DEFENSORA DE L’AUDIÈNCIA

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

INFORME ANUAL 2012

INFORME ANUAL 2012

Índex
1. La Defensora de l’Audiència i el Servei d’Atenció a l’Audiència .........

3

2. Balanç ...............................................................................................

4

3. Comunicats rebuts

...........................................................................

6

Per empresa .................................................................................

6

Per tipologia ..................................................................................

7

Per mesos ....................................................................................

8

Per programes ..............................................................................

10

Xarxes socials i participació en directe de l’audiència...................

12

4. Els temes que més han interessat a l’audiència .................................

13

Programació: informatius, esports i programes .............................

13

Canals i cobertura .........................................................................

19

Menors .........................................................................................

20

Llengua ........................................................................................

21

Publicitat .......................................................................................

22

Fundació La Marató de TV3 .........................................................

23

2

1

INFORME ANUAL 2012

La Defensora de l’Audiència i
el Servei d’Atenció a l’Audiència
La Defensora de l’Audiència i el Servei d’Atenció a l’Audiència són la plasmació
de l’exigència i el compromís de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
(CCMA) amb la defensa i l’exercici dels drets de la ciutadania, i la manifestació
de la voluntat de transparència dels mitjans de comunicació públics en tots els
seus àmbits.
El 2006, la CCMA va crear el Servei d’Atenció a l’Audiència (SAA) amb la
voluntat d’obrir noves vies de comunicació amb el seu públic i atendre’n les
consultes, suggeriments i queixes. Aquest compromís es va refermar el 2008
amb la creació de la figura institucional del Defensor de l’Audiència, que vetlla
pels drets dels ciutadans i atén especialment les comunicacions relacionades
amb la protecció de la infància i la joventut, el dret a la intimitat, l’honor i la imatge
de les persones i el respecte dels principis d’igualtat i no discriminació de la
ciutadania.
Des de l’octubre del 2011, Adelina Castillejo Garnés és la Defensora de
l’Audiència i la directora corporativa del SAA.
El model d’atenció de la CCMA implica tots els professionals de l’organització,
que, seguint les pautes que marca el Llibre d’estil www.ccma.cat/llibredestil i
coordinats per l’equip del SAA, participen en l’atenció de l’audiència, que fa
arribar les seves comunicacions a través del web www.ccma.cat/atencio.
Les comunicacions rebudes permeten conèixer millor les demandes, preferències
i opinions dels ciutadans i millorar, així, la qualitat de la programació dels mitjans
públics.
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Balanç
La Defensora de l'Audiència i el Servei d'Atenció a l'Audiència han rebut

