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Introducció
L’any 1983 naixien els mitjans de comunicació públics de la Generalitat, legitimats per l’aprovació
per unanimitat de la Llei de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió al Parlament de Catalunya.
El text de la llei, després de passar el tràmit d’una ponència parlamentària ja marcada pel consens,
va ser aprovat pel ple del Parlament el 18 de maig del 1983.
Catalunya Ràdio, primer, i Televisió de Catalunya, després, feien els seus primers passos, les
seves primeres emissions, envoltats d’una gran expectació. Naixien amb l’objectiu de ser els
mitjans de comunicació de referència per a la ciutadania, per a ser la primera opció a l’hora
d’informar-se, d’entretenir-se, d’emocionar-se, d’aprendre... alhora que havien de jugar un paper
troncal en la normalització de l’ús de la llengua i en la difusió de la cultura catalana, i actuar de
locomotora de la indústria audiovisual del país.
Durant tots aquests anys la Corporació ha hagut de fer front a molts reptes, de tota mena, però mai
abans havia hagut d’afrontar una realitat econòmica i financera com la que s’ha trobat immers el
sector públic els darrers anys, i que ha afectat de forma important també la CCMA.
L’any 2013 ha estat , doncs, marcat per aquests reptes. La realitat econòmica dels darrers anys ha
fet indispensable treballar per a un projecte que sigui capaç de fer compatible la qualitat de la
prestació del servei de comunicació audiovisual amb l’eficiència econòmica en la gestió dels
recursos de la ciutadania. Davant d’una situació de gran complexitat financera, degut a la reducció
d’un 36% dels ingressos en els últims tres exercicis, els grans objectius de gestió han estat
l’estabilització pressupostària, garantir la viabilitat i sostenibilitat de la CCMA, i fer-ho mantenint en
tot moment la màxima exigència en el compliment de la missió i els principis que la Corporació té
encomanats pel Parlament, mitjançant el Mandat Marc.
El Consell de Govern de la CCMA ha aprovat la proposta de contracte programa per als pròxims 4
anys, que proposa una transformació del model organitzatiu de la CCMA. Queda pendent l’acord
amb el govern, que ha de marcar les aportacions econòmiques de la Generalitat durant aquest
període de vigència. El projecte planteja un nou model organitzatiu, basat en la unificació de
societats, que prioritza una visió multiplataforma de la creació i la distribució de continguts.
L’objectiu d’aquesta reorganització és garantir la viabilitat i la sostenibilitat del servei públic de
comunicació que ofereix la Corporació, mantenint l’oferta actual. A més d’unificar les societats
filials, la proposta planteja simplificar l’estructura organitzativa, eliminar duplicitats i reformar el marc
laboral per fer-lo més flexible i polivalent. Basat en un sistema de finançament mixt, la proposta de
contracte programa estableix quins objectius ha de complir la CCMA en els pròxims anys, amb
quines estratègies i eixos d’actuació els assolirà, i també els indicadors amb què se’n mesurarà el
compliment. La proposta, en la línia dels projectes de transformació empresarial impulsats per les
principals corporacions audiovisuals públiques europees, ha de ser la garantia de viabilitat i
sostenibilitat del servei públic de comunicació que ofereix la Corporació, amb el manteniment de
l’oferta actual i la potenciació de l’eina de cohesió social i nacional que representen els seus
mitjans.
Tot i estar pendent de rebre la seva aprovació per part del Govern de la Generalitat, un dels eixos
bàsics del document ja s’ha pogut realitzar el 2013: el 15 de novembre, es fa efectiva la fusió de
Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio en una única societat anònima, la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals, SA.
Aquesta unificació de societats simplifica l’estructura organitzativa i supera la gestió diferenciada
per mitjans, en el marc de les mesures adoptades per garantir la viabilitat i la sostenibilitat de la
Corporació. La conversió del grup d’empreses CCMA en una única societat de mitjans es va iniciar
el 2011, amb la fusió per absorció de CCRTV Interactiva i Activa Multimèdia Digital per part de
Televisió de Catalunya. Un any després, el 2012, es va fer efectiva la fusió de TVC Edicions i
Publicacions, que també va ser absorbida per Televisió de Catalunya. La fusió de totes les
societats filials en una sola empresa és un punt clau en el procés per a millorar l’eficiència
organitzativa i la sostenibilitat del grup.
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En l’àmbit de la gestió econòmica, i amb l’imperatiu de garantir l’estabilitat pressupostària, s‘han
hagut d’impulsar noves mesures per tal d’ajustar les despeses a la reducció dels ingressos, i fer-ho
mantenint la qualitat de l’oferta audiovisual. Per a fer-ho s’han reduït les estructures directives,
s’han revisat els salaris de més de 100 càrrecs, s‘ha optimitzat recursos, s’han abaratit costos de
producció i s’ha disminuït la despesa en noves inversions.
Un dels exemples d’optimització de recursos ha estat la reorganització de les delegacions
territorials i els equips de treball d’informatius i d’esports de Televisió de Catalunya, tot mantenint la
qualitat i la cobertura del servei. Després de l’aplicació de la mesura, els mitjans de la CCMA han
garantit, amb els seus propis recursos, la cobertura informativa a tot el territori, un dels eixos bàsics
del servei públic de comunicació que ofereixen als ciutadans. I ho han fet de forma més eficient.
Els reptes han estat majúsculs. I el resultat, esperançador. En aquest context, i després d’aplicar
fortes mesures d’estalvi, els mitjans de la Corporació han aconseguit mantenir-se en posicions de
lideratge d’audiència i de valoració dels espectadors. Tot i comptar amb menys recursos, TV3 i
Catalunya Ràdio han mantingut una oferta de qualitat i han millorat l’audiència: TV3 ha estat líder el
2013 i Catalunya Ràdio ha incrementat l’audiència en totes les franges horàries. I també hem estat
líders a la xarxa.
En un altre àmbit, el de la transparència, la Corporació ha marcat noves fites. Per primer cop a la
seva història, s’ha fet pública la relació completa dels seus òrgans de govern, equips directius i
categories professionals i de les retribucions salarials corresponents, amb l'evolució d'aquestes
dades els últims anys, amb la voluntat de garantir la màxima transparència en l’ús dels recursos
públics.
També aquest any la CCMA ha renovat el seu compromís de col·laboració amb la indústria alhora
que ha augmentat l’exigència en l’adquisició de continguts, en un exercici de transparència i de
vocació de seguir sent el motor del sector a Catalunya. Cal remarcar el compromís i la
responsabilitat de la Corporació a l’hora de potenciar un servei públic de comunicació audiovisual
amb una oferta de servei públic líder i de qualitat, amb capacitat de penetració en la societat i de
creació de referents de prestigi. La prioritat és garantir una oferta plural i en català que tingui com a
eixos principals la informació, la cultura, l’entreteniment i l’educació a partir de la producció pròpia i
la col·laboració amb la indústria. Per altra banda, l’organització del sector de forma més vertebrada,
amb la creació del Clúster de l’Audiovisual, ha d’afavorir fer d’aquest un dels sectors industrials,
econòmics i culturals estratègics del país, fomentar-ne la competitivitat i la innovació i convertir
Catalunya en referència internacional.
Internament, l’any ha estat marcat per la negociació i l’acord assolit entre la direcció i els
representants dels treballadors, amb el quals s’ha aconseguit pactar el Procediment
d’Acomiadament Col·lectiu per aconseguir avançar en la reducció de cost en l’àmbit de personal,
necessària per a l’equilibri financer. Els acords van ser signats el 30 de juliol pels representants
dels treballadors i la Corporació, i ratificats, posteriorment, per les plantilles de totes dues
empreses, després d’un mes de negociacions i gràcies a l’esforç de totes les parts implicades. Els
acords reduïen els afectats als més grans de 61 anys i als voluntaris, i incloïen la possibilitat que
les persones més grans de 61 anys que no volguessin acollir-se al procediment fossin substituïdes
per voluntaris.
Un cop assolit el primer acord, la CCMA va encarar la segona fase de la negociació, la dels
convenis col·lectius. Malgrat l’extens període de negociació, aquest any en aquest àmbit no ha
estat possible arribar a un consens. Mentrestant, i en no poder aconseguir l’estalvi necessari en
aquesta partida, s’aborden noves reduccions en les inversions en continguts audiovisuals i s’obren
noves vies per a intentar maximitzar els ingressos. Una d’elles és l’impuls d’un nou model de gestió
de la publicitat amb l’objectiu d’incrementar els ingressos.
Després de 30 anys, i marcada pel caràcter pioner dels seus mitjans, la CCMA ha esdevingut un
potent factor de construcció social i nacional, cohesionador del país en tota la seva diversitat, i
podem assegurar sense embuts que ha tingut un paper decisiu en la història del nostre país. Tot un
bagatge que es reflecteix en el “Llibre d’estil”, que ha estat editat en format llibre i que recull el pòsit
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acumulat per centenars de treballadors que durant tres dècades han dibuixat una forma d’entendre
el periodisme, una manera de modelar els continguts audiovisuals, un estil de mirar la realitat amb
els nostres ulls i explicar-la amb la nostra veu.
El consens amb què la llei va néixer es manté encara en l’essència d’aquesta estructura nacional
que són els mitjans públics de comunicació audiovisual de Catalunya. La força amb què van
arrancar fa 30 anys és avui molt més gran, amb un projecte consolidat, viable, líder i referent. Un
projecte que ha evolucionat per renovar-se, per adaptar-se al nou temps des dels àmbits
tecnològic, econòmic i empresarial, per donar resposta a la Catalunya d’avui. Per continuar oferint
el servei públic audiovisual que li van encomanar els ciutadans aquell 18 de maig del 1983.
Brauli Duart
President
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Membres del Consell de Govern
President: Brauli Duart i Llinares
Vicepresident: Armand Querol i Gasulla
Secretària: Núria Llorach i Boladeras
Antoni Pemán Vicastillo
Josep Vilar Grèbol
Xavier Guitart i Domènech. Va renunciar al càrrec el 18 de setembre. Fins aleshores va ser
secretari del Consell i va coordinar la Comissió Estratègica.

Comissions del Consell de Govern:

Administració i Economia
Coordinació: Antoni Pemán i Vicastillo
Continguts i Responsabilitat Social Corporativa
Coordinació: Núria Llorach
Contracte Programa
Coordinació: Armand Querol
Mitjans
Coordinació: Josep Vilar
Estratègica
Coordinació: Xavier Guitart (fins al 18/9)
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Membres del Comitè de Direcció
President del Consell de Govern de la CCMA: Brauli Duart i Llinares
Directora de Gestió i Recursos: Teresa Farré i Lladó
Director de Serveis Jurídics: Ignasi Jaén i Viñuales
Director d’Estratègia i Marca: Ramon Mateu i Llevadot
Director de Catalunya Ràdio: Fèlix Riera i Prado
Director de Televisió de Catalunya: Eugeni Sallent i Garriga
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Membres del Consell Assessor de Continguts i Programació
Presidenta: Immaculada Juan Franch
Agustí Argelich Gironès
Lorena Asensio Pesas
Enric Bastardes Porcel
Rosa Maria Calafat Vila
Sílvia Cánovas Garcia
Miquel Àngel Escobar Gutiérrez
Dolors Llobet Maria
Manel Manzanas Garcia
Àlex Mañé Magrí
Ima Mis Cabeza
Mar Pons Púbul
Josep Rafecas Jané
Èrica Tarifa Garcia
Lourdes Ventolà Mallart
Jordi Viladrosa Clua
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La CCMA: el servei públic audiovisual

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals és l’ens públic prestador del servei públic de
comunicació audiovisual de la Generalitat de Catalunya. En compliment del mandat del Parlament,
ofereix un servei públic audiovisual de qualitat, compromès amb els principis ètics i democràtics i
amb la promoció de la cultura i de la llengua catalana i gestiona la producció i difusió d’aquest
servei amb criteris d’eficiència i buscant la màxima acceptació per part del públic .En depenen
l’empresa Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA i la Fundació La Marató de TV3.

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA; agrupa tots els seus mitjans de comunicació. És
la principal empresa de comunicació de Catalunya i té una concepció multiplataforma de la difusió
dels continguts audiovisuals que genera, amb emissió per ràdio, televisió i tot tipus d’aparells amb
connexió a la xarxa.

La Fundació La Marató de TV3 també forma part del grup de la CCMA. La seva missió és fomentar
i promoure la recerca biomèdica d'excel·lència, així com la sensibilització social sobre les malalties
que es tracten al programa televisiu la Marató de TV3, mitjançant campanyes de participació
ciutadana i actes de difusió i educació.
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L’oferta multicanal de la Corporació
Canals de televisió
TV3
És el primer canal, generalista i familiar. Creat el 1983, s’adreça a públics
majoritaris i familiars i té una programació molt variada. Les seves principals
apostes són els informatius, l’entreteniment i l’emissió dels principals
esdeveniments esportius. És el canal de referència per a la majoria de catalans.
33
Ofereix una programació complementària i alternativa a la de TV3, adreçada a
públics més específics. El 33 és el canal dedicat a la descoberta, el coneixement,
la innovació, el debat d’idees i la finestra on té cabuda la projecció de la cultura
del nostre país i la de referència internacional. Comparteix freqüència amb el
Super3.
3/24
És el canal d’informació contínua dels serveis informatius de Televisió de
Catalunya. Líder destacat del gènere a Catalunya, va néixer al setembre del
2003 i emet les 24 hores.
Esport3
Creat al febrer del 2011, és el canal per al públic a qui li interessa l'esport i el viu.
Durant les 24 hores d'emissió ofereix transmissions en directe o en diferit,
esdeveniments esportius i programes que aposten per un estil de vida esportiu,
que potencia la salut, l'aventura i la vida a l'aire lliure.
Super3
És el canal infantil multiplataforma destinat al públic de fins a 14 anys. Hereu del
K3, va néixer el 2009 —a partir del club infantil més nombrós de Catalunya—
com el canal per a la creació i l’emissió de les referències per al públic més jove.
Es basa en la presència i participació dels súpers (els membres del Club
Super3), els programes de producció pròpia i les sèries i pel·lícules. Comparteix
freqüència amb el 33.
TV3HD
Canal que emet simultàniament en alta definició la programació de TV3 les 24
hores del dia. Estrenat oficialment al març del 2011, emetia en proves, de
manera pionera a l’estat, des del 2007.
TV3CAT
El canal de Televisió de Catalunya que es veu fora de Catalunya des del 2009
com a successor de TVC Internacional que emetia des del 1997, es pot veure a
través de TDT, internet, cable i mòbil. Emet una selecció dels programes de
producció pròpia amb drets de difusió internacional.
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Emissores de ràdio
Catalunya Ràdio
És el canal generalista del Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio. Creat el 1983 per
promocionar i difondre la llengua i la cultura catalanes des d’un servei públic de
qualitat, combina tots els gèneres radiofònics i tota mena de temàtiques: informació i
entreteniment, grans magazins, programes especialitzats, cultura, esports,
participació, música o diversitat.
Catalunya Informació
És l'emissora informativa del grup. Va néixer el 1992 i va ser la primera emissora del
gènere a tot l'estat espanyol. Amb una programació de 24 hores diàries de notícies,
és l’emissora informativa de referència a Catalunya. Hi són habituals les
transmissions en directe d'actes i rodes de premsa d'interès general. La informació
esportiva, del trànsit i del temps complementen els espais horaris de notícies.
Catalunya Música
És l’emissora de música clàssica del grup. Creada el 1987, ofereix un ventall ampli
de gèneres i estils clàssics de tots els temps en una extensa proposta especialitzada.
L’emissora, líder en el seu àmbit, s’ha destacat per la gravació i la transmissió en
directe de concerts, cicles i festivals. Com a membre de la xarxa de la Unió Europea
de Radiodifusió (UER), emet concerts de primer ordre, europeu i mundial, i situa les
produccions pròpies de Catalunya Música a nivell internacional.

