en la RLT de la 
CVMC i de l’SAMC

El mes d'abril es posa en marxa un estudi de clima laboral 
amb la �nalitat de conéixer la satisfacció dels empleats, i 
obtindre una visió general de la motivació d'aquests, així 
com el grau d'entusiasme i compromís amb el projecte. 

El mes de juliol, s'arriba a l'acord amb el comité 
d'empresa del Pla de teletreball. El Pla de teletreball té 
per objecte la regulació de la modalitat de prestació de 
serveis en règim de teletreball amb caràcter general, així 
com per a les situacions de crisis o greu risc d'afectació 
de la integritat i la salut de les persones treballadores, 
amb la �nalitat d'assegurar la continuïtat del servei. 
Aquest pla estableix que la prestació de serveis en la 
modalitat de teletreball és voluntària i reversible. 

Respecte a la formació, el 2021 s'han impartit al voltant de 
tretze cursos de caràcter general relacionats amb 
formació administrativa, cursos en prevenció de riscos 
laborals i cursos de formació en igualtat. 

També s’han impartit un total de 22 cursos de formació 
especí�ca i especialitzada per als diferents departaments 
de la CVMC i l’SAMC.

La plantilla de la CVMC a 31 de desembre de 2021 és la 
següent:

El detall de les persones ocupades per la Societat a 31 de 
desembre de 2021 distribuïdes per categories és el 
següent:

CATEGORIA PROFESSIONAL DONES HOMES 
AMB 

DIVERSITAT 
FUNCIONAL 

TOTAL 

President/a del Consell Rector 0 0 0 0 

Personal d’alta direcció 2 0 0 2 

Funcionaris/àries 0 2 0 2 

Tècnics/as (grup A) 12 6 0 18 

Productors/as executius/ives 2 0 0 2 

Tècnics/as (grup B) 0 3 0 3 

Operadors/es 7 12 1 19 

Administratius/ives 1 5 0 6 

Auxiliars administratius/ives 6 1 1 7 

TOTAL 30 29 2 59 

 

CATEGORIA PROFESSIONAL DONES HOMES 
AMB 

DIVERSITAT 
FUNCIONAL 

TOTAL 

Director/a general 1 0 0 1 
Personal d’alta direcció 3 1 0 4 
Subdirectors en cap d’equip 31 26 2 57 
Tècnics/es (grup A) 40 56 0 96 

Periodistes 50 77 4 127 

Productors/es executius/-ives 5 17 1 22 
Tècnics/es (grup B) 6 5 1 11 
Operadors/es 95 19 4 114 
Administratius/ives ajudants 34 25 0 59 
Auxiliars administratius/ives 4 7 0 11 
Artistes 0 0 0 0 

TOTAL 269 233 12 502 
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La Unitat de Projecció Social (d’ara en avant UPS) té com a 
objectiu facilitar i potenciar les relacions i intercanvis de 
la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació amb els 
agents socials, les institucions i la ciutadania, amb la 
�nalitat d’inserir-la en la vida institucional, comunicativa 
i cultural. 

Per a fer-ho possible, s’adequa als principis de servei 
públic recollits en el títol I de la Llei 6/2016 del servei 
públic de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic, així 
com als “Objectius de relació amb la societat” desplegats 
als articles 5, 26 i 27 del Mandat Marc a la CVMC aprovat 
per les Corts.

Entre els àmbits dels quals se n’ocupa hi ha les relacions 
amb el món educatiu, els agents culturals, l’estratègia de 
col•laboració amb els mitjans locals, l’accessibilitat de la 
ciutadania, la reputació corporativa i projecció institucio-
nal. 

8.1. Convenis i acords de col•laboració

Durant l’any 2021, el departament de Projecció Social de 
l’SAMC ha continuat treballant amb la societat civil, tot 
establint relacions en forma de convenis i acords de 
col•laboració. L'objectiu d’aquestes iniciatives és promou-
re l'accés dels diferents col•lectius socials, culturals, 
educatius, etc., als mitjans públics.