durant el 2012 un total de 28.300 comunicats a través del web i han atès
16.500 trucades telefòniques. Aquest flux continuat al llarg de l'any reflecteix
que l'audiència percep els mitjans de la CCMA com a propis, se'ls fa seus i
n'exigeix un alt grau de qualitat. El temps mitjà de resposta del Servei ha estat
de 18 dies. El compromís dels professionals de la CCMA per atendre les
comunicacions de l’audiència ha permès que el temps de resposta en tancar
l’any s’hagi reduït en més del 80% respecte al gener.
La majoria de les comunicacions rebudes, un 84%, correspon a consultes i
comentaris sobre la programació. Les queixes representen un 11% del total de
comunicats, i els agraïments, un 2,5%. El percentatge de comunicats que
motiven les queixes relacionades amb les competències de la Defensora ha
estat d’un 2,3%, una xifra que indica que els mitjans de la CCMA respecten els
principis bàsics de funcionament tal com marca el Llibre d’estil. La distribució
per tipologia també mostra que la majoria de les comunicacions rebudes són
consultes i no fan referència a qüestions negatives.
Els temes que més controvèrsia han generat durant l’últim any han estat el
tancament de les emissions via satèl·lit del canal internacional de TV3 i la
reordenació de canals que es va fer a l’octubre. En el primer cas, els contactes
rebuts anaven des de la indignació fins a la demanda de solucions tècniques
que permetessin mantenir la recepció de TV3CAT des de diferents punts del
món. Pel que fa a la reordenació de canals de TVC i Catalunya Ràdio, va
motivar queixes i consultes sobre la futura ubicació d’algunes sèries i
continguts.
La Marató per la pobresa també va ser objecte de queixes per part
d’espectadors que opinaven que no era TV3 qui havia de resoldre aquesta
problemàtica, sinó l’administració.
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Balanç
D’altra banda, el tractament del cas d’Ester Quintana i de les “caixarolades”
(protestes ciutadanes contra La Caixa) va motivar comunicats d’espectadors i
oients que consideraven que s’hi havia donat poca cobertura informativa.
Arran dels comunicats rebuts, i gràcies al treball conjunt del SAA i la Defensora
amb diferents departaments, s’han pogut introduir millores com ara la revisió
del protocol per a l’ús d’imatges que no són propietat de la CCMA als seus
portals, la retirada d’episodis de sèries infantils que contenien vocabulari
inapropiat i el seguiment lingüístic més acurat de determinats espais i
professionals. Les gestions amb la Junta Electoral Provincial també van fer
possible que l’emissió de l’espot del Partit Animalista, que havia provocat
queixes per les imatges explícites de violència que contenia, s’emetés fora dels
horaris de protecció infantil.
Per facilitar la comunicació amb l’audiència, el 2012 s’ha posat en marxa el nou
blog del SAA http://blogs.ccma.cat/defensor, que permet canalitzar les
respostes a temes recurrents i/o d’interès general, i s’ha adaptat la pàgina web
per atendre les comunicacions de manera més eficient.
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Comunicats rebuts
Durant el 2012, el SAA i la Defensora han rebut prop de 28.300 comunicacions
a través del web, que s'han contestat en un temps mitjà de 18 dies, i s'han atès
16.500 trucades telefòniques. El 50% dels usuaris han valorat l'atenció rebuda
com a molt satisfactòria i el 30 % com a satisfactòria.

Per empresa
La distribució per empreses dels comunicats rebuts mostra que el nombre més
alt de comunicats correspon a Televisió de Catalunya, que n’ha rebut prop de
21.800, amb un temps mitjà de resposta de 19 dies. Al Grup d’Emissores
Catalunya Ràdio s’han adreçat unes 4.000 comunicacions, que s’han contestat
en 18 dies de mitjana. La Fundació La Marató de TV3 ha estat objecte de més
de 1.700 contactes, que s’han atès en uns 6 dies de mitjana.
La Defensora ha donat resposta a 754 comunicats en un temps mitjà de 6 dies.
Contactes per empresa i tipologia
Comunicats

Empresa
Defensora de l’Audiència

754

Empresa
Televisió de Catalunya

Tipologia
Consulta/Comentari
Queixa

Grup d’Emissores CR

18.689

Consulta/Comentari

21.798

18,97

Comunicats

Temps mitjà
resposta (dies)

3.407

Queixa

416

Agraïment

146
3.969

Fundació La Marató

Temps mitjà
resposta (dies)

494

Tipologia

Empresa

5,88

2.613

Agraïment

Empresa

Comunicats

Temps mitjà
resposta (dies)

Tipologia
Consulta/Comentari

Comunicats
99

Agraïment

57
1.758

6

Temps mitjà
resposta (dies)