Portals d’internet i noves plataformes
www.tv3.cat
Des del 1995, el portal a internet de Televisió de Catalunya ofereix informació
detallada i immediata de la programació de tots els canals i de l’actualitat diària de
TV3. S’hi ofereix el servei TV3 a la carta que permet veure la programació en directe
amb drets de tots els canals: TV3, 33, 3/24, Esport3, Super3 i TV3CAT, els
programes amb drets d'emissió per internet, i continguts en alta definició. A part dels
serveis i portals més estables, contínuament s’hi estrenen webs relacionats amb els
programes, de manera que l’experiència televisiva s’estén a la xarxa.
www.catradio.cat
El portal del Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio, amb informació sobre els
programes i l’actualitat diària del grup. Permet escoltar en directe Catalunya Ràdio,
Catalunya Informació, Catalunya Música i iCat.cat, i recuperar els àudios de tot el
que ha sonat. Ofereix un sistema de podcàsting per sentir els programes en
reproductors portàtils.
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www.324.cat
És el portal informatiu que permet seguir l'actualitat a través dels canals de
comunicació interactius i des de qualsevol lloc del món; per internet, teletext,
telefonia mòbil, etc. Creat al desembre del 2007, és el tercer pilar dels canals
d’informació contínua de la CCMA, juntament amb el 3/24 i Catalunya Informació.
www.esport3.cat
És la plataforma interactiva de continguts i serveis esportius de la CCMA; ofereix
informació de l'actualitat en format multimèdia (a partir dels vídeos de Televisió de
Catalunya i els àudios de Catalunya Ràdio) i l'emissió per internet de diverses
competicions esportives de primer nivell. Es complementa amb notícies, reportatges,
galeries de fotos, concursos, calendari de competicions, les classificacions i els
resultats, des del futbol fins a les disciplines més minoritàries.
iCat.cat
Nascuda el dia de Sant Jordi del 2006 com a emissora multimèdia per FM i internet,
iCat.cat evoluciona l'1 d’octubre del 2012 cap a un model centrat en l'escolta online a
través del web i d'aplicacions per a mòbils. La música i els continguts culturals
emergents en són els elements vertebradors. El web, que l’abril del 2013 estrenava
nova imatge, integra tant l'emissió en directe com àudio a la carta, així com podcast,
vídeo, text i xarxes socials. També dóna accés directe a cinc canals més, que el
2013 van passar a ser aquests:
iCatTrònica. Música electrònica de qualitat atenta a la producció catalana i el més
rellevant de l’escena internacional.
iCatJazz. Plataforma per a l’escena jazzística catalana, amb les novetats
internacionals i el jazz més clàssic.
totCat. Canal dedicat a l’escena musical actual en català que respon a un dels
compromisos adquirits per iCat des del seu naixement.
iCatRumba. Selecció temàtica dedicada a la rumba catalana i a gèneres similars,
que es posa en marxa el 2013.
iCatMón. Dedicada a les músiques del món, tractades des d’un punt de vista urbà i
actual, iCatMón neix el 2013 fusionant en un sol canal els continguts de MusiCatles i
Mediterràdio.
www.catmusica.cat
El web de Catalunya Música mostra informació sincronitzada amb el que sona i
permet accedir a tota mena de continguts relacionats amb la música clàssica. Entre
la seva oferta també hi ha Catclàssica.cat, una emissora de música clàssica d'autors
i intèrprets catalans.
www.super3.cat
És el portal del canal de televisió adreçat al públic infantil. Compta amb una àmplia
oferta de continguts que conviden a la participació en línia: nens: jocs, vídeos,
concursos, correu, promocions, postals, fòrums i xats moderats. El portal té màxima
cura a mantenir tant la qualitat dels continguts com la seguretat i la protecció dels
usuaris.
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Dispositius mòbils
www.tv3.cat/mobils / www.catradio.cat/mobils
Els continguts de la CCMA arriben als smartphones o telèfons mòbils i tauletes, tan
mitjançant diferents apps, com a través dels portals mòbils. (webs adaptades a
aquests dispositius). És un terreny on la CCMA és molt activa degut a l’increment del
consum audiovisual que es produeix mitjançant aquests dispositius.
Participació i xarxes socials
www.tv3.cat/alaxarxa / www.catradio.cat/alaxarxa
La CCMA participa activament en les xarxes socials com a canals de difusió i
interacció. El 2013, ha consolidat la presència dels seus continguts a les xarxes, ha
promocionat activament la conversa social dels directes amb la difusió de hashtags i
ha endegat accions de participació (UGC) mitjançant Facebook, Twitter, Instagram o
Spotify.
Televisió connectada
http://www.tv3.cat/veuretv3/tv-i-consoles/
La CCMA està present amb el seu servei TV3 a la carta a les Televisions
Connectades, tant a través de la seva aplicació per HBBTV, com a través de les
seves aplicacions per les principals SmartTV presents al mercat de consum
audiovisual (Samsung, Sony, Philips, Panasonic, LG, ...).
YouTube
TV3 i Catalunya Ràdio també són a YouTube. Els canals de Televisió de Catalunya i
els seus programes superen, durant el 2013, les 16.800.000 visualitzacions i els 100
milions de minuts de vídeo vistos. Els vídeos de Catalunya Ràdio (als canals
CatRadio, iCat.cat i CatRadio Esports) han crescut el 33% respecte a l'any passat i
superen enguany les 3.310.000 visualitzacions.
Podcast
TV3 i Catalunya Ràdio tenen una àmplia oferta de podcasts, que sovint se situen
entre els més descarregats dels rànquings.
TV3TEXT
Al teletext de Televisió de Catalunya, hi destaquen la guia de programació i la
informació dinàmica de l’emissió, les seccions de notícies, d’esports i l’econòmica i
els continguts lúdics. S’hi poden seguir els titulars del canal 3/24.
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Els grups de mitjans
Amb l’objectiu de garantir la viabilitat i la sostenibilitat del servei públic de comunicació que ofereix,
la CCMA viu, des del 2011, un procés de racionalització i simplificació de la seva estructura
organitzativa.
D’acord amb el Consell de Govern de la CCMA, que prioritza la visió multiplataforma de la creació i
difusió de continguts i planteja superar la gestió diferenciada per mitjans, la reestructuració es basa
principalment en la unificació de les diferents empreses de mitjans en una única societat.
Aquest procés, que va començar amb la unificació de sistemes i recursos de gestió o de servei per
a tota la CCMA, assoleix durant el 2013 la seva fita més destacada amb fusió les dues empreses
principals, Televisió de Catalunya, SA i Catalunya Ràdio SRG, SA; en una única societat anònima
que, amb el nom de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, incorporarà el patrimoni de
totes dues empreses i en subrogarà tots els drets i obligacions.
Pel que fa al paper de la CCMA, SA com a societat de mitjans, els dos grans grups generadors de
continguts, televisius o radiofònics, treballen per compartir cada dia més esforços, mitjans i
recursos. Els mitjans digitals són els primers beneficiaris d’aquesta concepció multiplataforma, ja
que es nodreixen també dels continguts generats per la televisió i la ràdio. Les ocasions
informatives excepcionals han donat, al llarg de l’any, la possibilitat de dur a terme la col·laboració
dels diferents mitjans per bastir un producte informatiu únic i multiplataforma.

Televisió de Catalunya
Durant el 2013, Televisió de Catalunya (TV3) ha ofert un ventall de canals basats en la tematització
de continguts en català, una oferta de servei públic, de qualitat, en la línia d’allò establert pel
mandat marc pel sistema públic de mitjans aprovat pel Parlament de Catalunya. Una gestió eficaç i
eficient dels recursos ha permès sostenir aquesta diversa oferta de servei públic tot i les dificultats
econòmiques del moment.
Novament, els valors que han estat presents en la programació televisiva i que defineixen el servei
públic que la CCMA ofereix a través dels seus mitjans de comunicació són els valors democràtics
(pluralitat, diàleg, diversitat, cohesió social i territorial); la llengua i la cultura catalanes; la incidència
social com a televisió de referència en lideratge, prestigi i qualitat; la innovació i el talent i,
finalment, la internacionalització, amb continguts i formats amb voluntat de comercialització
internacional.
L’oferta de televisiva de la CCMA arriba a la societat catalana a través del canal generalista TV3 i
els especialitzats: l’informatiu 24 hores 3/24, l’infantil Super3, el cultural 33 i l‘esportiu Esport3. TV3
HD, el canal en alta definició, completa l’oferta de alhora que obre el camí de Televisió de
Catalunya cap a al futur de la televisió.
Amb la voluntat d’arribar a totes les franges de població i a tot el territori, i en la mateixa línia del
que estableix el Mandat marc pel sistema públic de mitjans aprovat pel Parlament de Catalunya, els
continguts audiovisuals que genera Televisió de Catalunya s’ofereixen també a través dels mitjans
digitals: portals web, serveis de vídeo i àudio a la carta i directes, portals i aplicacions per a
smartphones i tauletes, així com televisions connectades.
Durant el 2013, TV3 ha atès tot tipus d’esdeveniments vinculats a l’actualitat, des dels informatius
diaris, en línia o 24 hores; als espais de reportatges, de paraula o debat. I malgrat la disminució
dels recursos, la televisió pública catalana ha realitzat programes especials per cobrir fets
informatius excepcionals i un ventall molt ampli d’esdeveniments culturals, en atenció a la diversitat
que caracteritza la societat catalana. I un any més, TV3, juntament amb Catalunya Ràdio, ha estat
nexe d’unió de la societat amb La Marató de TV3.
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El 2013, el canal Super3 i el Canal 33 han compartit freqüència, després de la supressió del canal
3XL. Aquesta reestructuració s’ha dut a terme sense afectació de la producció pròpia, ja sigui
interna o associada; i s’ha pogut dur a terme adequant la programació als horaris de consum de
cadascun dels continguts, infantil i cultural. La programació infantil del Super3 conserva la franja
horària de 6.00 a 21.30 i el 33 s’emet de 21.30 a 6.00.
Així, els més petits han renovat un any més el seu compromís amb un canal Super3 que ofereix no
només televisió, sinó un munt d’activitats, experiències i eines d’aprenentatge per créixer de forma
divertida, amb una Festa dels Súpers que any rere any supera els seus èxits. A més, el Super3 ha
aprofundit enguany en la seva aposta per promoure l’aprenentatge de l’anglès i, en col·laboració
amb el Departament d’Ensenyament, ha començat l’emissió diària i en horari escolar d’una sèrie en
anglès.
La concepció multiplataforma de Televisió de Catalunya ha mantingut una finestra permanentment
oberta a l’esport. Tant el canal temàtic Esport 3 com els altres, els portals d’internet, les xarxes
socials, etc., han ofert tant l’alta competició com les disciplines esportives més arrelades a casa
nostra, a tots els públics. Esport3 complementa els continguts esportius amb una important oferta
documental vinculada a les temàtiques de natura, aventura, viatges, alimentació i lleure, atenent la
demanda de la societat catalana.
Les plataformes no televisives de difusió dels contingut audiovisuals han tingut també una
dedicació especial, arran de la concepció multiplataforma de l’empresa i malgrat la disminució dels
recursos, al seguiment, juntament amb les emissores de Catalunya Ràdio, de temes informatius
excepcionals; s’han realitzat microsites per a campanyes i accions estratègiques de cadena i s’han
fet webs de nous programes i sèries.
Un any més, TV3 ha revalidat el liderat d’audiències entre els canals generalistes, amb un 13,5 de
quota, els temàtics 3/24 i Esport3 han estat líders dels seus àmbits i el 33, per segon any
consecutiu, ha estat considerat el canal de més qualitat pels espectadors, segons el panel de GFK.
A més, el Baròmetre del Centre d’Estudis d’Opinió situa la televisió pública catalana al capdavant
de les preferències ciutadanes per informar-se, en un 52,3%.
Televisió de Catalunya ha seguit creixent en nombre d’usuaris d’internet i TV3 és la televisió més
seguida a Catalunya (líder absoluta de cobertura en l’àmbit televisiu). Els seguidors i fans a les
xarxes socials s’han incrementant també considerablement i les aplicacions mòbils de Televisió de
Catalunya tenen una mitjana d’usuaris actius que supera els 27.000 mensuals i han superat
enguany les 940.000 descàrregues.
Tot plegat conforma una oferta multicanal sòlida, optimitzant tot el potencial de Televisió de
Catalunya, per continuar sent la referència al país en informació, entreteniment, ficció, esports,
programació infantil i cultural.

Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio
El Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio ha apostat l’any 2013 per una programació competitiva,
tot mantenint el seu caràcter de servei públic i la voluntat de lideratge i d’incidència social. En l’any
del 30è aniversari, Catalunya Ràdio ha potenciat el posicionament dels seus continguts a través de
les seves diferents plataformes i, en aquest sentit, els resultats han mostrat una evolució en els
diferents àmbits de mesura d’audiència com l’EGM Baròmetre Catalunya i comScore.
Catalunya Ràdio destaca tant per les novetats de la nova temporada com per la continuïtat
respecte a l’any anterior, amb l’objectiu de tornar a posar en valor el compromís de servei públic,
els valors de credibilitat, rigor, experiència i compromís, i el posicionament estratègic
multiplataforma, que té com a màxim exponent el canal online iCat.cat, que ha estrenat nou web i
ha avançat cap a la internacionalització convertint-se en emissora oficial del festival Sónar.
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La prioritat del grup continua sent la màxima qualitat informativa, que l’emissora ha reforçat amb la
incorporació de Mònica Terribas al capdavant d’”El matí de Catalunya Ràdio”. Alhora, la cultura es
manté com a element també central del servei públic, molt lligada a la programació global de
l’emissora, amb espais de reflexió com “Factoria sensible” i l’Arxiu Sonor, que dóna valor afegit a
l’entorn web de Catalunya Ràdio i visualitza l’aposta per crear continguts d’alta qualitat
especialment per a internet.
Catradio.cat és considerada el cinquè canal del grup d’emissores, per la bona acollida i l’increment
de visites rebudes durant l’any 2013. En aquest període, a més, s’han creat estratègies i s’han
elaborat continguts que han afavorit l’expansió de la presència de les emissores de Catalunya
Ràdio a les xarxes socials i per mitjà de les aplicacions per a dispositius mòbils, que estan en
constant renovació.
La divulgació també forma part de la graella en diversos espais, que podem trobar al programa
líder dels caps de setmana “El suplement” i al magazín de les tardes “La tribu de Catalunya Ràdio”.
I també en una de les novetats de la temporada 2013-2014, que aprofundeix en la sexualitat, “Les
mil i una nits de Maria de la Pau Janer”.
L’entreteniment, entès com a vessant de servei públic i com a porta d’accés al coneixement, forma
part de la programació i en té una bona mostra al concurs “Els optimistes”, que durant tot l’any ha
mantingut la seva aposta de descoberta del territori amb l’emissió del programa des de diverses
poblacions de Catalunya, en una iniciativa conjunta amb el magazín “Divendres” de TV3.
En aquest sentit, la programació de Catalunya Ràdio s’ha caracteritzat per la voluntat d’acostament
al territori i la proximitat amb els oients, amb l’emissió d’un nombre important de programes fora
dels estudis. D’aquesta manera, s’ha potenciat la projecció de les emissores a tot el país i s’ha
informat sobre el terreny sempre que l’actualitat ho ha requerit.
Catalunya Informació, que ha renovat la franja del vespre amb espais temàtics diaris, també ha
reforçat la seva presència allà on es produeix la notícia. El desplegament pel territori amb
periodistes de la redacció i la reubicació de les desconnexions comarcals per centrar-les en horaris
més òptims han estat alguns dels objectius que ha materialitzat el departament d’Informatius.
El reenfocament estratègic d’iCat.cat, que ha estrenat nou web amb nova imatge, ha afavorit un
contacte més directe amb el seu públic i els diferents sectors implicats en els continguts que ofereix
l’emissora. Així, ha creat nous continguts com els “iCatTapes” o les ‘Experiències iCat’, que
acompleixen aquests dos objectius. L’acció més important de l’any, però, ha estat vincular
l’emissora amb un esdeveniment internacional, el Sónar, de manera que iCat.cat s’ha convertit en
la ràdio oficial d’aquest festival de música avançada i s’ha fet visible a tot Europa.
Catalunya Música ha apostat pels directes i per ampliar la seva col·laboració amb la Unió Europea
de Radiodifusió (UER), l’organisme de ràdio i televisió més important d’Europa. Aquest fet ha
permès emetre en directe els concerts més importants que es fan a Europa i els Estats Units per
aquest canal, alhora que facilita que la música que es fa a Catalunya s’escolti per les emissores de
música clàssica més importants.
Malgrat que la crisi econòmica ha perjudicat amb severitat els ingressos per publicitat, Catalunya
Ràdio s’ha mantingut i ha pogut complir amb el pressupost comercial previst per al 2013. De tota
manera, tot i la forta contenció de la despesa, l’exercici s’ha tancat amb dèficit.
Un any més, Catalunya Ràdio es manté en una posició de referència en l’àmbit radiofònic català,
amb una mitjana de de 571.000 oients diaris. Pel que fa a Catalunya Informació, que manté el
lideratge amb 147.000 oients, i Catalunya Música, que augmenta l’audiència un 15,2%, continuen
liderant àmpliament els seus segments d’audiència. Tot i aquest bon posicionament del Grup
d’Emissores de Catalunya Ràdio, cal posar una especial atenció a l'evolució dels índexs
d'audiència dels competidors immediats. La crisi econòmica i la baixada dels ingressos obliguen a
fer l’esforç per retallar les despeses, i alhora, mantenir el repte de la millora i la innovació actuals,
per oferir un servei públic de qualitat als ciutadans i conservar en el futur una posició majoritària i
de referència en el sector radiofònic a Catalunya.
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Fundació La Marató de TV3
La Fundació La Marató de TV3 va ser creada el 1996 per la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals amb la missió de fomentar i promoure la recerca biomèdica d’excel·lència, així com la
sensibilització social sobre les malalties que es tracten al programa televisiu “La Marató” de TV3
(creat l’any 1992), mitjançant campanyes de participació ciutadana i actes de difusió i educació.
El 2013, la 22a edició de La Marató de TV3, s’ha dedicat a la divulgació sobre les diferents
malalties neurodegeneratives.
Aquest nou repte ha tornat a comptar amb la participació d’entitats que van mobilitzar milers de
persones, d’empreses fidels a aquesta iniciativa que de manera altruista ens van oferir el seu
suport, del món cultural, dels professionals de la CCMA i, sobretot, va tenir la col·laboració
incondicional d’una societat doblement compromesa amb La Marató que ha assolit una recaptació
de 11.848.986 €, que es destinaran a la investigació.
Actuacions com aquestes, en què els mitjans de la CCMA serveixen de nexe d’unió de la societat
catalana, vincle necessari entre ciutadans i científics i eina dinamitzadora del progrés social, són
l’exemple més il·lustratiu de la voluntat de servei al país dels mitjans de comunicació públics
catalans. Paral·lelament, la Fundació ha desenvolupat la seva activitat habitual i, durant l’any ha
celebrat el 14è Simposi de tancament de La Marató 2007, ha endegat la convocatòria de projectes i
l’acte de lliurament d’ajudes de La Marató 2012, ha fet el seguiment dels projectes actius de les
maratons 2008, 2009, 2010, 2011 i 2012, i ha organitzat de la campanya de sensibilització i difusió
de La Marató 2013, entre altres accions.
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Lideratge en qualitat i en audiències
Audiències televisió
TV3 ha tancat el 2013 mantenint el liderat absolut per quart any consecutiu, en els rànquings
d’audiència i de programes. Són ja quatre anys en primera posició, liderant un total de 43 dels 48
mesos d’aquest període quadriennal que va des del 2010 fins ara, i no abandonant el primer lloc
del rànquing de cadenes des del juliol del 2012.
La solidesa de l’audiència de TV3 i la fidelitat dels seus espectadors han fet que aquest 2013 la
cadena hagi estat la més vista un total de 257 jornades. Cal tenir en compte que cada any “passen”
menys persones diàriament pels canals generalistes tradicionals. Aquesta és una tendència que
afecta totes les cadenes generalistes però que a TV3 s’ha revertit. Solia ser la cadena generalista
amb menys contactes i ara és la que més. Per tant TV3 ha estat líder al 2013 perquè més gent hi
accedeix i, a més, s’està més estona mirant-la.
De les altres cadenes de Televisió de Catalunya cal destacar que el canal de notícies 3/24 i el
canal Esport3 mantenen el liderat de les cadenes temàtiques. El canal esportiu ha batut, amb
l’1,4% de quota mitjana anual, el seu rècord històric. Mentrestant, el canal de notícies segueix
encapçalant seu àmbit, amb l’1,2%, i el canal Super3/33 ha pujat la quota mitjana anual fins a
l’1,7%.
Finalment, en l’índex de valoració qualitativa que elabora l’empresa GFK, TV3 treu un notable alt,
un 8.0, i el 33 lidera aquest rànquing amb un 8.5
Les dades de Kantar Media per a 2013 confirmen que, un any més, TV3 lidera l’audiència de l’any
2013, tant si atenem l’audiència global com si ens fixem amb els programes més vistos. D’aquesta
manera, entre les cadenes generalistes, TV3 és líder destacat del 2013, amb una quota del 13,5% i
amb 2,6 punts d’avantatge en relació amb Antena 3, la segona cadena classificada, que ha obtingut
el 10,9%. En tercer lloc s’ha situat Tele5, amb el 10,5%; en quart, TVE, amb el 7,1%; en cinquè, La
Sexta, amb el 5,8%; en sisè, Cuatro, amb el 5,5%; en setè, les cadenes temàtiques de pagament,
amb el 5%; i en vuitè, 8TV, amb el 3,4%. La 2 n’ha obtingut el 2,1%, i el Super3/33, l’1,7%. Aquests
percentatges tornen a mostrar la tendència en la fragmentació de les audiències, que es manté al
2013.
Mitjana d’audiència de les cadenes de televisió a Catalunya durant el 2013.