• S'amplia �ns a 2023 el conveni amb la Coordinadora 
Valenciana d’Organitzacions No Governamentals per 
al Desenvolupament, integrada per un centenar 
d'organitzacions.

• Se subscriu un conveni amb l'Associació de Familiars 
d'Alzheimer, per a secundar de setembre a desembre 
la seua campanya “Desordre en la golfa”, que es 
tancava amb un concert benè�c en el Palau de les 
Arts.

• Se subscriu un conveni amb l'Associació Amics de la 
Gent Major, per a difondre i promocionar les accions 
solidàries, basades en el voluntariat, que impulsen 
per a acompanyar les persones majors que pateixen 
soledat, preferentment les persones d'escassos 
recursos econòmics. Es convida alguns membres 
d'aquesta associació a l'estrena dels nous capítols 
de L’Alqueria Blanca.

• Es desenvolupen accions amb aquelles 
organitzacions amb les quals mantenim convenis 
vigents: Càritas (cobertura informativa Informe 
Foessa, acció de recollida de joguets a Nadal); la 
Creu Roja; Lambda; Consell de la Joventut.

S'amplia el nombre de convenis de contingut econòmic:

• Amb CREA Societat de Garantia Recíproca, per a 
obtindre millors condicions de �nançament per a les 
produccions valencianes.

• Amb el Consell General de Col•legis d'Administradors 
de Finques de la Comunitat Valenciana, per a 
impulsar un pla d'acció conjunta per a millorar la 
sintonització de la televisió d'À Punt a tot el territori. 
L'acció es dirigeix als instal•ladors de 
telecomunicacions degudament registrats.

• Amb Espaitec, el Parc Cientí�c, Tecnològic i 
Empresarial de la Universitat Jaume I de Castelló de 
la Plana, com a mitjà o�cial de l'esdeveniment 
“Innovatombatossals”. La intenció és subscriure un 
conveni marc per a 2 anys, la qual cosa ens 
convertirà al mig o�cial del Parc Cientí�c, que 
celebra 15 anys en 2022.

L’SAMC amplia el ventall de convenis de contingut cultu-
ral amb alguns esdeveniments amb molt atractiu entre la 
població: 

• Fira del Llibre de València, amb un conveni que 
abasta dues edicions que assegura la presència dels 
nostres mitjans i la difusió d'autors i editorials 
valencians.

• Mostra Internacional de Mim de Sueca

• Festival Internacional de Cinema Fantàstic, Maniàtic, 
de Manises

• Mostra Internacional de Cinema Educatiu, MICE.

• Es renoven els convenis, en disminuir les restriccions 
de la covid, amb la Fira Trovam, de Castelló; el 
Festival Docs de València i la Mostra de Cinema de 
València.
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En l'àmbit universitari se subscriu un conveni marc de 
col•laboració amb la Universitat Internacional de Valèn-
cia. D'aquesta forma s'han subscrit convenis amb les cinc 
universitats públiques i amb tres universitats privades 
(CEU, VIU i ESIC).

La CVMC signa amb Conselleria de Participació, Trans-
parència, Cooperació i Qualitat Democràtica l'addenda de 
modi�cació i pròrroga del conveni marc de col•laboració 
per al desenvolupament, la difusió i la divulgació 
d’actuacions en matèria de transparència, responsabilitat 
social, participació ciutadana i cooperació. 

Així mateix, se signa un conveni de col•laboració entre 
l’administració del Consell, a través de la Presidència de 
la Generalitat, i la Corporació Valenciana de Mitjans de 
Comunicació, per a la cessió de l’explotació del conjunt 
documental de l’arxiu audiovisual de l’extinta Radiotelevi-
sió Valenciana, SA.