1.602

Queixa

TOTAL

18,28

28.279

6,10

17,72
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Comunicats rebuts
Per tipologia
Pel que fa al conjunt de la CCMA, el percentatge més alt de contactes rebuts,
un 84%, correspon a consultes i comentaris sobre la programació. Les queixes
representen un 11% del total de comunicats, i els agraïments, un 2,5%.
Aquesta distribució per tipologia, que és similar en les dades desglossades de
TVC i del Grup d’Emissores Catalunya Ràdio, mostra que la majoria de les
comunicacions rebudes no fan referència a qüestions negatives. En el cas de
la Fundació La Marató, les queixes no arriben al 6% i les consultes superen el
91%.
El percentatge de comunicats adreçats a la Defensora, un 2,3% del total de la
Corporació, indica que els mitjans de la CCMA respecten els principis que
motiven les queixes relacionades amb les competències d’aquesta figura, que
són la protecció de la infància i la joventut, el dret a la intimitat, l’honor i la
imatge de les persones i el respecte dels principis d’igualtat i no discriminació
de la ciutadania.
Contactes CCMA

Queixa
11,10%

Consulta/Comentari
84,15%

Agraïment
2,45%

Defensora
2,30%

Fundació La Marató de TV3

Queixa
10,48%

Agraïment
3,68%

Contactes Televisió de Catalunya

Consulta/Comentari
91,13%

Queixa
5,63%

Contactes Grup d’Emissores CR
Consulta/Comentari
85,84%

Consulta/Comentari
85,74%

Queixa
11,99%

Agraïment
3,24%

7

Agraïment
2,27%
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Comunicats rebuts
Per mesos
L’evolució per mesos mostra una reducció important dels comunicats rebuts
durant els mesos d’estiu, alhora que en reflecteix un augment significatiu al
maig, al setembre i a l’octubre.
El pic del maig coincideix amb el tancament de les emissions per satèl·lit del
canal internacional TV3CAT, que va generar queixes i consultes sobre
solucions tècniques alternatives que permetessin mantenir-ne la recepció a
diferents punts del món. Al maig també es va emetre la Marató per la pobresa,
que va ser objecte de queixes, primer, pel fet que s’organitzés i, després, per
l’emissió, ja que es considerava que no era TV3 qui havia de resoldre aquesta
problemàtica, sinó l’administració.
Al setembre i a l’octubre es va anunciar i es va fer efectiva la reordenació de
canals de TVC i del Grup d’Emissores Catalunya Ràdio, que va generar
queixes i també consultes sobre horaris d’emissió i reubicació de programes.
Pel que fa al temps mitjà de resposta, la reorganització del sistema de treball
introduïda al febrer ha permès disminuir-lo significativament, com es pot
comprovar a la taula.
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Comunicats rebuts
Per mesos
Evolució del nombre de contactes rebuts

3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Gener Febrer Març Abril

Maig

Juny

Gener Febrer Març
Nombre de contactes rebuts
Contactes oberts
Contactes tancats
Temps mitjà resposta (dies)

Juliol Agost

Abril

Maig

Set.

Oct.

Juny Juliol Agost

Nov.

Set.

Des.

Oct.

Nov.

Des.

2.292 2.498 2.591 2.255 2.993 1.936 1.741 1.433 2.724 3.146 2.326 2.344
337

6

11

7

16

13

14

3

8

17

21

32

1.955 2.492 2.580 2.248 2.977 1.923 1.727 1.430 2.716 3.129 2.305 2.312
75

19

14

15

9

11

9

8

15

15

12

11

9
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Comunicats rebuts
Per programes
Les dades del 2012 mostren, un any més, que els programes que generen més
comunicats són els que tenen més audiència, que en la majoria dels casos
també són els que s’emeten diàriament.
A Televisió de Catalunya, el primer lloc del rànquing l’ocupa “Espai Terra”, una
posició que s’explica, entre altres qüestions, per l’alt nombre de contactes
rebuts sobre el concurs “El joc de Catalunya”.
“El matí de Catalunya Ràdio” concentra bona part dels comunicats adreçats a
la ràdio. Les seves sis hores d’emissió diàries generen consultes i opinions en
relació amb l’actualitat i també amb “La portada”, que cada dia signa el seu
presentador.
D’altra banda, és destacable el volum de comunicats rebuts en referència als
portals d’internet, un fet que reflecteix l’interès creixent per aquestes
plataformes, sobretot pel que fa a la possibilitat de veure continguts en directe
o bé de recuperar programes ja emesos.