Cadena

Quota %

TV3

13,5

A3

10,9

T5

10,5

La1

7,1

La sexta

5,8

Cuatro

5,5

Temàtiques de pagament

5

8tv

3,4

Altres

2,9

Fdf-t5

2,5

Neox

2,3
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Divinity

2,2

La2

2,1

Nitro

1,9

Clan

1,9

Resta temàtiques de pagament

1,9

Super3/33

1,7

Xplora

1,7

Nova

1,7

La sexta 3

1,6

Paramount channel

1,6

Discovery max

1,6

Boing

1,5

Esport3

1,4

Disney channel

1,2

Energy

1,2

3/24

1,2

Lasiete

0,9

13 tv

0,8

Mtv

0,6

Teledeporte

0,6

Nueve

0,6

24h

0,5

Intereconomia

0,5

BTV

0,4

Tv local

0,4

Marca tv

0,4

Canal+ 1

0,2

Gol T

0,1
Font: Kantar Media

Cal destacar que TV3 ha estat l’única cadena que ha situat totes les edicions dels seus telenotícies
en el rànquing anual dels 40 programes més vistos, amb quotes d’audiència entre el 19 i el 30%,
que dupliquen o tripliquen les dels informatius de les altres cadenes. També han ocupat places en
aquest rànquing molts programes de producció pròpia o coproduccions, com ara: “Crackòvia”,
“Polònia”, “El convidat”, “El foraster”, “Veterinaris”, “30 minuts”, “La meva”, el documental sobre
l’atleta Kilian Jornet “Una línia fina” , la minisèrie “Olor de colònia”, “Polseres vermelles” i “APM?”.
D’altra banda, l’interès progressiu dels espectadors per la política catalana, a partir del mes de
setembre, es manifesta en els índex d’audiència de determinats programes emesos a partir
d’aquella data, que ocupen plaça en el rànquing anual: l’entrevista al president Mas emesa el 16 de
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desembre ha estat la més vista d’un president del govern català al llarg dels 30 anys d’història de
TV3 i va arribar als 994.000 espectadors d’audiència màxima. I vinculats al moment polític, altres
programes emesos aquest any per TV3 van tenir alts índexs d’audiència: el concert per la Llibertat;
el documental “Pujol, Catalunya. El consell de guerra”; l’especial de l’11 de Setembre i la pel·lícula
“Fènix 11-23”, coproduïda per TV3 i estrenada precisament l’11 de Setembre, que, a més, ha estat
el film més vist dels emesos per la cadena aquest any.
Els 40 programes més vistos a Catalunya el 2013.

Nº

Cadena

Data

Títol

AM (000)

Quota

1 TV3

12/03 Futbol Lliga de Campions: Barcelona-Milan

1.730

47,2

2 T5

27/06 Pròrroga futbol Copa Confederaciones: EspanyaItàlia

1.534

46,4

3 La1

17/05 Pròrroga futbol Copa del Rei: R.Madrid-At.Madrid

1.466

49,8

4 T5

26/03 Futbol Classificació Mundial: França-Espanya

1.380

42,2

5 T5

24/01 Futbol Copa del Rei: Málaga-Barcelona

1.355

38,7

6 T5

27/06 Futbol Copa Confederaciones: Espanya-Itàlia

1.276

40,7

7 La1

17/05 Futbol Copa del Rei: R.Madrid-At.Madrid

1.149

37,0

8 TV3

28/08 Futbol Supercopa: Barcelona-At.Madrid

1.045

39,8

9 TV3

15/12 Telenotícies Cap de setmana Vespre

1.002

30,5

10 TV3

10/01 Futbol Copa del Rei: Barcelona-Còrdova

995

29,4

11 T5

13/11 Cine: Avatar(2 part)

965

31,6

12 TV3

11/09 Telenotícies Vespre

964

30,3

13 TV3

16/09 El convidat: Andrés Iniesta

936

28,8

14 TV3

31/12 Campanades fi d'any

937

38,7

15 T5

10/11 Motociclisme: Mundial MotoGP: G.P. Comunitat
Valenciana

934

46,7

16 TV3

15/09 30 minuts: 400 km

905

27,5

17 TV3

12/05 Post Fórmula 1: G.P. Espanya

886

36,3

18 TV3

16/12 Entrevista President Generalitat de Catalunya A. Mas

872

25,2

19 TV3

18/03 Crackòvia

865

25,1

20 TV3

14/01 Polseres vermelles

842

25,0

21 T5

21/04 Post Mundial MotoGP - G.P. Las Américas

841

23,5

22 TV3

12/09 Polònia

838

26,1

23 TV3

12/05 Fórmula 1: G.P. Espanya

817

35,9

24 La1

05/03 Futbol: Lliga de Campions: Manchester United-R.
Madrid

798

23,0

25 La Sexta

28/04 Salvados: Los olvidados

787

22,3

26 TV3

13/03 Telenotícies Migdia

782

35,1

27 A3

02/09 La cúpula

770

30,0
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28 TV3

13/01 Telenotícies Cap de setmana Migdia

767

30,3

29 TV3

14/03 Veterinaris

755

22,8

30 TV3

21/05 Sense Ficció: Pujol Catalunya: El consell de guerra

748

21,6

31 TV3

23/10 El foraster: Belianes

747

23,6

32 La1

18/05 Eurovisió: votacions

729

30,7

33 TV3

11/09 Pel·lícula: Fènix 11-23

724

22,8

34 TV3

02/01 APM?

712

21,4

35 TV3

03/01 Una línia fina

711

22,4

36 TV3

29/06 Concert per la llibertat

704

32,3

37 TV3

02/05 La meva

701

22,4

38 TV3

12/03 Zona Champions

686

23,0

39 TV3

15/10 Olor de colònia

685

20,8

40 TV3

02/08 Futbol: Trofeu Joan Gamper: Barcelona-Santos

681

31,0

Font: Kantar Media

Pel que fa als grups de comunicació, cal tenir en compte que el panorama, en l’àmbit televisiu ha
canviat durant el 2023 i que la incorporació de La Sexta al grup d’Antena3 ha consolidat
pràcticament un duopoli comunicatiu a l’Estat. En aquest entorn tan polaritzat, el conjunt de canals
de Televisió de Catalunya ha assolit un 17,7 % de quota, mantenint-se en el tercer lloc en rànquing
per grups de comunicació i encapçalant-lo pel que fa a la televisió pública, ja que ha supera en 5,4
punts el grup de RTVE.
Mitjana d’audiència per grups televisius a Catalunya el 2013.

Cadenes

Quota %

Grup Antena 3

26,0

Mediaset

24,9

CCMA

17,7

RTVE

12,3

Grup Godó

3,5
Font: Kantar Media

Valoració qualitativa
Des de l’any 2008 Televisió de Catalunya aposta per conèixer de la percepció que tenen els
espectadors de la qualitat de la seva programació, per contrastar i ponderar l’audiència quantitativa
amb una valoració qualitativa. Els estudis GFK, habituals en altres països d’Europa, ofereixen les
dades d’aquesta valoració
Al 2013, el 33 ha tornat a liderar el rànquing qualitatiu de cadenes. TV3 ha mantingut la 3a posició i
juntament amb La Sexta, són les generalistes més ben valorades pel panel de GFK.
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Rànquing qualitatiu de cadenes.

Font: GFK

Pel que fa als que pensen que els programes d’una cadena són de MOLTA qualitat, el 85% del
panel creu que els programes del 33 són de MOLTA qualitat i el 77% els programes de TV3.
Valoració qualitativa de la programació de TV3 i el 33 durant el 2013.

Sobre els temes tractats

TV3

33

Qualitat

77,3

84,5

Interès dels temes tractats

92,3

96,9

Entreteniment

90,7

95,0

Originalitat

88,4

94,6

Didàctic

55,3

66,0

Font: GFK

Cal destacar que més del 90% del panel considera que els temes que tracten els programes del 33
i de TV3, són interessants i entretinguts.
El 33 ha estat la cadena més ben valorada en aquests aspectes, en els quals aconsegueix 96,9 i
95 % d’acord, respectivament
Un 66% del panel declara també haver après alguna cosa veient els programes del 33 i un 55% els
de TV3. També ha considerat que els programes del 33 i TV3 són originals. El 33 s’ha situat en el
segon lloc, només 1,1 punts per darrera de la2 i TV3 ha mantingut la 4a posició escurçant la
distància amb La Sexta.
Els Telenotícies de TV3 han estat els informatius diaris més ben valorats aquest any. El panel GFK
els atorga un 8,1 sobre 10.
El 95,2% dels panelistes consideren que els de TV3 són informatius creïbles, un percentatge que
només han superat els de La Sexta, amb l’1,5% més; i el 90,5% els considera també imparcials i
objectius, els segons en aquest rànquing, darrere dels d’A3.

23

Memòria anual d’activitats

CCMA 2013

Credibilitat dels informatius diaris. Rànquing de cadenes 2013.

Font: GFK

Objectivitat i imparcialitat dels informatius diaris. Rànquing de cadenes 2013.

Font: GFK

Totes aquestes dades expliquen el creixement de l’índex de fidelitat dels espectadors: Un 79% del
panel declara una “cita habitual” amb els programes de TV3 que ha continuat sent, amb diferència
de més del 8%, la cadena amb més espectadors fidels.
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Índex de fidelitat dels espectadors.

Font: GFK

Audiències ràdio
El 2013 s’ha posat en marxa de l’acord signat per la Fundació Audiències de la Comunicació i la
Cultura (FUNDACC) i la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación (AIMC).
Per primer cop,l’abril de 2013, les dues entitats van publicar un informe d’audiència a l'EGM
Baròmetre Catalunya, amb el resultat de l’estudi de camp fet durant el primer trimestre de l’any.
Catalunya Ràdio ha mantingut la segona posició en el rànquing de ràdios generalistes del país,
amb una audiència de 571.000 oients. Aquesta xifra queda 30.000 oients per sota de l’audiència
obtinguda el 2012, en un context en què l’escolta de ràdio generalista ha caigut un 8,1% a
Catalunya durant el darrer any (170.000 oients menys que en el tancament de l’exercici de 2011).
Audiència mitjana de la ràdio generalista a Catalunya (laborables, 2013).

Emissora

Oients

RAC1

699.000

Catalunya Ràdio

571.000

SER

408.000

Onda Cero

171.000

RNE

149.000

COPE

147.000

RNE

119.000
Font: EGM Baròmetre Catalunya
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Pel que fa a la programació, “El matí de Catalunya Ràdio”, que a partir de setembre del 2013
dirigeix Mònica Terribas, continua sent el programa més escoltat de la cadena amb 509.000 oients,
un 1,2% més que l’any anterior, i obté el millor resultat de la història del programa.
El programa “El suplement”, amb Sílvia Cóppulo, és l’espai radiofònic més seguit els caps de
setmana a Catalunya, amb 288.000 oients els dissabtes i 266.000 els diumenges.
Programes de Catalunya Ràdio més escoltats (2013).

Programa

Oients

“El matí de Catalunya Ràdio”

509.000

“El suplement” (dissabte i diumenge)

277.000

“Tot gira” (dissabte i diumenge)

145.000

“Catalunya vespre”

98.000

“La tribu de Catalunya Ràdio”

88.000

“El club de la mitjanit”

80.000
Font: EGM Baròmetre Catalunya

Quant a la resta d’emissores del grup, Catalunya Informació obté 147.000 oients, 1.000 menys que
l’any anterior, i Catalunya Música puja a 38.000, incrementant en 5.000 els oients registrats l’any
2012. Les dues cadenes continuen liderant àmpliament els seus segments. Les tres emissores en
FM del Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio han aconseguit una audiència mitjana conjunta de
756.000 oients diaris, a 24.000 oients dels obtinguts el 2012.
Audiència mitjana de les emissores de Catalunya Ràdio (2013).

Emissora

Oients

Catalunya Ràdio

571.000

Catalunya Informació

147.000

Catalunya Música

38.000

Total

756.000
Font: EGM Baròmetre Catalunya

Audiències web
A Catalunya, per grups audiovisuals, el conjunt de portals de la CCMA, que inclou els llocs de TV3 i
Catalunya Ràdio, ha estat el més seguit del 2013, amb una cobertura mitjana del 20,6%. Ha
superat per 3,7 els de Mediaset España (15,6), grup al qual pertanyen Telecinco i Cuatro. i per 5
punts el portal de RTVE (16,9) que s’ha situat en el tercer lloc. El grup Atresmedia, que a més de
Antena 3 i La Sexta inclou les emissores Onda Cero i Europa FM, ha arribat al 13,2 de cobertura i
ocupa el quart lloc.
Arreu del món, una mitjana de més de 1,265 milions d’usuaris únics mensuals han visitat els portals
de la CCMA.
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Pel que fa ales webs de Televisió de Catalunya, han registrat més d’1,191 milions d’usuaris únics
de mitjana. Esport3 n’ha aplegat gairebé 180.000, registrant un creixement del 6,9% respecte de
l’any passat.
D’altra banda, 158,442 usuaris únics arreu del món han visitat de mitjana els webs de Catalunya
Ràdio durant el 2013, un 5,4% més que el 2012.
Visitants únics arreu i cobertura a Catalunya dels webs de la CCMA.

Mitjana 2013:

Visitants únics món - mitjana 2013

% cobertura Catalunya

CCMA sites

1.265,415

20,6

Televisió de Catalunya

1.191,205

19,4

tv3.cat

909,244

14,1

324.cat

325,409

5,8

esport3.cat

179,916

2,1

super3.cat

79,868

3,0

Catalunya Radio

158,442

2,7

catradio.cat

147,096

2,5

24,871

N/A

iCat.cat / catradio.cat
catmusica.cat

N/A

esadir.cat

23,435

N/A

ccma.cat

N/A
Elaboració pròpia amb dades de comScore

A Catalunya, TV3· ha estat líder absoluta el 2013 a Internet. El conjunt de webs de Televisió de
Catalunya ha obtingut una cobertura mitjana del 19,4%, segons les dades de comScore. Supera en
3,8 punts els webs de RTVE, el segon grup de canals més visitat que ha registrat un 15,6 de
cobertura mitjana durant el 2013. Per darrere se situen Telecinco, amb un 15%, Antena3, amb un
10,7%, Cuatro, amb un 4,6%, LaSexta, amb un 3,2% i 8TV.cat amb un 1%,
El portal de Catalunya Ràdio, Catradio.cat, per la seva banda, ha augmentat la mitjana de visitants
únics en un 21,4%, més que cap altra ràdio generalista, i s’ha situat en segon lloc amb 115.269,
darrera de cadenaser.com que n’ha rebut 137.130.

Les altres plataformes
Durant el 2013 s’ha produït un increment espectacular dels seguidors dels nostres canals i
emissores a les xarxes socials. Així, TV3 i Catalunya Ràdio tanquen l’any amb més de tres milions i
mig de fans a Facebook, on han crescut un 22,2% en l’últim any. El creixement encara ha estat
més important a Twitter, on el nombre de seguidors de la CCMA ha augmentat el 37,5% respecte al
2012 i ha passat de 1.680.000 seguidors.
2012–2013 nombre de fans i seguidors de la CCMA a Facebook, Twitter i You Tube.

Fans

2013

2012

Dif. %

3.597.783

2.943.904

22,2%
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2013

2012

Dif. %

1.680.070

1.222.284

37,5%

2013

2012

Dif. %

18.116.844

16.147.701

12,2%

Fonts: Facebook, Twitter, You Tube

Les aplicacions per a mòbils de la han sobrepassat dels 2 milions 364.000 descàrregues aquest
any. Cal destacar que hi ha hagut un increment mitjà mensual d’usuaris actius de gairebé un 60% i
s’ha tancat l’any amb gairebé 343.000 usuaris actius el mes de desembre.
Evolució de les descàrregues d’aplicacions mòbils de la CCMA i l’ús d’aquestes.

APPS
Apps instal·lades
Mitjana usuaris actius / mes

2013

2012

Dif. %

2.364.541

1.076.510

119,6%

342.354

214.474

59,6%

Font: Flurry

Les destacades xifres de consum vídeo i àudio dels mitjans de la CCMA que s’han assolit aquest
any refermen l’encert de fer-los accessibles des de múltiples plataformes. Així, des de totes elles,
s’han visualitzat en total més de 53 milions i mig de vídeos i s’han escoltat gairebé 10 milions
d’àudios.
Consum total de vídeo any 2013.

Mitjana mensual

Total any

Visitants únics

1.211.375

Visualitzacions

4.464.234

53.570.808

492.725

5.912.695

Podcast

Font: elaboració pròpia mitjançant Adobe Analytics

Consum total d’àudios any 2013.

Mitjana mensual

Total any

Visitants únics

258.739

Audicions

826.938

9.923.252

Podcast

437.027

5.244.327

44.859

538.307

Descàrregues

Font: elaboració pròpia mitjançant Adobe Analytics

Referència informativa
Finalment, les dades que aporta el Centre d’Estudis d’Opinió mitjançant la tercera onada del seu
Baròmetre certifiquen que TV3 ha seguit sent la televisió preferida pels catalans per informar-s’hi
habitualment (52,3%) i Catalunya Ràdio la segona opció radiofònica (27,3%).
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TV3 ha estat la televisió de referència informativa de més de la meitat (52,3%) dels catalans i
manté una enorme distància amb la segona opció, que és TVE1 (9,4%). El canal 3/24 aplega un
3,2% més de seguidors habituals.
Pel que fa a les emissores de ràdio, el 2013 Catalunya Ràdio ha estat la opció informativa habitual
d’un 27,3% dels catalans, la segona, darrera de RAC1 i seguida per la Cadena Ser. Catalunya
Informació ocupa el quart lloc amb un 5%. Les emissores de Catalunya Ràdio han estat doncs la
referència informativa per a pràcticament un terç dels catalans.
A quin canal de televisió acostuma vostè a veure habitualment els informatius?