8.2 Talent Audiovisual Universitari, 
Pitching Universitats Valencianes - 
Sector Audiovisual

Cal destacar en aquest punt la tercera edició del Talent 
Audiovisual Universitari, Pitching Universitats Valencianes 
- Sector Audiovisual que el 2021 va assolir un rècord 
d’alumnes participants, que es va celebrar l’1 de juliol a la 
Universitat Jaume I de Castelló de la Plana en la modalitat 
semipresencial, i va permetre recuperar la normalitat de 
la convocatòria, després de la suspensió del 2020,

El Pitching de l’Audiovisual Valencià, impulsat per À Punt i 
les universitats de València, Alacant, Politècnica de 
València, Miguel Hernández d’Elx, Jaume I de Castelló de 
la Plana i CEU Cardenal Herrera, té per objectiu fomentar 
el talent creatiu des de les universitats i posar-lo en 
contacte amb el sector audiovisual, tant privat com 
públic.

Un total de 184 estudiants van presentar, individualment o 
col•lectivament, 45 projectes. Això implica 28 participants 
més que en la segona edició. També és signi�catiu l’incre-
ment de participació femenina, amb 48 dones més.

La comissió organitzadora va escollir els dotze projectes 
que van participar en el pitching. Dels projectes triats, 

quatre corresponen a la categoria de documental i tres, a 
la de �cció. Guanya pes la categoria de nous formats, amb 
tres projectes i un paper destacat per a l’experimentació 
sonora. Els dos restants són formats televisius.

Entre els aspectes positius d’aquesta edició destaca 
l’augment de la participació de l’alumnat, l’increment de 
dones en els equips i un major equilibri entre els campus 
participants.

Per contra, la modalitat semipresencial va ser un fracàs 
en els contactes entre productores i alumnat a les sales 
virtuals habilitades per a fer-ho. La Unitat de Xarxes 
Socials de l’UJI reporta que va haver-hi un màxim de 35 
visualitzacions simultànies en directe. 

En aquesta edició el pitching va tindre un desenvolupa-
ment semipresencial, motivat per les mesures de segure-
tat covid. A l’Aula Magna de la Facultat de Ciències Huma-
nes i Socials de l’UJI es va fer la presentació dels projectes 
per part dels equips seleccionats. Van formar la mesa 
d’experts Jorge Pérez, director de Continguts d’Entreteni-
ment i Documentals de la productora Buendía Studios, 
responsable entre d’altres de programes com el magazín 
Bona vesprada d’À Punt, Veneno, El internado: Las cumbres 
i La cocinera de Castamar; Lorena Torres, productora 
executiva i directora de la valenciana Fly Hunter, amb 
produccions tant destacades com Ciutats desaparegudes, 
Civil 80, Inoblidables o el llargmetratge Cosas que hacer 
antes de morir; Fran Ruvira, responsable de desenvolupa-
ment de les productores Incomedia i Umbracle Cine i 
director de Terres de cinema i Ernest J. Sorrentino, subdi-
rector de continguts d’À Punt.

8.3. Visites a les instal•lacions d’À Punt

Les visites de centres educatius al CPP de Burjassot es 
paralitzaren durant l’any 2020 i bona part del 2021, moti-
vat per les limitacions que ha imposat la pandèmia. A 
partir d’octubre i �ns al mes de desembre es reprenen 
aquestes visites. En els últims tres mesos de l’any hi han 
participat nou centres en sis visites, amb setze docents i 
117 alumnes.

Cal destacar la diversitat de les visites i les diferents moti-
vacions dels grups visitants
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À Punt participa en el projecte de l’IES La Patacona (Albo-
raia) Erasmus+ Ka229 "Talk to me, I'm here!" en el qual 
col•laboren també l’institut Vaskivuori Lukio (Finlàndia); 
el Lycée Cordouan (França), i el Gimnazija Franceta 
Prešerna (Eslovènia). El projecte aborda la desinformació, 
les notícies falses i els seus efectes sobre la salut mental 
dels adolescents.