10

3

INFORME ANUAL 2012

Comunicats rebuts
Per programes
Rànquing Contactes TVC per programa

Programa
Espai Terra
Telenotícies
Els matins
La Riera
Divendres
30 minuts
Info K
Club Super3
La Marató de TV3
Singulars

Comunicats

Temps mitjà total resposta (dies)

965
947
649
449
435
400
380
364
308
273

17,37
11,04
15,47
6,36
5,39
14,89
8,29
40,23
11,95
12,74

Rànquing Contactes CR per programa

Programa
El matí de Catalunya Ràdio
La tribu de Catalunya Ràdio
La transmissió d'en Puyal
El Cafè de la República
El suplement
L'ofici de viure
El club de la mitjanit
El visitant
DeliCatessen
La nit dels ignorants 2.0

Comunicats

Temps mitjà total resposta (dies)

766
163
142
134
124
115
71
63
45
40

56,17
2,26
15,6
8,84
8,35
14,19
23,44
1,51
42,33
5,15
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Comunicats rebuts
Xarxes socials i participació en directe de
l’audiència
Els 28.300 comunicats rebuts el 2012 mostren un descens lleu, però
progressiu, respecte a anys anteriors, en què s’havien rebut 30.400 contactes
(2011) i 31.300 (2010).
Aquesta disminució obeeix a l’augment progressiu de la participació de
l’audiència a través de les xarxes socials. TV3 i Catalunya Ràdio han acabat el
2012 amb prop de tres milions de fans a Facebook, on han crescut un 30% en
l’últim any. El creixement encara ha estat més important a Twitter: el nombre
de seguidors de la CCMA s’ha doblat respecte al 2011 i ha passat de 560.000
a 1,2 milions.
L’elevat índex de moviments, descàrregues, seguiment i consum de continguts
en xarxa en totes les seves variants no queda reflectit en els percentatges del
SAA.

La

dinàmica

i

la

naturalesa

pròpies

de

les

xarxes

exigeixen respostes immediates i, en el cas de determinades consultes, s’han
de treballar en col·laboració amb el SAA, que facilita la comprovació de totes
les variables necessàries abans de donar la resposta més adient i contrastada.
D’altra banda, la multiplicació de les vies de participació en directe, tant en
diversos programes de TVC com en gairebé la totalitat dels de Catalunya
Ràdio, també explica que el nombre de comunicats rebuts al SAA hagi
disminuït.
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Els temes que més han
interessat a l’audiència
Programació: Informatius, esports i
programes
Informatius

•

Els telenotícies generen, bàsicament, dos grans tipus de comunicats: els
comentaris i opinions sobre l’actualitat i les queixes pel tractament
informatiu de determinats temes.
Aquest any l’audiència ha fet arribar al SAA la seva indignació pels casos
de corrupció i també per la situació econòmica, social i política que viu la
societat catalana.
Pel que fa a les queixes sobre el tractament informatiu, els casos que més
comunicats han motivat són els d’Ester Quintana, que va perdre un ull a la
manifestació de la vaga general del 14 de novembre, i les protestes davant
de la seu central de CaixaBank, conegudes com “caixarolades”. En tots dos
casos els autors dels comunicats consideraven que s’hi havia donat poca
cobertura informativa. Davant d’aquesta percepció, el SAA i la Defensora
van elaborar conjuntament amb els Serveis Informatius una llista detallada
dels espais en què s’havia parlat d’aquests casos.

•

Els espais de reportatges reben un alt volum de felicitacions i de sol·licituds
de professionals de la docència per utilitzar-los com a eina de treball a
classe.