Font Baròmetre CEO, 3a onada 2013

A quina emissora de ràdio acostuma vostè a escoltar els informatius habitualment?

Font Baròmetre CEO, 3a onada 2013
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El servei a la ciutadania
El compromís dels mitjans públics de comunicació és el de posar a disposició dels ciutadans un
ventall de continguts de servei públic que atenguin tots els públics i totes les sensibilitats i
responguin a les demandes del conjunt de la societat.
La CCMA ha mantingut la seva vocació de servei públic amb l’atenció a tot tipus d’esdeveniments
vinculats a l’actualitat, des dels informatius diaris, en línia o 24 hores als espais de reportatges, de
paraula o debat.
Els mitjans públics catalans plantegen una oferta de continguts basada en la informació rigorosa, la
cultura diversa, l’entreteniment responsable i el compromís amb la societat a la qual s’adrecen i
recolzen la voluntat de fer-la accessible mitjançant plataformes diverses per arribar al màxim de
públic possible i de cobrir un ventall molt ampli d’esdeveniments culturals en atenció a la diversitat
que caracteritza la societat catalana.
L’any 2013 la societat catalana ha estat protagonista d’un debat profund sobre la societat en la qual
vol viure i ha protagonitzat esdeveniments informatius rellevants. Aquests, juntament amb altres
fets d’àmbit internacional o d’abast més local han tingut el seu seguiment professional i
independent en ràdio, televisió i portals.
L’atenció als grans esdeveniments esportius s’ha mantingut un any més, sempre garantint la
màxima cobertura d’una gran oferta poliesportiva amb especial atenció per les pràctiques més
seguides a casa nostra. La concepció multiplataforma de la CCMA ha estat cabdal per apropar
aquesta informació a la ciutadania amb immediatesa i amb la proximitat de les xarxes socials.
La cultura ha merescut un any més una dedicació especial pels mitjans públics catalans, amb tot
tipus de programes específics i desenes d’espais especials (divulgatius, d’arts escèniques,
religiosos, cinematogràfics, musicals, literaris...). El gènere documental ha estat novament un dels
elements definitoris de la programació televisiva i la preservació de la memòria col·lectiva ha rebut
un gran impuls amb l’Arxiu sonor de Catalunya Ràdio.
Els més petits han seguit tenint en el Super3 el lligam entre ells i tota una plataforma de continguts
d’entreteniment, de divulgació i de cultura. L’entreteniment que els mitjans de la Corporació
ofereixen és també per tots els públics. Espais magazín, basats en l’humor, la divulgació, els
concursos, la cultura, els nous formats o les ficcions, han comptat sempre amb la participació de
l’audiència com a element fonamental.
I tota aquesta programació s’ha fet amb un compromís social inequívoc, símbol del qual són La
Marató o la Festa dels Súpers. Com ho són també les mesures per augmentar l’accessibilitat de la
programació, la col·laboració amb la indústria de la producció audiovisual i el doblatge, la promoció
de la llengua catalana i l’aranès i la cohesió territorial, la col·laboració amb tot tipus d’institucions
culturals, les iniciatives d’innovació i la garantia de la qualitat dels continguts que els mitjans públics
difonen.
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La informació
Els mitjans de la CCMA han estat, un any més, mitjans de referència per a la ciutadania catalana a
l’hora d’informar-se. Amb índexs d’audiència i lideratges destacats, els espais i els canals
informatius dels mitjans públics catalans confirmen l’èxit d’una tasca feta amb rigor, pluralisme,
credibilitat dels informatius i qualitat a la televisió, amb els Telenotícies i els programes informatius;
a la ràdio, amb els programes i els butlletins de Catalunya Ràdio i tota la graella de Catalunya
Informació, a Internet, tant al portal 324.cat com a les xarxes socials i, en general, a totes les
plataformes mitjançant les quals es pot accedir als seus continguts.
El 2013 ha estat un any intens, marcat informativament per la crisi econòmica, especialment pel
que fa al seu impacte en la societat i en les administracions públiques; i pel debat sobre
l’organització de l’Estat Espanyol, de de la relació de Catalunya amb aquest i sobre el dret a
decidir. S’han seguit de prop molts esdeveniments al curs de l’any, i s’ha donat especial
importància a aquells que han implicat una part important de la població, entre els quals destaca la
Via Catalana, la cobertura de la qual ha tingut una gran acceptació per part de l’audiència, amb
xifres rècord tant en la cobertura especial dels fets com als programes informatius diaris i no diaris.
I els mitjans públics de Catalunya han actuat amb immediatesa per cobrir altres esdeveniments
d’actualitat propers o internacionals. Des de les inundacions al Pirineu pels desbordaments dels
rius, als incendis al Baix Empordà, l’alerta sísmica al Montsià i el Baix Maestrat arran del “projecte
Castor”; passant pel descarrilament d’un tren a Santiago de Compostela o el tancament de la Ràdio
Televisió Valenciana, fins als comicis electorals a Itàlia i a Alemanya, els conflictes a Mali, Síria,
Turquia, Egipte i Ucraïna, la mort d’Hugo Chàvez i posteriors eleccions presidencials a Veneçuela o
la inesperada renúncia del Papa Benet XVI al pontificat i l’elecció dels seu successor, el papa
Francesc.
La feina dels serveis informatius de la Corporació s’ha dut a terme amb la màxima eficàcia, tractant
que la disminució dels recursos i dels efectius que han hagut d’afrontar tingués el mínim impacte en
la prestació del servei públic al qual es deuen i no afectés els seus usuaris.

Els Serveis Informatius de Televisió de Catalunya
L’any 2013 el Departament d’Informatius de Televisió de Catalunya ha incrementat els seus
esforços per adaptar-se a la nova situació econòmica amb la intenció de no perdre ni la qualitat ni
el lideratge.

Actualitat diària
I davant la menor capacitat de recursos, la decisió ha estat fer una aposta informativa més gran.
Escollir més i millor els temes que considerem que poden interessar més als ciutadans, sense
abandonar en cap moment tot el territori, i continuant una aposta informativa oberta també al que
passa a Espanya i al món. L’audiència ha seguit responent a aquestes expectatives, tant als
diferents informatius de TV3 diaris com als no diaris o al canal 3/24.
L’any 2013 també ha servit per acabar d’internalitzar tots els productes informatius. Això vol dir que
s’ha assumit ja totalment la cobertura informativa territorial i que el programa informatiu “Els matins”
es fa ja amb mitjans propis, amb la qual cosa, el Departament d’Informatius s’encarrega
exclusivament de tot el producte amb sis hores diàries de durada.
El debat sobre l’encaix de Catalunya a Espanya i el conflicte entre algunes forces polítiques
catalanes sobre aquestes qüestions ha estat un dels grans centres d’interès informatiu. A més,
s’han fet programes especials per celebrar el 30è aniversari de TV3 i els 10 anys del canal 3/24.
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El repte de cobertura informativa més important de l’any ha estat la Via Catalana celebrada l’Onze
de Setembre i que, conjuntament amb els actes institucionals de la Diada, va fer que TV3 i el canal
3/24 fessin una programació especial des de les onze del matí fins a les dotze de la nit, que van
tenir un amplíssim suport dels espectadors que es va veure reflectit en les xifres d’audiència.
També es va fer una programació especial als dos canals amb motiu de l’acord polític que va
permetre consensuar el dia i la data de la consulta sobre la independència de Catalunya.
Altres esdeveniments informatius que han centrat l’atenció de l’audiència han estat: la renúncia del
papa el mes de febrer, les riuades de la Vall d’Aran el mes de juny, l’acte inaugural del 300
aniversari del 1714 i el seguiment de l’evolució de la crisi econòmica.
Els presentadors dels “Telenotícies”: Ramon Pellicer, Raquel Sans, Núria Solé,
Carles Prats, Agnès Marqués i Joan Carles Peris.

El canal 3/24
La graella del 3/24 s’ha alimentat pràcticament de producció pròpia, una oferta que s’ha ampliat
l’any 2013 amb les següents novetats:
“23/24”
Un programa nocturn que, de dilluns a dijous, ha explicat l’actualitat de la jornada des del debat,
l’anàlisi i la reflexió. Conduït per Agustí Esteve, “23/24” trenca el ritme informatiu de mitja hora per
desgranar durant una hora l’actualitat amb entrevistes i tertulians al plató.
“Món 3/24”
Es dedica a la informació internacional. El seu conductor, Xesco Reverter, cap de la secció
d’Internacional, ha aprofitat la xarxa de corresponsals de TV3 per acostar-nos cada dimarts als
principals esdeveniments que hi ha al món.
“L’entrevista del diumenge”
Una entrevista al canal 3/24 cada diumenge a les 11:00 amb la intenció d’aportar informació sobre
els temes d’actualitat i generar notícia.
“L’entrevista de l’estiu”
Una entrevista diària que s’ha fet conjuntament a TV3 i al Canal 3/24 per ensenyar que l’actualitat
no té vacances i continuar generant notícies més relaxades en aquest període.

Delegacions territorials
Les delegacions territorials de Televisió de Catalunya són una de les principals eines per poder
informar de forma àmplia de tot el que passa a les comarques de Catalunya. Per això, la nostra
aposta ha passat per mantenir l’actual oferta informativa de les comarques tant als informatius
nacionals com a les desconnexions territorials del “TN comarques” i del canal 3/24. La informació
territorial s’ha completat amb les delegacions existents al País Valencià i a les Illes Balears.
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Presenten els “TN Comarques” des de Girona, Barcelona, Lleida i Tarragona,
Isabel Pasqual; Mariona Bassa, Carolina Gil, i Agustí Forné.

Un altre dels eixos importants és donar la informació espanyola amb una visió catalana. Per això
s’han mantingut les delegacions que Televisió de Catalunya té en altres llocs de l’Estat: a Madrid i
al País Basc.

Corresponsalies
Televisió de Catalunya ha mantingut l’any 2013 les seves corresponsalies a l’estranger amb
l’objectiu de continuar informant dels principals esdeveniments mundials amb una mirada catalana.
L’eix central ha seguit sent Europa i els Estats Units. En aquest sentit, s’han mantingut a Europa les
corresponsalies de Brussel·les per informar de l’actualitat de les institucions europees i París i
Londres com a eixos centrals del continent. La de Washington ha possibilitat tenir presència al
principal centre de decisió mundial i la de Pequín, al centre del nou ordre mundial que s’està
establint. Per últim, Jerusalem ha donat a Televisió de Catalunya l’oportunitat de cobrir la principal
zona de conflicte mundial, el Pròxim Orient.

Els programes
“Els matins”
Durant aquest any 2013 s’ha allargat la seva durada i ara està en antena des de les vuit del matí
fins a les dues del migdia. I també s’ha passat a fer íntegrament amb recursos propis de Televisió
de Catalunya.
L’equip d’”Els matins”: Jordi Sanuy, Helena Garcia Melero, Ariadna Oltra, Martí Gironell i Gemma Puig.
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“Els matins” representa la informació en directe i la tertúlia diària que permet que l’actualitat del dia
tingui un primer referent informatiu en aquest programa, que estableix en bona part els eixos
informatius que marcaran l’actualitat. La part més de magazín ha estat una aposta per un format
més d’entreteniment, però sense perdre el referent d’actualitat i la seriositat en els continguts, amb
un to molt allunyat d’altres cadenes de la competència.
Meteorologia i “Espai Terra”
La meteorologia ha continuat sent un punt clau en la informació, tant als telenotícies com al canal
3/24. A més, “Espai Terra” ha seguit consolidant-se i ha guanyat deu minuts més de durada, fins
arribar als trenta. Ha continuat complint la seva missió principal, que és mostrar el territori i les
seves particularitats als espectadors de TV3.
Els meteoròlegs Eloi Cordomí, Tomàs Molina, Francesc Mauri i Dani Ramírez.

“30 minuts”
S’ha mantingut una proporció d’un 50 per cent de programes de producció pròpia i un 50 per cent
de produccions alienes. Durant l’any 2013 han continuat destacant per la seva audiència les
produccions de proximitat. Els “30’’ de l’any 2013 que han tingut més audiència són:
-

“400 km”. Sobre la Via Catalana emès el 15 de setembre amb una audiència de 905.000
espectadors i un “share” del 27,5%.

-

“Història de l’estelada” emès el 8 de setembre amb una audiència de 747.000 espectadors i
un “share” del 24,2%.

-

“Made in China”. Producció aliena sobre els productes d’Apple fabricats a la Xina emès el 3
de març amb una audiència de 606.000 espectadors i un share del 17,4%.

-

“Si un sol alumne ho demana”. Sobre l’ensenyament del català emès el 21 d’abril amb
590.000 espectadors i un “share” del 16,6%.

“Info K”
És l’informatiu de TV3 per als més joves i pioner en aquest format a l’estat.. Està dirigit a una
audiència d’entre 8 i 12 anys i s’ubica al canal Super3. Ha tractat d’explicar als nens l’actualitat i de
conèixer la seva visió i les seves opinions de primera mà, i sempre amb un llenguatge fresc i
directe.
“Valor afegit”
En la seva onzena temporada s’ha consolidat com un producte exclusiu de TV3 i manté el
reconeixement com l’espai de reportatges econòmics, que ens ajuden a entendre millor el context
econòmic i a aprofundir-hi.

34

Memòria anual d’activitats

CCMA 2013

“Parlament”
Ha fet un repàs a l’actualitat parlamentària setmanal, amb especial atenció a l’actualitat, però també
ha intentat fer arribar als espectadors el vessant més humà dels seus representants. També ha
treballat en reportatges socials relacionats amb la vida parlamentària.
“El medi ambient”
Amb uns excel·lents índexs d’audiència, “El medi ambient” ha apropat als espectadors aspectes
vitals per a la seva vida, com la manera de fer un futur sostenible o com fer compatible les nostres
vides amb el nostre entorn sense perjudicar-lo.
“Tot un món”
El programa ha seguit el seu objectiu d’acostar als espectadors la realitat d’un món cada cop més
divers, des del concepte bàsic del respecte a la diversitat. L’any 2013 s’ha centrat en una
campanya per combatre els rumors infundats sobre la immigració i fer front als tòpics falsos que hi
ha. Per això, ha mostrat personatges concrets que trenquen tots aquests tòpics existents.

324.cat
El portal 324.cat s’ha integrat dins de l’estructura de TV3 i s’ha instal·lat físicament a la redacció
d’Informatius per establir més sinergies i trobar elements de col·laboració. S’ha continuat treballant
per incrementar les col·laboracions dels periodistes d’informatius amb el portal. A més s’ha
sistematitzat la publicació al portal de tots els vídeos que s’emeten per TV3.
La redacció d’Informatius de Televisió de Catalunya.

També s’ha incrementat la presència de personatges del món polític i social català als xats que es
fan periòdicament, on també han tingut molta acceptació els xats amb periodistes de TV3 que han
participat en cobertures especials.
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Els Serveis Informatius de Catalunya Ràdio
El compromís de servei públic del Grup d’Emissores Catalunya Ràdio passa inexorablement per
una aposta per la informació. L’estructura de la producció informativa es basa en una redacció que
genera continguts als programes informatius de Catalunya Ràdio i al canal temàtic Catalunya
Informació. L’emissora líder de notícies reforça la seva posició consolidada com a referent de
notícies del país.
La reestructuració laboral que ha tingut la redacció aquest 2013 ha fet disminuir els seus efectius,
en nombre, però mantenint l’aposta per la presència al territori, el pes de la informació cultural i
l’alerta per mantenir-se vigilants davant els esdeveniments, les tendències i els ritmes del país i el
món.
Els serveis informatius de Catalunya Ràdio han modificat la presència al territori per la necessitat
orgànica de substituir els corresponsals comarcals tradicionals per periodistes de plantilla de la
casa, que s’han circumscrit a àrees més àmplies del territori, però amb aportació de dedicació
exclusiva. Amb una estructura més o menys equivalent a la divisió territorial per vegueries, s’han
obert noves subdelegacions al Pirineu (La Seu d’Urgell), Catalunya Central (Berga), Terres de
l’Ebre (L’Ampolla), comarques de Girona, Camp de Tarragona i pla de Lleida. I també una atenció
més concentrada a l’àrea més densa informativament de Barcelona i el Baix Llobregat, Penedès i
Garraf.
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Durant el 2013 s’ha mantingut el compromís amb la informació i l’anàlisi cultural a través de les
informacions diàries que genera aquesta secció, el programa especialitzat de Catalunya Informació
“Sentits” i els espais “Factoria sensible”, consistents en una píndola de dos a tres minuts de
durada de la mà d’alguns dels principals agents culturals del país. Aquests apunts d’Isona Passola,
Xavier Bru de Sala, Eduard Márquez, Maria Mercè Roca, Julià de Jòdar o Miquel de Palol, entre
molts altres, es poden escoltar al “Catalunya vespre”, a “El Cafè de la República”, a Catalunya
Informació, i, sempre, a Catradio.cat.
Amb la nova temporada, s’ha reestructurat la graella d’emissió dels programes temàtics “Economia
i empresa”, “Mapamundi”, “Polièdric” i “Sentits”, que han passat a una periodicitat setmanal, en
comptes de diària, i amb una hora de durada en comptes de la mitja hora anterior perquè assoleixin
una maduració dels continguts a nivell més gran d’interpretació i anàlisi.