Els professionals d’À Punt van compartir amb l’alumnat 
aspectes relacionats amb la veri�cació de les notícies, les 
fonts informatives, el problema de la desinformació o les 
notícies falses. També van explicar com és el �ux de 
faena en la Redacció d’À Punt i quina importància té el 
control de la veracitat de les informacions, així com les 
ferramentes i programes que s’empren en el procés de 
veri�cació de dades contra les fake news.

El Màster en Comunicació Transmèdia que imparteix el 
Campus de Gandia de la UPV es va interessar pels projec-
tes transmèdia d’À Punt, tant en informatius com en 
programes.

Tres instituts van demanar visites per a alumnat dels seus 
cicles formatius superiors:

• IES Pere Maria Orts, de Benidorm, per al cicle de 
Comerç i Màrqueting.

• IES Laurona, de Llíria, per al cicle de Manteniment 
d'Equips de Radiocomunicacions. 

• Institut Superior d’Estudis Professionals CEU 
Comunitat Valenciana, de Montcada, per al Cicle de 
Realització de Projectes Audiovisuals i Espectacles. 

Alumnes de Primària del CEIP Serreria, de València, amb 
un contingut més generalista.

8.4. Alumnat en pràctiques en À Punt 
Mèdia

Pràctiques universitàries 

Després de la suspensió de 2020, el 2021 s’han représ les 
pràctiques universitàries. À Punt ha acollit quaranta 
alumnes d’estudis superiors (graus, dobles graus i màs-
ters). 

En total s’han impartit 11.283 hores de pràctiques remune-
rades que han suposat un cost per a l’SAMC de 42.462 
euros.

L’alumnat universitari prové d’onze titulacions diferents.

Pràctiques FCT - formació professional

En aquest cas, el període en què tradicionalment es rep 
més alumnat (de març a juny) ha estat inhabilitat per la 
pandèmia. I, per tant, només es comptabilitza l’estada 
d’estudiants del període octubre-desembre.

Vam rebre set alumnes procedents dels instituts IES Camp 
de Morvedre (Sagunt); IES Henri Matisse (Paterna); IES La 
Marxadella (Torrent) i IES Font de Sant Lluís (València).

Els estudiants fan en À Punt el mòdul pràctic obligatori de 
400 hores que completa la seua formació. Els alumnes 
provenen de quatre categories professionals: operador/a 
de càmera; ajudant/a de realització; gra�sta; tècnic/a de 
so.
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El 2021, el mercat televisiu a Espanya creix un 8,6% 
respecte del 2020, i recupera part del terreny perdut l’any 
de la pandèmia. Així i tot, les inversions no arriben als 
nivells de 2019, i es perd un 10,4% respecte d’aquell any. El 
2020, la inversió publicitària va caure un 18% a causa de 
la crisi sanitària internacional, tot i que el consum televi-
siu va créixer notablement amb motiu del con�nament 
obligatori de la població. 

Segons informació interna de la FORTA, À Punt és la 
cadena que més ha crescut pel que fa a facturació publi-
citària de les dotze televisions autonòmiques de tot 
Espanya.  

Els ingressos per publicitat durant el 2021 són de 
2.259.709 euros, una xifra que suposa un increment del 
40% respecte del 2020. 

Malgrat la crisi econòmica provocada per la crisi 
sanitària, À Punt Mèdia ha crescut i les davallades d’inver-
sions generals no han afectat els mitjans públics valen-
cians, que han aconseguit arribar a tindre 280 anunciants 
el 2021. En conclusió, l’increment d’aquest exercici s’ha 
produït a conseqüència d’un major coneixement de la 
marca, a l’augment de les audiències i a una cartera de 
clients més àmplia. 

À Punt tanca l’any amb un creixement publicitari notable. 
La inversió publicitària en la cadena autonòmica destaca 
especialment en televisió, amb una pujada del 42%, 
seguida de la ràdio amb un augment de vendes publici-
tàries de l’1% i d’un 15% en el web. En concret, la televisió 
d’À Punt ha concentrat el 94% de les inversions, la ràdio 
un 5% i el web un 1%. 