13
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Els temes que més han
interessat a l’audiència

Informatius

•

“El matí de Catalunya Ràdio” concentra la majoria de les opinions dels
oients en relació amb l’actualitat i és el programa del Grup d’Emissores
Catalunya Ràdio que més comunicats rep (prop de 800 en l’últim any).
L’espai que genera més controvèrsia és “La portada”, que signa el seu
director i presentador. Aquest any la que més comunicats ha motivat és la
que es va dedicar a la possible implantació d’Eurovegas al Baix Llobregat.
Els oients també han fet arribar peticions per augmentar la participació de
dones en les tertúlies.
A més, l’“MCR” ha generat consultes de tota mena. Una de les més
recurrents ha estat sobre les cançons que emet a les 08.00. Els comunicats
rebuts han motivat la creació d’un espai específic a www.catradio.cat on es
publiquen els títols de totes les cançons emeses.

14
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Els temes que més han
interessat a l’audiència

Esports
•

Part de l’audiència considera que el seguiment informatiu del futbol,
especialment del Barça, a la programació tant de televisió com de ràdio és
excessiu i demana notícies d’altres equips i d’altres equips i disciplines
esportives.

•

Els contactes que rep el portal esport3.cat se centren en dubtes i queixes
sobre els concursos que organitza i sobre els resultats esportius publicats al
teletext, i també en consultes sobre les aplicacions dels diferents dispositius
i sobre com localitzar vídeos i àudios de programes o competicions.

•

Els organitzadors de diferents esdeveniments esportius fan servir el SAA
per enviar informació i difondre els actes que es fan pel territori.

•

Les transmissions esportives generen consultes, queixes i opinions sobre
horaris i canals d’emissió, possibilitat de seguiment i repetició a través
d’internet, etc. Les solucions alternatives que proposa l’audiència, que
sovint desconeix la regulació dels drets d’emissió esportius i els contractes
signats per TVC, significarien l’incompliment de la legalitat.

• “La transmissió d’en Puyal” és un dels programes radiofònics que més
comunicats genera. Bàsicament rep felicitacions i també consultes sobre
com sincronitzar les imatges de l’emissió televisada i la veu de la
transmissió que condueix Joaquim Maria Puyal.
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Els temes que més han
interessat a l’audiència

Programes
•

Els missatges rebuts als programes d’humor —“Polònia”, “Crackòvia” i
“APM?”, a TV3, i “Els optimistes” i les respectives seccions de l’“MCR” i “La
tribu”, a Catalunya Ràdio— mostren les diferents sensibilitats de l’audiència,
que se sent al·ludida o ofesa per accions o manifestacions determinades.

•

La música dels programes genera consultes tant a la ràdio com a la
televisió. L’audiència s’interessa per les sintonies, les cançons emeses, les
peces musicals que il·lustren o complementen reportatges i programes, i
pels fons sonors de promocions, falques i anuncis. En el cas concret de
l’emissora Catalunya Música, destaca l’interès per recuperar concerts o
programes i per conèixer els títols de peces emeses.

•

L’ús inadequat de determinades imatges als portals d’internet ha motivat
diversos comunicats. Arran d’aquests missatges, s’ha revisat el protocol per
a l’ús d’imatges que no són propietat de la CCMA als seus portals i se n’ha
fet difusió entre els seus professionals.
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Els temes que més han
interessat a l’audiència

Programes
•

La transmissió de la gala de lliurament dels premis Català de l’Any, el 22 de
maig, va motivar una vintena de comunicacions, bàsicament queixes, bé
perquè la durada es considerava excessiva o bé perquè no es va
transmetre íntegrament (va tenir una audiència mitjana de 574.000
espectadors i una quota del 16,3%). En l’últim cas, en les queixes es
considerava que s’havia censurat el discurs d’Ada Colau, portaveu de la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, que va recollir un dels premis. Per
motius contractuals, TV3 emet només la part de la gala en què es decideix
el guanyador del premi que dóna nom a l’esdeveniment i no la resta.