Cobertura d’esdeveniments especials i xifres històriques d’audiència
El 2013 ha estat una vegada més un any intens a efectes d’informacions seriades i destacades, en
què els Serveis informatius de Catalunya Ràdio han realitzat nombrosos programes i
desplegaments especials. La Via Catalana de la Diada i el conjunt de l’evolució del procés
sobiranista, els aiguats de la Vall d’Aran, l’incendi de la tardor a Vilopriu, els tremolors a l’Ebre
atribuïts a la Plataforma Castor, els incipients canvis de tendència en l’evolució de l’economia,
l’accident ferroviari de Galícia, les necessitats socials, els grans casos de corrupció, la
implementació de la nova llei d’educació o la crisi política a Ucraïna, Egipte i la guerra de Síria han
copat alguns dels esforços més intensos de l’any.
Pel que fa la informació internacional, els equips de Catalunya Ràdio han desplaçat enviats
especials a diferents punts del món el 2013, amb motiu de les eleccions a Alemanya i Itàlia, el canvi
de Papa (Montse Poblet), la mort de Mandela (Kílian Sebrià), la crisi bancària a Xipre (Quim
Olivares), el cop d’estat a Egipte (Sergi Roca), l’entrada de Croàcia a la Unió Europea (Maria Alba
Gilabert), els primes conflictes a Kiev per la crisi política ucraïnesa (Sergi Roca i Toni Arbonès), el
canvi de cúpula dirigent a la Xina, la mort de Chávez (Anna Cortadas), el procés escocès (Oriol
Serra)... Són esdeveniments notoris que Catalunya Ràdio ha seguit amb un desplegament propi
mantenint l’equilibri amb la situació de caiguda del pressupost per la baixada d’ingressos de la
CCMA.
En paral·lel, s’han realitzat accions d’actuació al territori per esdeveniments culturals amb
programes informatius en directe al Mobile World Congress, la Vall d’Aran amb motiu de les riuades
del juny, el Festival de Música Viva de Vic, el Festival de Cinema de Sitges, el Sónar i el Primavera
Sound, entre d’altres. Les accions de desplegament culminen en la Diada del 2013 amb la
cobertura de la Via Catalana, en què els Serveis Informatius de Catalunya Ràdio disposen per a un
sol programa especial una transmissió amb més de 30 professionals. Un grup de periodistes
queden distribuïts per terra en un punt de cada comarca per la qual transcorre l’acció, per aire per
oferir una narració amb visió zenital i coordinats pels realitzadors Mònica Terribas i Kílian Sebrià
des d’un dels escenaris principals a la plaça de Catalunya de Barcelona. Amb aquest especial, es
va aconseguir transmetre la realitat de la cadena amb múltiples veus i la participació d’oients que
protagonitzaven l’acció d’enllaçar-se les mans al llarg de 400 quilòmetres.
Durant el 2013, Catalunya Ràdio també ha avançat en exclusiva informacions cabdals com la data i
la pregunta de la consulta per la independència del 9 de novembre i diverses sentències i
resolucions judicials.
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Els informatius
“L’informatiu del migdia”
Neus Bonet continua al capdavant d’aquest informatiu, de 14.00 a 15.00, que dedica 35 minuts a la
informació general, abans de passar el relleu als esports, amb Robert Prat. Amb el canvi de
temporada, “L’informatiu del migdia” passa a anomenar-se “Catalunya migdia” i continua oferint el
primer repàs complet de l’actualitat del matí, amb connexions en directe i entrevistes, i manté la
desconnexió territorial cinc minuts abans de dos quarts de tres.
“Catalunya vespre”
Té una durada de dues hores, de 19.00 a 21.00. La primera, amb Kílian Sebrià, està dedicada a la
informació general i explica els perquès de les notícies i com afecten els oients, abans de passar a
l’actualitat esportiva, a partir de les 20.00 h, amb Òscar Fernández. L’informatiu manté, per segona
temporada, l’espai “Factoria sensible”, on personalitats del món cultural ofereixen una breu reflexió.
Kílian Sebrià reforça el to de l’informatiu amb formats originals per captar l’atenció de l’audiència
sense pertorbar el rigor dels continguts.
Kílian Sebrià edita i presenta cada dia el “Catalunya vespre”.

“L’oracle”
Cada dia, de 15.00 a 16.00, Xavier Graset convida un personatge a opinar i conversar en una
tertúlia sobre la política, la cultura i la realitat social de Catalunya. “L’oracle” és una eina per
desxifrar les claus de l’actualitat, que compta amb la interactivitat dels tertulians amb el personatge
convidat, i també dels oients, que poden escoltar la tertúlia en directe i comentar, a través de les
xarxes socials, les opinions que es donen en antena. Una temporada més, el programa avança
setmanalment el contingut dels suplements culturals de la premsa.
“El Cafè de la República”
L'informatiu nocturn de Catalunya Ràdio, dirigit per Joan Barril, reflexiona sobre l'actualitat, aquest
any de 21.00 a 22.00. Barril aposta per la seva visió personal de la realitat quotidiana aprofundint
en temes divulgatius i educatius que sovint queden diluïts en les rutines de les redaccions. El
programa també inclou l’emissió de l’espai “Factoria sensible”.
“L’informatiu migdia (cap de setmana)”
Francesc Soler, la primera part de l’any, i Eva Compta, la segona, han editat i presentat
“L’informatiu migdia (cap de setmana)”, dissabtes i diumenges de 14.00 a 14.30. L’informatiu, que
amb la nova temporada passa a ser el “Catalunya migdia (cap de setmana)” és una exposició del
més destacat del matí, amb entrevistes i connexions en directe arreu del territori, i la informació
puntual del temps i el trànsit.
38

Memòria anual d’activitats

CCMA 2013

Catalunya Informació
El canal de 24 hores de notícies del Grup d’Emissores Catalunya Ràdio manté la condició i l’esperit
d’emissora informativa de referència a Catalunya, líder indiscutible del gènere.
El 2013 ha estat un any especialment decisiu en l'enfortiment de la presència de Catalunya
Informació a Twitter, que ha arribat als 50.000 seguidors a través dels seus diferents perfils
especialitzats i genèrics. La informació a Twitter s’ha ofert de forma tematitzada per seccions i
també per territoris amb els perfils de @catinformacio, @cati_economia, @cati_política,
@cati_cultura, @cati_món, @cati_societat, d’una banda, i també @cati_Girona, @cati_Tarragona i
l’Ebre i @cati_Lleida, de l’altra. Aquesta eina cada cop és més utilitzada pels professionals de la
redacció per difondre els continguts més rellevants de l’antena.

La informació de servei
Catalunya Informació té un equip propi de periodistes especialitzats en informació viària i de
meteoròlegs, que se situen al capdavant d’una informació referencial de l’emissora: el trànsit i el
temps. El 2013, temps i trànsit amplien la seva presència. De la mateixa manera que es feia a
primera hora del matí, l'equip viari enceta els titulars de la franja de tarda, immediatament abans de
la resta de titulars generals, per oferir a l'audiència un primer missatge de l’estat de la xarxa de
carreteres. Pel que fa al temps, i també en la franja de tarda/vespre, s’ha incorporat una roda de
temperatures locals, tal com es fa a primera hora del dia.

Els programes
“Catalunya al dia” (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i l’Ebre)
És el gran informatiu de proximitat, fet en desconnexió des de les diferents delegacions territorials
catalanes de 8.30 a 9.00: una finestra de proximitat amb el més destacat de l’actualitat local.
Catalunya Informació sempre ha volgut mantenir l’equilibri entre la informació mundial i la
informació local, i els seus blocs informatius inclouen sempre notícies del territori. L’espai permet
fer un zoom sobre l’actualitat més pròxima als oients i posa a l’antena els seus protagonistes amb
entrevistes i reportatges que habitualment queden al marge en les rutines de producció de la
informació nacional i internacional. Aquest informatiu es complementa amb tres espais breus en
desconnexió al llarg del dia.
“L’entrevista”
Catalunya Informació té un espai que és referent en l’actualitat del cap de setmana: “L’entrevista”.
Un espai informatiu que el 2013 canvia de dia d’emissió i passa de fer-se diumenge a dissabte al
migdia, amb Francesc Soler durant la temporada 2012-2013 i Eva Compta a partir de l’inici del curs
2013-2014, que reflexionen cada setmana amb un dels personatges focus de l’actualitat dels dies
previs. Les claus de la notícia, la reflexió del convidat i les reaccions informatives són presents
cada dissabte en un espai que s’ha convertit en dinamitzador de l’actualitat del cap de setmana.
“Economia i empresa”
Editat i presentat per Carles Prunera fins al juliol i per Nati Adell a partir de la nova temporada
2013-2014, “Economia i empresa” explica cada dilluns de les 20.00 a les 21.00 tots els vessants de
l'actualitat econòmica a través de notícies, reportatges, entrevistes, apunts divulgatius i l'anàlisi
d'experts sobre els diferents àmbits i sectors. L’any 2013 ha incorporat nous espais sobre política
fiscal, emprenedoria i empreses de tot el territori.
“Sentits”
Informatiu cultural que ofereix una selecció de temes de la setmana, a més d'entrevistes extenses i
seccions especialitzades, que s’emet els dijous de 20.00 a 21.00. L’edita i presenta Adolf Beltran i
en la nova temporada 2013-2014 aprofundeix en aspectes històrics i del gènere de la poesia amb
col·laboradors com Enric Casassas i Josep Gálvez. El programa fa un seguiment de l'actualitat
cultural, amb atenció especial a estrenes de teatre i concerts, amb connexions en directe i amb
l’estrena, aquest 2013, d’un espai de sèries de televisió.
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“Polièdric”
És el programa setmanal d'anàlisi política a Catalunya Informació, dirigit i presentat per Martí
Farrero, que s’emet cada dimecres de 20.00 a 21.00. A través d’una entrevista en profunditat,
busca totes les cares i les dimensions de la política: des del debat local, al territori, fins al més
global, i a la política feta a internet a través de les noves tecnologies de la comunicació. El
programa repassa els principals impactes de l'activitat política i compta amb un equip d'analistes i
col·laboradors que s’integren en l’entrevista de 40 minuts en format de tertúlia.
“Mapamundi”
El programa d'informació internacional de Catalunya Informació, presentat per David Casablancas,
s’emet els dimarts de les 20.00 a les 21.00. L’espai explica des de Catalunya la realitat del món de
la mà dels corresponsals i d’experts de prestigi, coordinats per la secció d'Internacional dels serveis
informatius. El 2013, el programa incorpora un espai de la Unió Europea amb motiu de les
eleccions al Parlament Europeu del 2014.

Espais temàtics
“El primer sector”, “Aires, aigües, llocs” i “Un país, quatre estacions” són tres espais temàtics
de tres minuts de durada en què es repassen, respectivament i de forma monogràfica, notícies
relacionades amb el sector primari, el medi ambient i la importància de l’activitat turística per a
l’economia. Els espais estan coordinats i realitzats pels centres territorials de Girona, Tarragona i
Lleida.

Els reportatges divulgatius
Els reportatges potencien l’esperit de servei públic de Catalunya Informació. Tenen una durada
d’entre 2 i 4 minuts i incideixen en aspectes que no acostumen a tenir cabuda als principals
programes informatius.
“La poma de Newton”
Espai de ciència de Catalunya Informació, editat i presentat per Purificació Barceló.
“Mapamundi - El reportatge”
Reportatge de política internacional que elaboren els redactors de la secció corresponent.
“Innovació”. Repàs de productes i noves iniciatives relacionades amb el món de l’empresa i
l’emprenedoria, amb l'objectiu de millorar l'eficàcia de la gestió o dels processos tecnològics.
“Blog de pares”
Amb Marta Bellès, és un espai que dóna eines per a l’educació dels infants i adolescents.
“Blog de mestres”
Amb Montse Poblet, es tracta d’un espai que visita escoles i instituts de tot el país per descobrir les
millors propostes educatives.
“Lex, Legis”
Diccionari de termes jurídics amb Maria Núria Revetlle.
“Balanç”
Una mirada a l’economia internacional, amb Quim Olivares.
“Travelling”
Les novetats de la cartellera cinematogràfica, amb Ferran Auberni.
“Solidaris”
Amb Adrià Bas, espai dedicat a organitzacions sense ànim de lucre o associacions vinculades a
l’ajuda social.
“Hemicicle”
Resum de l’activitat setmanal al Parlament de Catalunya, amb Ignasi Abad.
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“Generació digital”
Reportatges amb les novetats de les noves tecnologies.
Resums de premsa
Cada dia s’emeten per Catalunya Informació resums de premsa general, internacional, i comarcal, i
es repassen els editorials de premsa.

Els magazins a Catalunya Ràdio
“El matí de Catalunya Ràdio”, “La tribu de Catalunya Ràdio” i “El suplement” són els tres grans
magazins de Catalunya Ràdio, que combinen informació d’actualitat entreteniment, entrevistes,
actuacions musicals, humor, etc.
“El matí de Catalunya Ràdio“
El 2013 ha estat l’any de comiat de Manel Fuentes després de quatre temporades al capdavant
d’”El matí de Catalunya Ràdio”, que el mes de setembre obria una nova etapa encapçalat per
Mònica Terribas. Amb l’estrena de la temporada 2013-2014, el magazín amplia la durada, amb una
hora més d’emissió, que passa a ser de 06.00 a 13.00. El programa manté la voluntat de ser una
de les referències informatives del país i de compromís amb la societat. Per aquest motiu, l'equip
d'“El matí de Catalunya Ràdio” treballa amb la seguretat i professionalitat de la ràdio nacional de
Catalunya i l'estreta col·laboració dels Serveis Informatius, amb l’objectiu de ser d'utilitat per a la
societat, vetllant en tot moment per l'interès col·lectiu: resseguint dia a dia cap on va el món;
analitzant el model de país que ens agradaria construir entre tots; acostant les veus que discrepen i
fent-les dialogar. Amb els fets, les dades contrastades, el rigor i l'honradesa per explicar-ho tot, i
l'empatia necessària per posar-se a la pell de qui contribueix a fer avançar el programa: les veus i
l'audiència.
Mònica Terribas és la nova directora i presentadora del programa
“El matí de Catalunya Ràdio” de la temporada 2013-2014.
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L'actualitat marca les hores d'“El matí de Catalunya Ràdio”, donant veu als protagonistes, amb una
mirada constructiva a la societat, fent una radiografia àmplia del que passa arreu i assenyalant a
l'audiència quines eines pot trobar a la ràdio pública. Per això, el programa surt diàriament al carrer
amb una unitat mòbil i posa veu als reptes que afronta la gent. També fa un seguiment dels afers
que comprometen la confiança en la democràcia i posa llum sobre aquelles persones que per la
seva trajectòria esdevenen actius del país. Setmanalment, el programa explica com ens
transformen la vida les noves tecnologies, el rerefons del que en diem la societat de la informació, i
recorre el territori amb un concurs per descobrir el país a partir de propostes de cultura i lleure. Hi
ha un temps per a la tertúlia esportiva, l'anàlisi de tendències, la gastronomia, les novetats del
"Lectoralia" amb Màrius Serra, les propostes pel cap de setmana i el temps a la carta.
Amb honestedat i sinceritat, l'equip del programa treballa per ser referència per la forma d'abordar
els continguts a fons de qualsevol àmbit, també l'humor! En aquest cas, el tram final d’"El matí de
Catalunya Ràdio” compta amb les intervencions d'"Els minoristes", que proposen una mirada àcida
i intel·ligent a la realitat, fent pensar a través del somriure.
Durant la programació d’estiu, Marc Garriga és el realitzador del programa, que s’emet de 07.00 a
13.00 h, i també respon amb rigor a un compromís de servei, informació i entreteniment.
“La tribu de Catalunya Ràdio”
Les tardes de Catalunya Ràdio, de 16.05 a 19.00, Tatiana Sisquella i tot l’equip de “La tribu” han
estat molt pendents de l'actualitat amb periodistes amb mirada pròpia com Albert Om, Toni Soler,
Cristina Puig, Eloi Vila, Eduard Voltas o Anna Pérez Pagès. El magazín s'apassiona també per la
cultura, amb Josep Pedrals, que porta la poesia, i Sílvia Soler, el menú literari, amb postres
incloses. Nandu Jubany descobreix cuines i cuiners, Albert Puig connecta amb la música i Marc
Giró dóna lliçons d'urbanitat i de bon vestir per aprendre a anar per la vida. “La tribu” presenta
experiències personals úniques, gent que val la pena descobrir i informa de les grans coses que
passen al món i de les petites coses de la vida.
A partir del mes de setembre, Xavier Rosiñol i tota la tribu continuen descobrint històries
sorprenents i converses sense pressa amb persones, conegudes o anònimes, que val la pena
conèixer. Ho fan amb naturalitat, franquesa i sensibilitat amb les observacions i comentaris d'en
Xuriguera i en Faixedas, que reparteixen bon humor a les tardes de Catalunya Ràdio.
“El suplement”
Dirigit i presentat per Sílvia Cóppulo, “El suplement” és el programa de referència informativa i líder
a Catalunya els caps de setmana durant els últims tres anys. El magazín es presenta amb tot el
temps del món per parlar de les coses que més interessen i per escoltar aquelles persones que
tenen coses a dir. El programa comença amb la informació de primera hora a partir de les 8 del
matí, amb els Serveis Informatius de Catalunya Ràdio, i una tertúlia d’actualitat. Després de l’espai
gastronòmic "Tàpias variades", amb Pere Tàpias, “El suplement” obre temes de debat d’actualitat.
També escolta les confessions des d'"El divan", històries viscudes en primera persona, "Coses de
la vida matrimonial i marítima (perquè hi ha parelles que naveguen)", records de 'Quan érem
feliços', passions literàries i actuacions musicals en directe.
Un any més, “El suplement” del 15 de desembre es va posar al servei del projecte solidari de La
Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, dedicada a les malalties neurodegeneratives. La Marató va
començar, un any més, a “El suplement “ i va ser en antena de les 08.00 a les 14.00, donant veu
als protagonistes d’aquesta edició.
Durant la programació d’estiu, per tercer any consecutiu, “El suplement” va ser realitzat per Adam
Martín. Cada dissabte i diumenge, de 10.00 a 14.00, el programa es proposava explicar les coses
en positiu i donar una especial importància a la ironia, la cultura, el respecte i el sentit de l'humor.
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Els esports
L’atenció a la informació esportiva sempre ha estat un dels pilars fonamentals de la programació de
TV3 i Catalunya Ràdio. L’atenció als grans esdeveniments, però també el seguiment continuat de
l’actualitat són trets definitoris dels canals generalistes, que també han tingut el seu impacte en la
tematització de continguts de l’actualitat. Així, les retransmissions esportives de TV3 o els
programes esportius del cap de setmana de Catalunya Ràdio són alguns dels espais més seguits
als mitjans televisius i radiofònics i són habitualment al capdavant dels rànquings d’audiència.
El futbol, el bàsquet la Fórmula 1 o el motociclisme són els esports estrella a les graelles però, fidel
al seu compromís d’atenció als esports arrelats al territori i a tot tipus de disciplines, Televisió de
Catalunya ha seguit amb atenció tot tipus de competicions i esports. Handbol, futbol sala, atletisme,
volei platja, tennis, ciclisme ... És en aquest àmbit en què agafa rellevància la trajectòria ascendent
del canal esportiu i d’aire lliure Esport3 que arriba al seu tercer any d’existència sent referència en
l’àmbit de la informació especialitzada
La programació esportiva a Catalunya Ràdio també té un pes força rellevant. Entre 30 i 40 hores
setmanals d’atenció a tot tipus de competicions i l’actualitat que aquestes generen. I, el cap de
setmana, quan Catalunya Ràdio esdevé la nacional i més esportiva de totes, amb els bucs insígnia
“Tot gira” i “La transmissió d’en Puyal” com a principals estendards d’una aposta programàtica
reconeguda pel públic català.