Facturació publicitària en 2021 

La CVMC compta amb l’empresa comercialitzadora de 
publicitat BlueMedia des de setembre del 2019. Durant 
aquest exercici la comercialitzadora ha consolidat el seu 
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projecte amb una cartera de clients ja regularitzada i que 
es va ampliant al llarg de l’any. 

Newixmedia és la comercialitzadora de les televisions 
autonòmiques de FORTA. Els resultats de l’exercici 2021 
també són conseqüència de la millora del repartiment 
d’ingressos de la venda conjunta en FORTA, però també 
gràcies a l’augment de l’interés dels anunciants nacionals 
que decideixen invertir de forma directa. 

Pel que fa a l’idioma de les campanyes, el 2021 el 45% 
dels materials que s’han emés són en valencià, el que es 
tradueix en un increment del 89% de la publicitat en 
valencià, respecte del 2020, tal com re�ecteix la taula 
següent. 

Si comparem la durada de l’emissió quant als segons 
emesos en les diferents llengües, s’observa com l’emissió 
publicitària en valencià ha augmentat de 357.197 segons 
en 2020 a 505.703 segons el 2021, el que suposa un incre-
ment del 42%.

Finalment, destacar la inversió d’anunciants valencians en 
el conjunt dels suports d’À Punt ha augmentat d’un 44%. 
El Departament de Publicitat ha fet un esforç per a 
consolidar la relació amb tots els clients, tant els que fan 
grans inversions com ara els xicotets anunciants amb 
menys capacitat d’inversió. En aquest sentit, s'ha treballat 
des de la perspectiva que À Punt com el mitjà de totes les 
empreses valencianes i, per això, s’han dissenyat i oferit 
propostes personalitzades per a cada tipologia d’anun-
ciants 

Venda de publicitat total  2.259.709  

Venda publicitat televisió  2.121.913  
Venda publicitat ràdio  105.180  
Venda publicitat web  32.616  

EXERCICI MATERIALS CASTELLÀ MATERIALS VALENCIÀ 
2020 1.011 467 
2021 1.085 882 

 

EXERCICI SEGONS EN CASTELLÀ SEGONS EN VALENCIÀ 
2020 506.819” 357.197” 
2021 570.088” 505.703” 
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Els departaments de màrqueting i comunicació treballen 
de manera conjunta i coordinada per a incrementar la 
visibilitat de la marca i difondre els continguts amb la 
promoció dels nous programes i accions de relacions 
públiques buscant aliances estratègiques per a assolir els 
objectius marcats. 

En comunicació interna, s’ha fet un gran esforç per a 
millorar la informació, la transparència, el coneixement 
sobre què es fa a través de comunicats interns i relacions 
públiques amb els companys i companyes. Entre les 
accions que cal destacar està la posada en marxa de l’app 
i de les pantalles de comunicació interna. 

El 2021 cal destacar dues grans campanyes per a promo-
cionar dues grans apostes d’À Punt Mèdia: el talent musi-
cal Duel de veus i el magazín de les vesprades Bona 
vesprada.

Però també, s’han realitzat campanyes puntuals per a 
promocionar continguts de la televisió i de la ràdio d’À 
Punt: com poden ser la promoció de la minisèrie  El 
col•lapse, el programa Valencians al món, la sèrie L’Alque-
ria Blanca, reemissió, Masclestaes per a la història, Atra-
pa’m si pots, el programa de reportatges Zoom, El meu 
lloc al món, Cartes en joc. 