•

La Marató per la pobresa, emesa el 27 de maig, va motivar prop de 200
comunicats (va tenir una audiència mitjana de 307.000 espectadors i una
quota del 14,6%). Va ser objecte de queixes, primer, pel fet que
s’organitzés i, després, per l’emissió, ja que es considerava que no era TV3
qui havia de recollir fons per resoldre aquesta problemàtica, sinó
l’administració. A les xarxes socials es va difondre un espot alternatiu a la
promoció oficial.

•

El 9 d’octubre, el canal 33 va emetre un capítol del programa “Bestiari
il·lustrat” en què l’escriptor Jair Domínguez simulava que disparava sobre
dianes amb il·lustracions de diverses persones, entre les quals el rei Joan
Carles I (el capítol va tenir una audiència mitjana de 20.000 espectadors i
un 0,8% de quota). El programa es va retirar i la seva directora va dimitir.
L’emissió de l’espai i les mesures adoptades van provocar una vintena de
comunicats, de dos tipus totalment oposats: uns que entenien que no
s’havia revisat el contingut abans d’emetre’l i uns altres que criticaven la
retirada del programa i la dimissió de la directora.
17
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Els temes que més han
interessat a l’audiència

Les sèries de ficció produïdes o coproduïdes per TV3 —“La Riera”,
“KMM”...— generen comunicats en un doble sentit: d’una banda, sol·licituds
de referències de roba, mobles, complements i altres objectes que hi
apareixen, i, de l’altra, el desacord amb actituds i posicions ideològiques,
morals i socials de les trames.

Programes

•

El retorn, després de quatre anys, del programa “Els viatgers de la Gran
Anaconda” a la graella de Catalunya Ràdio va motivar opinions positives i
felicitacions.

•

L’interès per localitzar els professionals entrevistats a “L’ofici de viure”
també ha generat comunicats.

18
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Els temes que més han
interessat a l’audiència
Canals i cobertura

El tancament de les emissions via satèl·lit del canal internacional de TV3 l’1
de maig del 2012 va generar queixes des de diversos punts del món que
anaven des de la indignació fins a la demanda de solucions tècniques que
permetessin mantenir-ne la recepció.

•

L’1 d’octubre es van reordenar els canals de Televisió de Catalunya: el 33 i
el Super3 es van fusionar en una mateixa freqüència i es va eliminar el
canal 3XL. Aquesta reordenació i els canvis en els horaris d’emissió que va
comportar van generar queixes i consultes sobre la futura ubicació en la
graella d’algunes sèries i continguts.

•

La manca de cobertura arreu de Catalunya dels canals Esport3 i TV3HD,
en emissió pel MUX 2, va generar un flux continuat de consultes. El nombre
de comunicats va remetre amb la reordenació de canals que es va fer l’1
d’octubre, que va comportar el pas d’Esport3 al MUX1, que té cobertura a
tot el territori.

•

La reordenació de canals de l’1 d’octubre també va suposar el pas d’iCat fm
a internet com a iCat.cat, un canvi que també va generar queixes.

•

Les dificultats de recepció dels canals del Grup d’Emissores de Catalunya
Ràdio, a causa d’un incendi al centre emissor de Collserola el dia 11 de
desembre, van generar avisos i consultes per part de l’audiència.
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Menors

L’audiència es mostra especialment sensible amb els temes relacionats
amb els menors. Els valors que transmet la programació, per exemple, es
presten sovint a interpretacions personals. En són una mostra la presència
de personatges amb orientacions sexuals diverses o el fet que el malvat de
la família del Super3 sigui empresari, cosa que pot portar a pensar que els
trets negatius s’associen a aquesta professió. L’objectiu de presentar la
diversitat social o mostrar una part de la realitat a través de la crítica és
induir a una reflexió sobre determinades actituds i al refús de
comportaments negatius.