Els esports a Televisió de Catalunya
Durant el 2013, els esports segueixen sent un dels punts forts de la programació multicanal de
Televisió de Catalunya, tant amb les seves finestres a TV3, amb transmissions i programes, com
amb les rodes informatives del 3/24, i, d’una manera especial, al canal Esport3, que durant aquest
any ha batut el seu rècord d’audiència, amb un “share” de l’1,4 anual. També ha estat destacable
l’increment del consum en l’entorn digital de la web esport3.cat, de l’aplicació Esport3 i dels
continguts d’esports a les xarxes socials. El futbol, la Fórmula 1 i el bàsquet són els tres puntals de
la programació, que es completa amb els events esportius d’especial importància i el seguiment
acurat de l’esport a Catalunya, en totes les seves vessants.
La informació esportiva és un dels eixos dels “Telenotícies” la presenten
Artur Peguera, Àlex Castells i Maria Fernández Vidal.
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El futbol
La Champions continua sent el producte estrella del futbol a TV3, amb el millor partit dels
dimarts, tota la informació de la jornada dels dimecres i les finals de la Supercopa d’Europa i de
la Champions en directe, tot i que en aquest 2013 el Barça no ha estat protagonista de cap
d’aquestes dues finals.
Partits de Champions més vistos de l’any:

Partit

Data

Am (000)

Am %

Quota

Barça-Milan

12/03/2013

1730

24,9

47,2

Bayern Munic-Barça

23/04/2013

1696

24,4

48,3

PSG-Barça

02/04/2013

1675

24,1

46,7

Milan-Barça

22/10/2013

1325

19,1

39,1

Ajax-Barça

26/11/2013

1108

16,0

33,5

La programació sobre la Lliga de Campions la cobreixen “Zona Champions i “Zona Champions Club”
amb Xavier Valls, Bernat Soler i Gerard López i Xavier Torres i Ricard Torquemada.

Més enllà de la Champions, TV3 també ha fet un ampli seguiment de la Lliga, de la Copa i de la
Supercopa d’Espanya, tant en format de programes informatius com en transmissions, començant
pels dos partits de la Supercopa del Barça contra l’Atlètic de Madrid i les dues primeres rondes del
Barça a la Copa del Rei. A la Lliga, s’ha consolidat el format “Hat Trick” per fer el seguiment als
equips catalans de Primera, just quan acaben els seus partits, que ara ja només ofereixen en
directe els canals de pagament. Una situació que ha permès un fort estalvi pressupostari i que
tindrà encara una major incidència en el pressupost del 2014, on ja no tindrem cap partit en directe
de la Lliga de Primera.
Altres partits de futbol més vistos:

Partit

Data

Am (000)

Am % Quota

Supercopa

Barça-At. Madrid

28/08/2013

1045

15,1

39,8

Copa del Rei

Barça-Còrdova

10/01/2013

995

14.3

29.4

Supercopa

At. Madrid-Barça

21/08/2013

769

11,1

36,3

Copa del Rei

Barça-Cartagena

17/12/2013

752

10,8

23,8

Trofeu Joan Gamper

Barça-Santos

02/08/2013

681

9,8

31,0
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S’ha dedicat una atenció especial al títol de Lliga del Barça que s’ha viscut intensament: jornada a
jornada des del “Hat Trick Barça”, tant a TV3 com a Esport3, i a les celebracions amb la
transmissió en directe de la rua pels carrers de Barcelona. Aquesta Lliga també es recordarà per
les vivències personals de Tito Vilanova i d’Abidal, que també han tingut un tractament especial en
la nostra programació.
Com sempre, el “Hat Trick Espanyol” és referència de la informació blanc-i-blava, tant a la Lliga
com a la Copa. S’han fet dos documentals especials sobre dues de les icones de la història de
l’Espanyol “Marcats: més enllà de Leverkusen”, dedicat al 25è aniversari de la gesta de l’equip de
la UEFA, i “Marcats pel 21”, dedicat al gran capità Dani Jarque. Les estrenes de tots dos han estat
moments especials per a l’afició i han tingut un bon seguiment d’audiència i, sobretot, molts
comentaris a les xarxes socials.
Els conductors del “Hat Trick Espanyol” Raquel Mateos i David Balaguer.

El 2013 ha sigut també l’any del Girona en la seva gran temporada cap a Primera Divisió, que
només s’ha espatllat en el play-off final al camp de l’Almeria, quan el somni estava a punt de fer-se
realitat. Esport3 ha retransmès una bona part dels partits i les audiències de la Segona Divisió han
augmentat a mesura que les opcions d’ascens de l’equip eren més grans. El canal ha estat present
en les campanyes de suport que han mobilitzat l’afició gironina en una temporada històrica i ha
retransmès la rebuda de l’equip a Girona i al seu Ajuntament, tot i que l’ascens se’ls havia escapat
en l’últim moment.
També han tingut un bon seguiment en directe el Centre d’Esports Sabadell i el Barça B, els altres
dos equips catalans de la Lliga Adelante. El seguiment del futbol català el completa el programa
dels dilluns “Futbolcat” i el seguiment dels equips catalans de Segona B, amb atenció especial al
Lleida i l’Hospitalet, que són els que han jugat el “play-off” d’ascens.
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La Fórmula 1
El mundial de la Fórmula 1 continua sent part fonamental de la programació esportiva de TV3 els
caps de setmana de Gran Premi. L’oferta de TV3 s’ha mantingut com la més seguida per
l’audiència catalana, amb una mitjana del 26,9 de share durant les 19 cites del campionat, que han
reunit prop de mig milió d’espectadors cada diumenge (490.000 espectadors de mitjana). L’altre
operador que ha ofert el mundial s’ha quedat en una mitjana anual del 19,1%. El Gran Premi més
vist ha estat un cop més el del Circuit de Catalunya (amb un share del 35% i una mitjana de
817.000 espectadors) pel qual TV3 i Esport3 han fet una programació especial durant tot el cap de
setmana des de Montmeló.
Els Gran Premis més vistos:

Premi

Data

Am (000)

Am %

Quota

Automobilisme F1

G. P. Espanya

12/05/2013

817

11,8

35,9

Automobilisme F1

G. P. Mònaco

26/05/2013

749

10,8

30,6

Automobilisme F1

G. P. Bahrain

21/04/2013

699

10,1

30,8

Automobilisme F1

G. P. Canadà

09/06/2013

698

10,1

25,4

Automobilisme F1

G. P. Hongria

28/07/2013

627

9,0

31,9

L’equip de presentadors de la Fórmula 1:
Francesc Rosés, Francesc Latorre, Laia Ferrer, Joan Viladelprat i Josep Lluís Merlos.

L’audiència acumulada de TV3 d’aquesta temporada és de 4.167.000 persones, xifra equivalent al
60,1% de la població catalana; mentre que la d’Antena 3 és de 3.588.000 persones (51,7%).
Aquesta ha estat la dissetena temporada consecutiva que TV3 ha transmès el Mundial de Fórmula
1 i, a final d’any es planteja el repte de renovar els drets d’emissió. Mediapro ha fet públic el
concurs de renovació per dues temporades i Televisió de Catalunya ha presentat una oferta a la
baixa que suposarà un important estalvi per als pressupostos del 2014 i 2015. que al final va ser
acceptada, conjuntament amb la d’Antena 3, i que suposarà un important estalvi per als
pressupostos del 2014 i 2015. De tota manera, el nou contracte suposa l’entrada en acció del canal
de pagament Movistar TV de Telefónica, que també oferirà el mundial amb una oferta específica
per al pagament i que pot suposar canvis importants en la televisió esportiva de futur.
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El Bàsquet
Com s’ha dit, el bàsquet és un dels eixos importants de la programació de l’Esport3 i TV3 s’ha
afegit a les grans cites, sobretot a les finals.
La temporada 2013-14 va començar amb un acord amb l’Eurolliga per compartir els drets del
Barça amb Canal+. A canvi, Esport3 ha aconseguit un important descompte en la factura dels
drets, la renovació automàtica d’una tercera temporada amb les mateixes condicions i l’accés a
l’emissió de tots els partits de la competició, una opció que complementa la programació i que en
garanteix moltes hores amb contingut premium.
Pel que fa a la Lliga Endesa, el nou contracte amb l’ACB ha permès a TV3 i Esport3 retransmetre
per primera vegada una final de lliga entre el Barça i el Madrid.
Tant l’Eurolliga com la Lliga Endesa han aconseguit molt èxits d’audiència, i han superat en més
d’una ocasió els 10 punts de share. La programació dels partits s’ha completat amb prèvies i
programes tipus “El vestidor” que han estat molt ben rebuts pels seguidors d’aquest esport.
Partits de bàsquet més vistos:

Partit

Data

Am (000)

Am %

Quota

Lliga Endesa

R. Madrid-Barça

19/06/2013

544

7,8

18,4

Copa del Rei

Barça-València BC

10/02/2013

418

6,0

15,2

Lliga Endesa

Barça-R.Madrid

14/06/2013

369

5,3

13,9

Lliga Endesa

Barça-R.Madrid

16/06/2013

346

5,0

18,1

Eurolliga

Barça-R.Madrid

10/05/2013

288

4,1

9,2

El bàsquet és un dels esports que té més audiència als canals de TV3.
Ens en parlen Nacho Solozabal, Jordi Robirosa i Víctor Lavagnini.

El Mundial de Natació
Esport3 ha viscut un gran estiu gràcies, sobretot, a la transmissió del Mundial de Natació de
Barcelona, que ha estat possible gràcies a l’acord amb TVE i l’Ajuntament de Barcelona, membres
del Comitè Organitzador del BCN 2013.
El Mundial va començar amb la transmissió per TV3 de la cerimònia d’obertura des del Palau Sant
Jordi i va continuar, tant a TV3 com a Esport3, amb quinze dies molt intensos i espectaculars.
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TV3 va seguir d’una manera especial les finals de la competició de natació sincronitzada, on Ona
Carbonell va assumir el lideratge i va acabar sent una de les reines de la competició. El Waterpolo,
les Aigües Obertes i els Salts van aconseguir bones audiències al canal Esport3, que va
aconseguir aquell mes el seu millor registre mensual amb un share d’1,5, molt per sobre de l’altra
televisió que oferia la competició.
Els presentadors del Mundial de Natació.

Esport3
El canal esportiu de Televisió de Catalunya ha completat la seva tercera temporada amb els millors
resultats aconseguits fins ara: ha acabat l’any amb una quota de l’1,4 que el situa molt per sobre
dels seus competidors esportius. Aquests resultats s’han aconseguit gràcies tant a la programació
regular del canal com les transmissions puntuals o especials que s’han fet al llarg de l’any.
Aquest 2013 ha estat també el primer any complet de l’oferta de documentals d’aire lliure en el
day time de dilluns a divendres, que també ha aportat guanys destacats a l’audiència de cada
jornada, tot i que l’oferta de continguts s’ha hagut d’ajustar als documentals en existències, per les
dificultats pressupostàries del moment.
L’”Esport Club”, a les 20.00, i l’”Efectivament”, a les 23.00, són les dues referències de la
programació esportiva diària del canal de dilluns a divendres, amb la informació i l’opinió de cada
jornada.

Xavi Valls i Lluís Canut presenten “Esport Club” i “Efectivament”,
dos programes esportius diaris i de referència.
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Els caps de setmana, les referències són el “Gol a gol”, amb el seguiment de la jornada esportiva
tant dissabte com diumenge, i la nit dels “Hat trick”, amb les versions “Hat tritck Espanyol”, “Hat
trick total” i “Hat trick Barça”. Altres programes especialitzats són “Motor a fons”, i “Km 0”, dins
de l’àmbit del món del motor, i “Futbolcat”, “Zona Champions Club”, “Champions Magazine” pel
que fa al futbol; “Temps de neu” i “Temps d’aventura” en l’àmbit de l’aitre lliure i “Zona UFEC” pel
que fa a l’esport català en general.
Quant als drets, aquests són els principals que s’han explotat en directe durant el 2013:
•
•
•
•
•
•
•
•

Futbol: Segona A i Segona B
Bàsquet: Eurolliga, Lliga ACB/Endesa, Lliga Femenina i Lliga Nacional Catalana
Handbol: Champions i Asobal
Hoquei patins: OkLliga, Copa, Supercopa i Final four
Motor: Mundial Trial Indoor, DTM, Dakar i Mundial Enduro Indoor
Futbol sala: Lliga, Copa, Lliga catalana i Final four
Esports d’acció: X-Games d’estiu i hivern
Futbol internacional: partits seleccions Argentina i Brasil, preferentment.

Com sempre, els programes esportius de TV3 han tingut una especial cura de l’esport femení, tant
amb transmissions com en les informacions als nostres informatius, amb accions especials de
suport als “Telenotícies”.
També l’esport adaptat ha tingut la seva finestra als nostres informatius, i aquest any d’una manera
especial a Esport3, amb una sèrie de programes monogràfics sota el títol de “Capacitats”.
Els protagonistes de "Capacitats" expliquen com l'esport els serveix com a mètode de superació en la vida.

Esport3 multiplataforma
L’aposta del portal web del canal Esport3 per donar preponderància als continguts vídeo i la
generació de més continguts es materialitza amb un augment del nombre de visites. Segons
ComsCore (referència del sector per mesurar les audiències digitals) esport3.cat passa d’una
mitjana de 168.255 usuaris únics a 179.916, dada que representa un augment del 6,9%.
Pel que fa a visites, s’observa un alt consum a l’abril i al maig del 2013, perquè són els mesos en
què es resolen i es juguen les fases finals de la majoria de competicions (Lliga futbol, Champions,
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Eurolliga bàsquet…) També a l’octubre del 2013, coincidint amb el canvi d’editor del portal
esport3.cat. En contrapartida, hi ha un descens del consum al juliol i l’agost, mesos de vacances.
Amb la gradual renovació de contractes s'ha aconseguit incloure els drets d'internet i de mòbils de
gairebé totes les competicions que tenien drets per al canal de televisió. Per això s’ha pogut emetre
al llarg del 2013, gairebé de manera ininterrompuda, tant a la web com en l’aplicació, tots els
continguts del canal. Han destacat com a novetats la inclusió de drets dels partits de Primera de
futbol, el Mundial de Natació de Barcelona 2013, el Mundial de Ral·lis i l’NBA.
Les dades d’audiència reflecteixen la importància dels directes i del temps real en relació a les
descàrregues de podcast i consum de vídeos a la carta: el directe d’Esport3 se situa en el tercer
lloc del rànquing de directes, amb 96.501 visites de mitjana mensuals i 247.157 visualitzacions de
mitjana mensual, amb un acumulat de 2.965.882 visualitzacions. En canvi, no hi ha cap programa
del canal Esport3 entre els deu programes més vistos al TV3 a la carta ni entre els deu programes
més descarregats (podcast).
Durant aquest 2013, ha augmentat el nombre de transmissions només per internet, sobretot en
aquells casos de coincidència horària amb un altre partit o competició per donar un millor servei a
la nostra audiència. S’estan fent esdeveniments ocasionals només per internet de manera regular,
com per exemple totes les rodes de premsa de l’entrenador i jugadors del Barça.
L’aplicació d’Esport3 va estrenar al gener del 2013 la versió per a tauletes. Al final del 2013,
266.770 usuaris ja la tenien instal·lada. Al llarg del 2013, l’aplicació de mòbils i tauletes d’Esport3
es consolida com la tercera aplicació de la CCMA amb més usuaris actius, al darrere de la de TV3 i
Catradio, amb una mitjana de 50.000 usuaris actius.

Xarxes socials
Amb un 59% de creixement respecte al 2012, la pàgina de Facebook d’Esport3 es consolida com la
segona amb més seguidors o fans, per darrere de TV3. Al desembre del 2013 va arribar als
100.000 fans. I va superar la mitjana de creixement del total de la CCMA (22%). Continuem veient
dia a dia a l’Informe d’Audiències que Facebook és la xarxa social amb més trànsit dels nostres
continguts de la web, tot i que, d’altra banda, sembla que hi ha més comentaris dels nostres
continguts a través de Twitter.

Respecte al compte de Twitter, l’augment de seguidors és d’un 54,5 %, i arriba gairebé als 93.000
followers. També supera la mitjana de la CCMA (37,5%).
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Els esports a Catalunya Ràdio
Catalunya Ràdio manté la filosofia d’apostar pels esports com un dels pilars de la seva
programació. El 2013 ha mantingut tots els programes que ja estaven en antena, començant amb
“El club de la mitjanit” o el “Tot gira” i seguint pel “Catalunya vespre esports”, el “Tot gira migdia” i el
“Catalunya migdia esports”. Aquest últim ha mantingut la franja horària d’anys anteriors, tot i que
amb la nova temporada ha canviat de nom, que inicialment era “L’informatiu migdia esports”.
També han continuat a l’antena les transmissions de tots els partits oficials del Barça de futbol amb
“La transmissió d’en Puyal” i del RCDE amb “La transmissió de l’Espanyol”, a més d’altres partits
puntuals de bàsquet, handbol, hoquei, futbol sala i motociclisme.
La suma d’aquests continguts, a la qual s’afegeix la presència a tots els butlletins horaris i les
tertúlies esportives que es fan els dilluns a “El matí de Catalunya Ràdio” (i també l’endemà dels
partits que el Barça juga a la Lliga de Campions), suma unes 40 hores setmanals. Una xifra que
arriba fins a les 70 hores si sumem els continguts esportius de Catalunya Informació: cinc minuts
cada mitja hora de dilluns a divendres, i set minuts els caps de setmana. A més, ha augmentat
notablement l’emissió de les rodes de premsa que s’han fet en directe per aquest canal.