Tot i això, la gran campanya del 2021 ha sigut la de 
L’Alqueria Blanca. Aquesta campanya va incloure accions 
diverses, que començà un mes abans de l’estrena, al març 
de 2021. La situació de la pandèmia en aquest moment era 
complicada i es va optar per una campanya digital. Per a 
posar en marxa aquesta campanya es va comptar amb 
l’agencia creativa, Fluor Lifestyle, especialista en cam-
panyes Transmedia Storytelling y Branded Content, és a 
dir, campanyes en la que es conta una història en diverses 
plataformes amb diferents formats. Es realitzà una cam-
panya integral per a la promoció de la sèrie. Publicitat 
exterior en tanques, mupis i autobusos, premsa escrita, 
falques en ràdio, digital (amb programàtica) i xarxes 
socials. També es creà una pàgina web o�cial i una sèrie 
d’esdeveniments virtuals anomenats Fem comboi amb la 
participació d’actors i actrius i amb la col•laboració de sis 
ajuntaments com am�trions de l’acte (Alzira, Alcoi, Beni-
carló, Borriana, Elx i Sagunt). També es realitzà una 
càmera oculta a Carme Juan durant el rodatge del 
programa especial d’Atrapa’m si pots i diferents formats 
especials per a xarxes socials.

Aquesta campanya integral ha guanyat diferents premis: 
guardons en tres categories dels premis Winna, els més 
importants del món del màrqueting i la publicitat en la 
seua versió independent. A més, també va guanyar el 
premi Inspirational, de l'associació internacional IAB. Es 
tracta d'un certamen de referència en el sector digital 
que premia anualment la innovació en la publicitat i 
comunicació digital, i reconeix les campanyes, els projec-
tes i les empreses més inspiradores en creativitat, innova-
ció, e�càcia i notorietat.

Al setembre, amb motiu de l’estrena dels nous capítols de 
L’Alqueria Blanca, la situació de la covid havia millorat i es 
desenvolupà una sèrie d’accions que ens permeteren 
donar a conéixer l’inici de la nova tanda de capítols. 
Preestrenes presencials en diferents localitats de tota la 
Comunitat del primer capítol, L’Alqueria Blanca en Ruta 
amb la participació de vora 2.000 persones. 

En les Falles de setembre de 2021, À Punt va fer una 
cobertura especial que va promocionar des de diferents 
�nestres i formats. Es posaren en marxa els Premis À Punt 
i Premis La Colla a les Falles, una iniciativa que ja estava 
prevista per al 2020, quan es van suspendre les Falles. Per 
a promocionar la programació especial, es va crear una 
cançó personalitzada. A partir de la cançó “Amor i amis-
tat” de la cantat JazzWoman, es va adaptar amb una 
lletra que vinculava les Falles amb À Punt. 

Es creà una pàgina especial (apuntmedia.es/falles) on els 
espectadors i espectadores podien reviure els millors 
moments i consultar la programació especial d’À Punt. A 
més, també es donava la possibilitat de veure l’Ofrena per 
trams i descarregar-se qualsevol fragment com a record.

Una altra campanya que cal destacar és “À Punt, la Veu de 
tots”, que es va llançar amb motiu de la festa del Nou 
d’Octubre. Els mitjans públics van estrenar un duet virtual 
de Nino Bravo amb Samantha, per a versionar la cançó “Mi 
tierra”. El concepte era transmetre la identi�cació de 
l’estima de la nostra terra, els nostres referents, amb la 
nostra televisió. 

COMUNICACIÓ, MÀRQUETING 
I RELACIONS PÚBLIQUES
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Aquesta campanya es va presentar a Elx, amb motiu de la 
celebració del Misteri d’Elx. A aquesta presentació assisti-
ren la presidenta de la CVMC, Mar Iglesias i el director 
general, Alfred Costa, que presentaren la campanya itine-
rant “La veu de tots” que inicià el recorregut a Elx, per 
passar després per onze localitats més de la Comunitat 
Valenciana.

Durant aquest període s’ha desenvolupat una sèrie 
d’acords entre À Punt i altres organismes. L’objectiu de la 
col•laboració i la participació com a patrocinadors en 
esdeveniments culturals, esportius i del sector audiovi-
sual és posicionar-nos com un mitjà de proximitat entre 
diferents sectors de la societat. El Departament de 
Màrqueting i Comunicació també col•labora estretament 
amb el Departament de Projecció Social per a posar en 
marxa les accions que s’inclouen en els diferents acords i 
convenis. 