•

L’ús puntual de vocabulari poc adient també ha estat objecte de
comunicacions. Les queixes rebudes han motivat la revisió i la retirada
posterior d’alguns episodis de sèries infantils que contenien vocabulari
inapropiat.

•

L’emissió de pel·lícules ha motivat comunicats per part dels pares, o bé
consultes sobre la classificació per edats, o bé queixes per l’emissió de
films infantils en horari nocturn.

•

La sensibilitat és especialment alta pel que fa als continguts publicitaris, fins
al punt que determinades informacions són interpretades com a publicitat
encoberta. En són un exemple les notícies relacionades amb videojocs
educatius emeses a l’“Info K”.

•

Estudiants de batxillerat i també universitaris s’adrecen al SAA demanant
informació i entrevistes amb professionals per a la realització dels seus
treballs d’investigació o recerca.
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Llengua
Les causes més recurrents de les queixes sobre qüestions lingüístiques
són: ús de mots o construccions gramaticals incorrectes per part de
conductors de programes de ràdio i televisió, faltes d’ortografia i
incorreccions gramaticals en subtítols i portals d’internet, ús de vocabulari
groller i/o poc adient i emissió d’anuncis en castellà. Aquestes
comunicacions són especialment rellevants en “Els matins” de TV3 i
transmissions i programes esportius.

•

Els comunicats rebuts permeten fer un seguiment encara més acurat dels
programes i els portals, amb un treball específic per part dels assessors
lingüístics amb què es millora la competència lingüística dels professionals.

•

D'altra banda, convé destacar que hi ha espectadors que qüestionen, de
manera injustificada, l'ús de determinades paraules normatives i d'altres
que, tot i no ser-ho, es fan servir habitualment en registres més informals.
En aquests casos es dóna a conèixer l'existència del portal ésAdir
http://esadir.cat/, on es publiquen els criteris lingüístics dels mitjans de la
CCMA.
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Publicitat

La publicitat —missatges comercials, promocions internes i propaganda
electoral— genera opinió per part de l’audiència. Els dos casos que més
comunicats han motivat són l’espot electoral del Partit Animalista, que va
provocar queixes per les imatges explícites de violència, i l’anunci del portal
immobiliari El Idealista, pel seu contingut de caràcter sexual.
En el cas de l’espot electoral, es va sol·licitar a la Junta Electoral Provincial
que n’ajustés l’emissió als horaris de protecció infantil. Un cop aconseguit el
canvi, es van rebre queixes per “censura informativa”. En el cas d’El
Idealista, es va recordar que el Llibre d’Estil de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals delimita de forma clara quan s’ha de refusar un
contingut publicitari (article 1.2.4.3 de la Guia Editorial ).
http://www.ccma.cat/llibredestil/guia-editorial/1243-publicitat

•

En diversos comunicats se sol·liciten les dades de contacte d’empreses que
s’anuncien a Catalunya Ràdio.
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Fundació La Marató de TV3

Les característiques de la Fundació La Marató de TV3 fan que el flux de
comunicats rebuts a través del SAA es concentrin en dos moments de l’any:
la campanya de la declaració de la renda, amb la petició de certificats de
desgravació fiscal, i els mesos previs a l’emissió del programa “La Marató
de TV3”, amb l’oferiment de testimonis, de voluntariat i d’activitats de tota
mena.

•

L’anunci de La Marató del 2012, amb l’eslògan “La mort hauria de ser el
final de la vida. El càncer, no”, va originar opinions diverses: des de queixes
que el consideraven poc esperançador fins a opinions de caire moral. Així,
per exemple, nombrosos espectadors catòlics van manifestar que la mort
no és el final de la vida.

•

Quan va transcendir que una institució de recerca receptora d’una línia
d’ajut de la Fundació La Marató de TV3 havia fet fallida abans d’acabar el
projecte finançat, es van generar comunicacions per manifestar malestar,
queixes i consultes sobre la postura de la Fundació La Marató.
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