Programes
“Catalunya migdia esports”
Apostant per un enfocament enginyós, singular i diferent, el “Catalunya migdia esports”, amb
Robert Prat, en molts casos és la primera oportunitat de sentir les rodes de premsa dels grans
protagonistes de la jornada esportiva, com ara els entrenadors o jugadors del Barça i de l’Espanyol.
També és l’escenari on s’han pogut seguir, en directe, diferents esdeveniments d’interès
internacional com el Tour de França, el torneig de Roland Garros, el Mundial de natació, els
entrenaments de motociclisme o Fórmula 1, etcètera.
Aquest any, el programa ha incorporat noves seccions: ‘Hotel Califòrnia’, on Eudald Serra apropa
les cançons preferides dels esportistes o temes relacionats directament amb el món de l’esport, i
‘Gent del barri’, on cada dimecres Isaac Vilalta explica la vida més amagada dels esportistes (un
esportista que es presenta com a candidat a la presidència d’Ucraïna o un ciclista professional que
s’adorm a la bicicleta o un futbolista amb tres estrelles Michelin...). Els dimarts és el dia del ‘Qui és
qui’, un dels fons documentals més importants del món dels esports per on Marta García ha fet
passar Jonah Lomu, Dick Fosbury, Lili Alvarez, Nadia Comaneci i Steve Regrace, entre molts
d’altres.
“Catalunya vespre esports”
De dilluns a divendres, entre les 20.00 i les 21.00, aquest programa respon totes les preguntes que
genera l’esport de casa nostra. Òscar Fernández fa l’anàlisi i el seguiment dels esportistes catalans
i internacionals, tot revivint els moments màgics i les claus de per què passen les coses.
Aquest 2013, ha incorporat nous espais com ara ‘Inside, l’esport des de dins’, on Sergi Andreu
explica com funciona un laboratori antidopatge, un camp de golf, un ral·li del mundial o un club
amateur. També s’ha donat veu als oients per elegir ‘El millor dels millors’, després d’una tria
proposada per Eudald Serra; i Xavi Campos ha acostat històries curioses del món del futbol a
‘Camps de futbol’, on ha descobert el gol més històric del mundials, els secrets d’Eusebio o quins
són els secrets de la major soccer league.
“El club de la mitjanit” Pere Escobar segueix obrint de diumenge a divendres les portes del seu
“club”, un espai que ja s’ha convertit en una referència del món radiofònic. Pel seu reservat, han
passat els principals protagonistes del món esportiu, com ara Johan Cruyff, Sandro Rosell, Cesc
Fàbregas i Pepe Reina, entre altres. Des de les 21.00 fins la 01.00 de la matinada, de dilluns a
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dijous (els divendres, amb Xevi Soler), són dues hores on es combina informació, opinió, anàlisi i
comentaris.
A “El club de la mitjanit”, cada dia es poden sentir els contes de Marc Artigau, els comentaris
d’Antoni Bassas, la ironia de Francesc Garriga al ‘Perepunyetes’, la relació de l’esport amb la
cultura amb Ricard Isidro a ‘El teloner del Gorina’ i els patiments que passa Ramon Salmurri a
‘Tocant els mites’, on cada setmana s’ha proposat un nou repte per superar i ha aconseguit fer
ultrafons amb Núria Picas, jugar a tenis amb Marc López, tirar-se a una piscina amb Laura Ester o
jugar a handbol amb Víctor Tomàs.
“Tot gira migdia”
Programa que s’emet cada dissabte i diumenge de 14.30 a 15.00, com a pròleg del “Tot gira”.
Aquest 2013, va començar amb Xevi Soler al capdavant, que amb l’inici de la nova temporada va
passar el testimoni a Montse Mir.
El motor té un protagonisme especial en aquest espai, ja que coincideix amb la disputa dels
principals grans premis del mundials de motociclisme, de Fórmula 1 i del campionat del món de
ral·lis. I també és el primer espai per recollir o viure en directe tots els partits de futbol, bàsquet,
hoquei, handbol, waterpolo... que es juguen al migdia els caps de setmana. En definitiva, són 30
minuts per posar-se al dia i estar al cas de l’última hora esportiva.
“Tot gira”
És el gran magazín esportiu del cap de setmana, que l’any 2013 ha iniciat l’onzena temporada,
amb més de dotze hores d’esports. Marc Negre el va conduir fins a final de la temporada passada i
David Clupés en va recollir el testimoni a partir del setembre. L’horari oficial del programa és
dissabte de 18.00 a 00.00 i diumenge de 17.00 a 23.00, però com que es basa en l’actualitat
esportiva sovint hi ha emissions especials a les 12.00, a les 15.00 o a les 16.00 h.
David Clupés condueix el magazín esportiu “Tot gira”.

Sempre que hi ha un esdeveniment destacat, allà hi ha el “Tot gira”. Amb lema “L’esport en
directe”, viu els partits del Barça, de l’Espanyol, del Girona, del Sabadell, del Joventut, del Manresa,
del Granollers, de l’Atlètic Terrassa, del Reus, del Vic, del Barceloneta... I tampoc s’oblida dels
principals rivals dels equips catalans, com ara el Madrid.
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També inclou moltes seccions per als seguidors dels diferents esports i per a qui vol passar una
estona d’entreteniment. Una de les més destacades és el “Problemes domèstics”, on cada dissabte
i cada diumenge Manel Fuentes convida a passar per l’estudi de Catalunya Ràdio personatges com
Josep Lluís Núñez, José Mourinho, Pep Guardiola, el rei Joan Carles i Mariano Rajoy, entre altres.
Altres espais del “Tot gira” són el ‘Xip groc’, ‘L’estic girat’, ‘Olor de resina’, ‘Torque Lab’, ‘Pol
Trafford’, ‘Face to face’, ‘La bústia de Beumala’, “We are the Champions’, ‘Territori Guixà’, ‘El melic
del futbol’ i, un any més, el ‘Gol Kubala’, que el 2013 ha coronat una sensacional xilena de Zlatan
Ibrahimovic. Aquest és un trofeu creat per a Catalunya Ràdio que premia el millor gol de tota una
temporada, marcat a qualsevol lloc del món.
“La transmissió d’en Puyal”
Referència absoluta en les transmissions esportives, Joaquim Maria Puyal ha continuat, un any
més, al capdavant de “La transmissió d’en Puyal” amb tots els partits oficials del Barça. El
programa, de quatre hores de durada, s’inicia una hora abans de l’inici dels partits i acaba una hora
més tard del final. Al costat d’en Puyal, hi ha un ampli equip de professionals, entre els quals
destaca Ricard Torquemada, en l’anàlisi tècnica dels partits, i Marta Carreras, amb entrevistes i
aportacions especialitzades.
La transmissió de “La TdP” també aporta nombroses seccions. A l’hora prèvia, ‘La valoració
esportiva del rival’, ‘L’ambient’, ‘La telepentinada de l’Iuient’, ‘El debat culer’, ‘El fotojoc’ i també ‘El
micròfon ocult de Crackòvia’. Un cop acabat el partit, a més de les entrevistes als protagonistes i
les rodes de premsa dels entrenadors, s’emet ‘L’examen del Ricard Torquemada’, ‘El quiosc de
l’endemà’, ‘Les dades del Carles Domènech’ i ‘El resum de l’Albert Mora’, entre d’altres.
Catalunya Ràdio ha celebrat aquest any les 2.000 transmissions radiofòniques de partits del Barça
en català amb Joaquim Maria Puyal i l'equip de “La TdP” a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de
Barcelona. “La transmissió d'en Puyal” va aplegar més de 200 assistents entre personalitats del
món de l'esport i la comunicació, antics col·laboradors i oients del programa afortunats pel sorteig
d'invitacions a les xarxes socials.
Acompanyat d'Isabel Bosch, Eduard Boet i Josep Lluís Merlos dalt de l'escenari,
Puyal va començar la celebració de les 2.000 transmissions de futbol en català
donant les gràcies a tothom i remarcant les circumstàncies difícils del país l'any 1976.
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Els companys de viatge de Joaquim Maria Puyal durant tots aquests anys van anar evocant les
seves vivències a les transmissions de futbol en català que ha fet des del 5 de setembre del 1976,
primer a Ràdio Barcelona i des del 1985 a Catalunya Ràdio, on actualment ofereix la narració de
tots els partits oficials que juga el Futbol Club Barcelona.
“La transmissió de l’Espanyol”
Catalunya Ràdio ofereix tots els partits oficials que disputa l’Espanyol. El narrador d’aquests partits,
que fins al final de la temporada 2012-13 va ser David Clupés, ha passat a ser Albert Benet des de
l’inici de la temporada 2013-14. Des del mes d’agost, David Ubach s’encarrega de les entrevistes,
amb la col·laboració de Ricard Torquemada, que fa l’anàlisi tècnic del partit; del Carles Domènech,
que aporta totes les dades, i del Dani Ballart, que fa els comentaris. Sempre que es juga en cap de
setmana, “La transmissió de l’Espanyol” queda sota el paraigua de l’equip del “Tot gira”, mentre
que entre setmana la coordina Òscar Fernández.

Una de les singularitats de la transmissió és que, un cop acabat el partit, l’equip de Catalunya
Ràdio i també els oients voten els millors jugadors del partit. El més ben puntuat durant tota la
temporada s’emporta el Trofeu Dani Jarque, que aquest 2013 ha estat per al davanter de l’equip
Sergio García, que va rebre el premi el mateix dia que el club va homenatjar el desaparegut capità
de l’equip a Cornellà-El Prat. El trofeu és una rèplica reduïda de l’estàtua que el RCDE té a la porta
21 de l’estadi, obra de l’escultora Marta Solsona.
El derbi, per partida doble
Per primer cop en els 30 anys de Catalunya Ràdio, l’emissora ha ofert els derbis entre el Barça i
l’Espanyol des d’una doble vessant: a més de l’emissió habitual de “La transmissió d’en Puyal” per
antena i per internet, aquest 2013, a través de l’aplicació per a mòbils i tauletes de l’Espanyol, s’hi
ha afegit “La transmissió de l’Espanyol” amb la narració d’Albert Benet. D’aquesta manera, els
oients que simpatitzen amb el Barça poden sentir Joaquim Maria Puyal i els que són de l’Espanyol
també tenen el seu narrador habitual, amb tota la informació i la passió que ofereixen les
transmissions de futbol. Curiosament, el primer cop que es va fer va ser el dia del Reis, el 6 de
gener del 2013, des del Camp Nou.

Sortides
El mes de febrer, Pere Escobar i l’equip d’”El club de la mitjanit” es van desplaçar fins a la seu de
l’Agrupació Barça Jugadors, amb motiu del Barça-Madrid que es jugava uns dies més tard, i van
conversar amb Pello Artola, Pere Valentí Mora, Paco Martínez, Josep Maria Fusté, Mariano Angoy i
molts altres exjugadors blaugrana.
El maig va ser el “Catalunya vespre esports” el que es va traslladar a l’Antiga Fàbrica Damm, amb
motiu de la transmissió 2.000 de futbol en català. Òscar Fernández va tenir la companyia de
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Joaquim Maria Puyal i, posteriorment, del vicepresident del Barça, Carles Vilarrubí, que va ser el
primer a valorar l’anunci de l’adéu de Mourinho com a entrenador del Madrid.
Una altra de les sortides d’”El club de la mitjanit” va ser a l’esportiva localitat de Bordils, on tota la
població es va bolcar a seguir el programa, que es va dedicar al seu equip d’handbol, i no va
quedar ni una cadira lliure al centre cívic.
De la mateixa manera, unes setmanes més tard, tot l’equip d’”El club” es va traslladar fins a
Terrassa, concretament fins a la seu de l’equip d’hoquei herba de l’Atlètic, on entre mil i un trofeus
Pere Escobar va entrevistar l’entrenador, Santi Freixa; el president de l’entitat i totes les persones
que d’alguna manera han fet història en aquest club.
Si cal destacar un esport que ha aconseguit mobilitzar més la redacció, sens dubte és el
motociclisme. El 2013 ha estat una temporada històrica pels pilots catalans que, per primer cop,
han aconseguit guanyar els mundials de les tres categories. Per aquest motiu, el “Tot gira” va viure
en directe els triomfs des de Cervera (la localitat de Marc Márquez), des de Granollers (de Pol
Espargaró) i des de Roses (de Maverick Viñales). A més, es va fer una transmissió i un programa
especial des del circuit de Xest, on Márquez es va proclamar campió del món.
Si el “Tot gira” va viure les curses en directe, el “Catalunya vespre esports” es va apropiar de les
celebracions. Òscar Fernández va traslladar als oients l’alegria de les tres poblacions catalanes,
amb l’arribada dels seus campions.

Especials
Sota el lema “Tots som Barça”, Catalunya Ràdio va viure a finals de febrer una setmana molt
especial. Una setmana on tots els programes de l’emissora es van vestir de blaugrana, amb motiu
del doble clàssic que van disputar el Barça i el Madrid, que es van enfrontar a la Lliga i en una de
les semifinals de la Copa del Rei.
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També va ser molt especial, curiós i divertit l’intercanvi que es va fer l’11 d’abril. Després d’un repte
plantejat en directe, Pere Escobar i Angel Llàcer es van intercanviar els papers i van viure una
experiència ben singular. Pere Escobar es va convertir, per un dia, en el presentador d’”Els
optimistes”, mentre que Àngel Llàcer es va situar al capdavant d’”El club”, on va demostrar les
seves aptituds esportives.
El trofeu Kubala de Catalunya Ràdio arribava l’any 2013 a la cinquena edició i distingia el jugador
suec Zlatan Ibrahimovic amb el premi el millor gol de la temporada 2012-2013. Va ser guardonat
pel gol de xilena que va fer en un partit de selecció davant el combinat d'Anglaterra, a partir de les
votacions dels oients del programa “Tot gira” i de nou periodistes esportius internacionals.
Organitzat pel departament d'esports de Catalunya Ràdio, el premi per a Ibrahimovic arribava
després dels guanyadors de les anteriors edicions: el brasiler Cleber Santana, el valencianista
Roberto Soldado, el davanter anglès del Manchester United Wayne Rooney i el jugador blaugrana
Andrés Iniesta. El trofeu, obra de l'escultora Montserrat Garcia, és una rèplica de l'estàtua dedicada
a Laszi Kubala que hi ha a l'entrada del Camp Nou.
El 8 de novembre, molts clubs de Catalunya van estar pendents de Catalunya Informació, que va
transmetre en directe el sorteig de la Copa del Rei de futbol, amb connexions des dels vestidors de
diferents clubs com ara el Lleida, el Nàstic, el Sant Andreu, el Girona...
Una altra iniciativa va portar Catalunya Ràdio fins a l’Himàlaia. El periodista esportiu Xevi Soler es
va convertir en un participant més d’una competició única, l’Everest Trail Race, una cursa amb
organització catalana, on desenes de competidors de tot el món lluiten per guanyar, amb la
muntanya més alta del món com a testimoni. Amb les seves connexions, l’enviat especial de
l’emissora va fer viure situacions i experiències de molts participants.

Blogs de motor
En un any històric pel motociclisme català, Catalunya Ràdio ja va preveure a l’inici del 2013 que
podrien arribar molts èxits. Per aquest motiu, va crear un blog dedicat exclusivament al Mundial de
motociclisme, “Univers MotopGP” i també un altre al Mundial de Fórmula 1, “Univers F1”.
En l’apartat de MotoGP, Damià Aguilar va introduir els oients a tots els circuits del Mundial.

En la F-1, Oriol Rodríguez va anar explicant mil i una anècdotes de les curses i els pilots
des de tots els punts del planeta.

56

Memòria anual d’activitats

CCMA 2013

La cultura i la divulgació
Els mitjans de la Corporació dediquen un espai destacat a la difusió i la promoció de la cultura, com
a eix important del servei públic de comunicació que presten. Amb el canal 33 i les emissores
iCat.cat i Catalunya Música com a principals altaveus, la presència de la cultura, i també de la
divulgació, és destacada a nombroses seccions de programes i als informatius de Televisió de
Catalunya i Catalunya Ràdio.

La cultura i la divulgació a Televisió de Catalunya
Els continguts culturals
Televisió de Catalunya ha fet un pas endavant pel que fa a la seva tasca prescriptora en l’àmbit de
la cultura, principalment a l’empara de la marca 33 que és, a hores d’ara, el seu millor referent de
qualitat en la informació i divulgació culturals. El maig del 2013 va posar en marxa “El 33
recomana”, un nou espai de recomanacions culturals. Amb un format de píndoles de 25 segons,
una creativitat pròxima a la publicitat, i amb presència tant a TV3 com al 33, atén a totes les
disciplines artístiques i explora tot el territori per donar visibilitat d’una manera atractiva a la nodrida
oferta cultural del país. Les càpsules arriben als espectadors de totes les edats en moments
diferents de la programació i ordena de la prescripció cultural de la casa aquest esdevé l’únic espai
breu de promoció i estricta prescripció d’activitats culturals en tots els canals, i comporta la
desaparició progressiva dels espais “TV3 recomana”, “No t’ho perdis” i “Tr3sc”.

Prèviament, i en el primer semestre, es van produir i emetre les píndoles prescriptores “No t’ho
perdis”, només emeses pel 33, com també el programa amb el mateix títol.
A final de novembre s’ha incrementat l’oferta d’”El 33 recomana” amb “L’agenda del 33
recomana”, un programa de 25 minuts de durada i emissió setmanal tant a TV3 com al 33, que
visualitza l’agenda cultural del país amb les píndoles, el suport dels continguts dels programes
d’actualitat cultural del 33 i la col·laboració d’un personatge popular que explica la seva setmana a
la vista. L’agenda també dóna finestra al bon planter d’il·lustradors de casa nostra en la secció
“Curiositat Il·lustrada”.
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En la línia del format “...a l’estudi”, present ja en temporades anteriors i que s’ha convertit en
l’oferta musical habitual de les matinades de TV3 i el 33, el 2013 s’ha ofert “Jazz a l’Estudi” i s’han
creat dos nous subformats: “Jazz a l’Aula”, on músics procedents de diverses escoles ofereixen les
seves primeres creacions i “Cava de Blues”, en què els músics desgranen les seves peces en un
escenari que vol recordar els espais d’aquestes emblemàtiques sales.
Una nova temporada del programa “Savis”, presentat per Josep Puigbó, ens ha permès gaudir
d'entrevistes en profunditat amb personatges que han tingut un paper clau en la nostra història
recent, i que no només l'han viscuda, sinó que han contribuït a escriure-la. El programa dóna a
conèixer i conserva la memòria, personal i històrica, dels entrevistats i, per extensió, del país.
Amb motiu del Centenari de les normes ortogràfiques, i amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis
Catalans, també s’ha produït i emès una nova temporada del microespai “Català a l’atac”, en
aquesta ocasió dedicat a difondre les normes ortogràfiques que es commemoraven, amb una
durada d’un minut, amb fragments de pel·lícules antigues i en clau d’humor.