Tota la relació de convenis i acords es troba en l’apartat 
de projecció social de la present memòria. 

No obstant això, cal destacar altres patrocinis que s’han 
dut a terme directament des del departament de 
màrqueting, com el contracte de patrocini amb el diari 
Las Provincias, el 15 d’abril per a organitzar un desdejuni 
informatiu amb el títol “À Punt, motor de l’audiovisual en 
la Comunitat Valenciana”.

A més, amb el diari Las Provincias es va posar en marxa el 
projecte Tardor Literària d’octubre a desembre, que 
incloïa una sèrie de tertúlies patrocinades per À Punt a la 
seu de Las Provincias. També les dues jornades amb 
importants xefs sota el lema “Mirando las estrelles?”. Per 
últim, À Punt patrocinà un concurs de curts sobre Berlan-
ga. 

Una altra acció va ser la jornada de treball amb l'Associa-
ció de Directors de Comunicació (Dircom), el 20 de maig, 
amb l’assistència de quinze directors de comunicació 
d'empreses valencianes a les instal•lacions del Centre de 
Producció de Programes de Burjassot.
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La Comissió de Radiotelevisió Valenciana i de l’Espai 
Audiovisual és l’òrgan encarregat d’exercir el control 
parlamentari tant de la CVMC com ara de l’SAMC. Dins del 
seu àmbit d’actuació, té la competència per a demanar la 
compareixença davant la comissió dels responsables que 
considere i de demanar informació, en forma de pregun-
tes i sol•licituds de documentació.

11.1. Compareixences

Compareixença del director general de la Societat 
Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat 
Valenciana (23/03/2021)

El director general de la Societat Anònima de Mitjans 
de Comunicació compareix per a presentar el balanç 
del seu primer any de gestió i per a compartir així 
mateix algunes re�exions, ara que s'inicien els treballs 
de la subcomissió encarregada de reformar la llei, 
sol•licitada a petició pròpia. 

A més, compareix a sol•licitud del Grup Parlamentari 
Vox Comunitat Valenciana, perquè aclarisca la reunió 
de la delegada de la televisió a Castelló amb el senyor 
Francis Puig, abans de presentar-se als concursos 
públics pels quals va ser sancionat, acusat de pactar 
els preus per a repartir-se els lots i per aclarir qualse-
vol relació de l'ens que dirigeix amb les empreses 
sancionades per la Comissió de Defensa de la Compe-
tència de la Comunitat Valenciana segons resolució 
pròpia de l'expedient SAN 1/2019, Contractació mitjans 
audiovisuals. I, a més, compareix per la sol•licitud del 
Grup Parlamentari Popular per a retre compte de la 
sanció imposada per la comissió de defensa de la com-
petència de la Comunitat Valenciana a diverses 
productores per pactes de preus en concurs de la 
televisió valenciana, en el qual van participar empreses 
relacionades amb el senyor Francis Puig. 

Compareixença de la candidata proposada per a ser 
nomenada com a membre del Consell Rector de la 
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació 

María Soledad Fernández Cano compareix en qualitat 
de candidata proposada pel secretari general de la 
Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO-PV per a 
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ser nomenada membre del Consell Rector de la Corpo-
ració Valenciana de Mitjans de Comunicació en repre-
sentació dels treballadors i treballadores. 

Compareixença de la presidenta en funcions de la 
Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació 
(23/09/2022)

La vicepresidenta i presidenta en funcions de la CVMC 
compareix a petició del Grup Parlamentari Compromís 
per a informar sobre l’execució i el grau de compliment 
dels objectius del contracte programa de l’any 2020. 

Compareixença de la presidenta del Consell Rector de 
la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació 
(23/09/2022)

La vicepresidenta i presidenta en funcions de la CVMC 
compareix per a explicar el projecte de pressupost 2021 
destinat a la Corporació, sol•licitada pel Grup Parla-
mentari Popular. 

Compareixença del director general de la Societat 
Anònima de Mitjans de Comunicació (23/09/2022)

El director general de la Societat Anònima de Mitjans 
de Comunicació compareix per a explicar les manipu-
lacions i els quali�catius esbiaixats que des dels serveis 
informatius d’À Punt s’aboquen contra el partit polític 
Vox, sol•licitada pel Grup Parlamentari Vox Comunitat 
Valenciana.

Compareixença del director general de la Societat 
Anònima de Mitjans de Comunicació (23/09/2022)

El director general de la Societat Anònima de Mitjans 
de Comunicació de la Comunitat Valenciana compareix 
per a informar i explicar la política d’externalització de 
serveis de l’entitat pública valenciana, sol•licitada pel 
Grup Parlamentari Unides Podem. 
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11.2. Preguntes i petició de 
documentació

En exercici de la funció de control els grups parlamenta-
ris representats en les Corts i d’acord amb el que estableix 
el seu reglament han sol•licitat a la CVMC i a l’SAMC la 
documentació i han realitzat les preguntes, que tot seguit 
s’indiquen:

A) SOL•LICITUDS DE DOCUMENTACIÓ PER PART DELS 
GRUPS PARLAMENTARIS

Durant l’any 2021 hem rebut un total de 66 sol•licituds de 
documentació dels diversos grups parlamentaris.

Les sol•licituds han tractat sobre els temes següents:

• El GP Popular ha demanat documentació sobre: 
contractes, incloent-hi els d’emergència i els 
menors, expedients sense contracte, subvencions 
concedides i rebudes, mesures correctives pels 
incompliment de la llei, recursos destinats a 
informatius, autoritzacions de la massa salarial, 
quantia de les bestretes a les productores, excessos 
en l’execució pressupostària, campanyes 
publicitàries, ingressos per publicitat, cost de la 
plantilla, provisió del lloc d’interventor, disponibilitat 
d’un sistema informàtic comptable que permeta 
determinar el cost del servei i separació estructural 
d’activitats, convenis signats.

• El CP Compromís ha demanat documentació sobre: 
conveni amb l’UJI sobre igualtat.

• El Grup Parlamentari Ciutadans ha demanat 
documentació sobre: conveni amb l’UJI sobre 
igualtat.

• El GP Vox ha demanat documentació sobre: 
contractes i subvencions, provisió del lloc de cap del 
Servei de Fiscalització, ús de la denominació País 
Valencià. 
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B) PREGUNTES DELS GRUPS PARLAMENTARIS

Durant l’any 2021 hem rebut un total de 28 preguntes dels 
diversos grups parlamentaris.

Les preguntes han tractat sobre els temes següents:

• El CP Compromís ha preguntat sobre: mecanismes de 
control de tuits, audiències, percentatge destinat a la 
producció audiovisual, productores que treballen per 
a À Punt, llengua en les tertúlies, inclusió en els 
informes de pluralisme del percentatge de llengua 
utilitzada, publicació dels informes de pluralisme, 
emissió de la Bola del Drac, pla d’igualtat, registre 
salarial d’À Punt, cost electoral eleccions Comunitat 
de Madrid, contracte meteorologia, estat del 
contracte programa, personal de la Delegació de 
Madrid, situació del personal gra�sta.

• El Grup Parlamentari Ciutadans ha preguntat sobre: 
contractes ingressos per publicitat, IVA, model de 
gestió de personal, dades vacunació en Bona 
vesprada.

• El CP Popular ha preguntat sobre: conveni col•lectiu, 
responsables de la subtitulació, cost de la plataforma 
Bon Dia TV.

• El GP Socialista ha preguntat sobre: actuacions en 
programes concrets; inversions en �cció.

• El GP Vox ha preguntat sobre: ús de la denominació 
País Valencià, espot de Plataforma per la Llengua. 

• El Grup Parlamentari Unides Podem ha preguntat 
sobre: problemes d’emissió de programes concrets.

• El GP de no adscrits han preguntat sobre: campanyes 
de visibilització de la diversitat familiar i sexual.
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