El programes magazine de prescripció cultural han continuat oferint setmanalment l’actualitat
cultural i donant visibilitat als creadors, a les seves obres i al sector cultural. Aquest és un servei
públic que els espectadors reconeixen extraordinàriament. Així, situen aquests programes entre els
més valorats qualitativament pel panel de l’empresa GFK, aconseguint pel 33 una nota mitjana del
8,5 que la fa la cadena més ben valorada.
“Ànima”, el magazine dirigit i presentat per Toni Puntí, s’ha renovat en continguts, format i durada.
Cercant als creadors en el seu àmbit natural, ha trepitjat el carrer i els espais culturals per
esdevenir un programa centrat en les arts escèniques i en la música, amb una durada de trenta
minuts i amb una nova proposta visual i de tractament d’imatge.
També el “Via Llibre”, el programa de llibres del 33, es renova trencant amb la línia temàtica
argumental de continguts que tenia per esdevenir més obert i més flexible i poder mostrar amb més
varietat els diferents continguts literaris i d’edició que el formen.
“Cinema 3”, el programa més veterà de la cadena, ens ha seguit mantenint informats sobre el món
del cinema, sobre les estrenes nacionals i internacionals, els festivals més rellevants, els rodatges,
les opinions dels espectadors i tot el que cal saber per estar al dia de l’actualitat cinematogràfica;
incrementant el coneixement dels espectadors i motivant l’interès per les arts cinematogràfiques,
d’aquí i de fora. Liderat per Jaume Figueras, qui també ens ha presentat per TV3 el cicle especial
“Cinema d’acció”. Mentre, el “Sala 33” s’ha centrat, amb Àlex Gorina, a apropar-nos al cinema
català i als directors, productors, actrius i actors que el fan possible. En aquesta quarta temporada,
ho ha fet sortint a cercar els protagonistes amb qui conversa en el seu àmbit natural i relacionat
amb la producció que s’ofereix, tot donant visibilitat al cinema català des de totes les vessants. I
quan l’ocasió ho ha requerit, presentant les produccions catalanes a TV3, com amb l’”Especial
Sala 33” dedicat a l’estrena de “Mentiders”, de Sílvia Munt.
El 2013 s’ha emès la última temporada de “Singulars”, programa dirigit i presentat per Jaume
Barberà. Els temes i personatges centrats en l’economia, la crisi, la situació política, la salut,
l’educació i el coneixement personal han fet que fos el programa, en general, més vist del 33 i amb
els millors resultats en els estudis qualitatius, i han posat les bases per a fer evolucionar el format
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cap a un nou programa, “Retrats”, que s’ha començat va començar a crear i preparar ja durant
aquest any.
El món dels castells ha estat el protagonista de juny a novembre amb el programa “Quarts de nou”
que, setmanalment des del 33, ha ofert tota l’actualitat castellera i la divulgació en aquest àmbit,
mentre que a TV3 s’han ofert programes especials sobre les diades més representatives del
calendari casteller, amb la voluntat de donar servei als espectadors castellers però també de donar
a conèixer als que no ho són aquesta manifestació de cultura popular que exemplifica tan bé els
valors de la societat catalana.
Les presentadores de “Quarts de nou” Elisabet Carnicé i Raquel Sans.

La cultura popular ha estat present també a la graella amb “La Sonora”, que ha continuat centrantse en la divulgació de la música i les danses d’arrel i dels artistes que les fan possibles. En l’àmbit
musical, el programa “Sputnik” ha centrat les seves emissions del 2013 en la recuperació dels
documentals de producció pròpia, mentre que el programa “De prop”, ha estrenat una temporada
de concerts de proximitat, de petit format, per tal de donar a conèixer els darrers treballs de grups
de pop-folk catalans i disposar així d’uns documents audiovisuals històrics i atemporals sobre el
patrimoni musical català.
“CatMúsica” ens ha ofert una tria dels millors concerts de música clàssica que es fan al nostre
país. Presentat per Àlex Robles, aquesta ha estat la segona temporada en què es compartia nom i
imatge amb el canal radiofònic de música clàssica de la CCMA amb la voluntat de construir una
oferta consolidada en aquest àmbit en ràdio, televisió i web. Sota aquesta capçalera, s’han produït i
emès diversos concerts, com el “Concert Trio Ludwig. Triple de Beethoven” (L’Auditori de
Terrassa), el “Rèquiem de Verdi” (L’Auditori), “Concert Jordi Savall. El So original”, “WOW. Òpera
de cambra” (Peralada), “Memorial Pau Casals. L’Atlàntida” (Liceu), “Concert de Cap d’Any”
(Figueres), el “Concert de Sant Esteve. 100 anys”, entre d’altres.
També en col·laboració amb Catalunya Ràdio, i per participar en el concurs de maquetes musicals
“Sona 9”, s’ha fet un seguiment de les darreres fases del concurs amb l’emissió de micropeces
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divulgatives que han donat a conèixer els grups que hi participaven, les proves i, finalment, els
guanyadors, descobrint així els nous valors musicals del país.
Per complementar l’oferta musical i donar visibilitat a l’actualitat, durant el 2013 s’ha emès
“Videoclips Catalans”, una selecció de clips musicals que han tingut la seva finestra diària a les
matinades del 33.
En l’àmbit religiós, i com és habitual, durant l'any s’ha produït setmanalment el programa “Signes
dels Temps”, centrat en el temes d’església i les qüestions referents a la solidaritat. El programa ha
estat atent a l’actualitat, produint programes monogràfics com el dedicat al Nou Papa Francesc.
Com a programació especial, s’ha emès la "Missa Conventual de Montserrat" mensualment i la
“Missa del Gall”, enguany des de La Seu d’Urgell. Mensualment també, s’ha ofert el “Néixer de
nou”, en el que la confessió protestant s’ha adreçat als seus fidels.

Programes culturals especials
Un any més, s’ha donat cobertura en forma de programes especials –programes únics- a la cultura
popular, amb la “Cantada d’havaneres” de Calella de Palafrugell, que van seguir 354 mil
espectadors amb un 18’9 de quota, i els concursos de “Gossos d’atura” de Castellar de n’Hug i
Torroella de Montgrí. També als grans esdeveniments que han tingut lloc, com ara el “Piromusical”
de les festes de la Mercè de Barcelona, l'acte de recaptació i sensibilització “Ferran Adrià i La
fàbrica de menjar solidari” i la gala del “Català de l’any”, així com els concerts, “Concert de comiat
d’Al Tall”, “Concert Sílvia Pérez Cruz”, “Concert Txarango i els 40 lladres”, “Concert per la Llibertat”,
“Concert Per un futur sense Alzheimer”, “Concert Amics de les Arts, Espècies per catalogar”, i “Del
Ter al Plata. Homenatge a Joan Viladomat”. També s’han produït i emès especials dedicats al món
del cinema, donant visibilitat a les produccions i als festivals catalans, com ara la retransmissió de
la gala dels “V Premis Gaudí”, els “Premis EFA”, els “Curtmetratges Gaudí”, “Curtmetratges
Animats”, “Curtmetratges FicCat” i “Curtmetratges Filmets”.
I dins d’aquesta categoria de programes especials, s’han produït i/o retransmès diferents actes
culturals i/o institucionals d’especial rellevància per a la ciutadania com ara l’especial Sant Jordi
“Per què llegim?”, el “Concert Centenari Salvador Espriu” (Arenys de Mar), l’acte inaugural “L’ Auca
del Born”, els “Premis Nacionals de Cultura”, la “Nit de Santa Llúcia” i la “Nit de l’Obra Cultural
Balear”.
El “Concert per la Llibertat” organitzat per Òmnium Cultural i l’ANC va reunir, el 29 de juny, més de
90.000 assistents al Camp Nou. Hi van participar més de 60 artistes. TV3 hi va dedicar un especial.
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La cultura i la divulgació a Catalunya Ràdio
El Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio és, amb tota la seva oferta, una de les plataformes més
importants del país de difusió de la cultura i de l’actualitat que l’envolta en qualsevol dels seus
àmbits. Amb l’equip de direcció actual, encapçalat per Fèlix Riera, aquesta vessant s’ha vist
potenciada al llarg de tota la programació i de tots els canals, des de la voluntat de situar la cultura
com a eix elemental, al costat de la informació, del servei públic que s’ofereix des del grup. En
aquest sentit, s’ha mantingut l’aposta per l’Arxiu Sonor al web de l’emissora i l’espai d’opinió
‘Factoria sensible’, al costat de la promoció de la música i la cultura que es fa a través d’iCat.cat i
Catalunya Música. Amb motiu de l'Any Espriu, el grup d’emissores ha incorporat a la programació
una frase diària del poeta i escriptor, escollida per l'Oficina de l'Any Espriu, a més de dedicar
diversos espais a la seva obra, dels quals en queda constància a Catradio.cat.
L’aposta conjunta per la cultura i la multiplataforma, el departament de Continguts Digitals ha dut a
terme diverses iniciatives. Un exemple és “Un Sant Jordi ple de veus”, amb 25 microrelats gravats
amb treballadors de Catalunya Ràdio i amb pàgina pròpia al web, amb motiu de la diada de Sant
Jordi. L’any 2013, també va promoure una acció al web i les xarxes socials conjuntament amb el
portal LletrA de la UOC, amb 62 poemes gravats, amb motiu del Dia de la Poesia Catalana a
Internet, i la iniciativa “Catalunya Ràdio us felicita el Nadal”, amb 70 contes i poemes nadalencs
gravats amb treballadors de l’emissora.

L’Arxiu Sonor
L’Arxiu Sonor és una de les grans apostes de Catalunya Ràdio, amb vocació de convertir-se en la
referència sonora del país i donar valor al patrimoni de l’emissora.
Aquest projecte se sustenta en tres pilars bàsics: la selecció del millor material de Catalunya Ràdio,
que només es pot trobar al web Catradio.cat; la creació de nou material destinat a l’arxiu, i l’acord
amb altres proveïdors de continguts d’alta qualitat.
A més, l’arxiu incorpora documents amb altres suports tecnològics que ajuden a contextualitzar els
àudios, fent servir el passat de referència, amb el present com a punt de suport, i el futur com a
punt de mira, en un permanent work in progress, que durant el 2013 ha anat incorporant millores i
nous continguts.
2013, Any Espriu
El 2013 va fer 100 anys del naixement de Salvador Espriu, l'inesperat poeta del poble, l'home que
mirava la nostra terra i demanava llibertat per poder ser. I Catalunya Ràdio es va bolcar en aquesta
efemèride per homenatjar el català que més a prop ha estat del Nobel de Literatura. Aquest arxiu
s'ha anat actualitzant al llarg de l'any amb gravacions i continguts exclusius pel web.
Joana Raspall, els infants i els llibres
Arxiu que gira al voltant de l’escriptora i bibliotecària Joana Raspall, lluitadora incansable per la
llengua i autora de diversos diccionaris. El material inclou una entrevista exclusiva de Blanca
Busquets a aquesta escriptora, que va viure fins als 100 anys, escrivint petites joies adreçades
sobretot als infants.
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Être Dieu: Dalí en cinc escenes
Catalunya Ràdio recupera "Être Dieu", una òpera-poema en què Salvador Dalí fa la seva
interpretació sobre la creació del món i s'afegeix a la revisió de les perspectives sobre l'artista que
es fa a l'exposició del Centre Pompidou de París. L’arxiu inclou els capítols del programa de
Carmina Malagarriga a Catalunya Música que n’explica el procés creatiu.
La mort d'Hugo Chávez
El 5 de març del 2013 s'anunciava a Caracas la mort d'Hugo Chávez, president de Veneçuela des
de l'any 1998 i un dels polítics més rellevants en la història recent de l'Amèrica Llatina. Aquest arxiu
recull l’ampli seguiment de la mort del president veneçolà a Catalunya Ràdio i Catalunya
Informació.
ETA, adéu a les armes
El 21 de febrer de 2014, ETA fa el primer pas cap al desarmament amb el segellament de part del
seu arsenal. L’arxiu recull informacions i reportatges elaborats pels Serveis Informatius de
Catalunya Ràdio sobre la fi de la violència d’ETA i altres moments relacionats amb aquest procés.
Nelson Mandela (1918-2103)
El 5 de desembre de 2013 moria a Sud-àfrica Nelson Mandela (1918-2013). En aquest arxiu sonor,
Catalunya Ràdio recorda la figura del primer president negre de Sud-àfrica, un símbol mundial de la
lluita contra el racisme i a favor dels drets humans i la reconciliació.
Tàpies, des de l'interior. Viatge cap a l'exposició
La Fundació Antoni Tàpies i el Museu Nacional d'Art de Catalunya van presentar el 2013 la
retrospectiva més important que s'ha fet mai del pintor. Catalunya Ràdio es va incorporar al procés
de preparació final de la mostra "Tàpies. Des de l'interior”, durant el qual va explicar el dia a dia del
muntatge i les claus per a la preparació de tot el material.

Xavier Montsalvatge
Compositor, crític musical i professor, Xavier Montsalvatge té un arxiu dedicat que pretén descriure
una de les personalitats més destacades de la música a Catalunya durant el segle XX. Amb motiu
de la celebració del centenari del seu naixement l’any 2012, aquest arxiu sonor selecciona mostres
del seu talent musical, i també del seu pas pels micròfons de les emissores de Catalunya Ràdio.
La poesia a Catalunya Ràdio
En col·laboració amb l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), organitzador de la Setmana de la
Poesia de Barcelona, Catalunya Ràdio presenta un arxiu sonor dedicat a aquest gènere literari,
considerat durant molt temps minoritari però que actualment té un públic cada cop més ampli.
Toldrà a la carta
Violinista, director d'orquestra i compositor, Eduard Toldrà és un dels músics clàssics més
representatius del país. Amb motiu del cinquantè aniversari de la seva mort, Catalunya Música va
presentar una sèrie de programes que componen un recorregut literari pel seu món creatiu i
personal, amb textos inèdits, una selecció musical acurada i declaracions del mateix Toldrà.
Amat Piniella, Roig, Mauthausen
Catradio.cat és un dels pocs portals que ofereix aquest àudio descobert el 2013: una entrevista que
Montserrat Roig va fer a l'escriptor manresà Joaquim Amat-Piniella, de quan l'escriptora treballava
en el llibre "Els catalans als camps nazis". És la història de terror sobre Mauthausen viscuda en
primera persona per Amat-Piniella, una història que l'exdeportat ja havia descrit a "K.L. Reich".
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Roberto Bolaño a Catalunya, 1978-2003
Roberto Bolaño és un dels escriptors més grans de les últimes dècades. Nascut a Xile, va escriure
tota la seva obra en castellà. Però des dels seus llibres també va explicar Catalunya al món i va
situar el nostre país al centre de la contemporaneïtat. Catalunya Ràdio s'afegeix a l'homenatge del
CCCB, que organitza l'exposició "Arxiu Bolaño. 1977-2003" amb motiu del desè aniversari de la
seva mort.
Any Carmen Amaya
Catalunya Ràdio és membre del comitè organitzador de l’Any Carmen Amaya, una catalana
universal, bailaora que cantava i ballava des de ben petita en bars, cafès, restaurants i tablaos i
que, de gran, va adquirir fama internacional. Aquest arxiu és un homenatge de Catalunya Ràdio
pels cent anys del seu naixement a Barcelona i els cinquanta de la seva mort a Begur.
Pau Casals, un segle de música i d'història
Amb motiu dels 40 anys de la mort de Pau Casals, Catalunya Música es va afegir a la celebració
que en va fer la ràdio pública belga emetent una sèrie de cinc programes sobre el músic que aquí
us presentem traduïts al català. Casals hi narra, en primera persona, els fets més importants de la
seva vida.
Albert Camus, la veritat i la comèdia
Premi Nobel de literatura el 1957, Albert Camus va lluitar sempre per eradicar els totalitarismes. Va
dir el que pensava en forma de pamflet clandestí, de novel·la o d'obra de teatre. Aquest arxiu és
l’homenatge a "L'estrany" que hi havia darrere de les seves lletres.
Manuel Vázquez Montalbán
El periodista i novel·lista Manuel Vázquez Montalbán va retratar, per bé i per mal, la societat del
postfranquisme. Però també va crear un mite de la novel·la negra: Pepe Carvalho. Catalunya Ràdio
el recorda entre la realitat i la ficció, i amb un toc de les seves passions extraliteràries: la cuina i els
viatges.
Serem allò que vulguem ser. Miquel Martí i Pol
Miquel Martí i Pol sempre va escriure per sentir-se a prop del poble. Per a ell va construir tota la
seva poesia, planera i pròxima. I ho va fer d'una manera tan intensa que s'hi va quedar per sempre.
Catalunya Ràdio li dedica un arxiu sonor que és, per sobre de tot, un bon exemple del que ha
representat la seva literatura.

Pier Paolo Pasolini (CCCB)
Cineasta i escriptor italià, artista de gran talent admirat i perseguit pels qui eren blanc de les seves
crítiques, arriba amb tots els honors a Catalunya Ràdio amb motiu de l'exposició Pasolini Roma que
li va dedicar el CCCB.
Saramago, el sentit de les petites coses
Arxiu sobre l'escriptor portuguès José Saramago, que va rebre el premi Nobel de literatura el 10 de
desembre del 1998. Casat amb la periodista Pilar del Río, des de la seva residència de l'illa de
Lanzarote va lluitar per la justícia i per trencar silencis socialment incòmodes fins a la seva mort, el
2010.
García-Alix, imatges amb intenció
Al que s'ha vist se li pot donar una intenció a través d'una càmera fotogràfica. Aquest món
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d'intencions és el que suggereix Catalunya Ràdio amb els autoretrats d'Alberto García-Aliz, el que
va ser anomenat "fotògraf de la Movida" del Madrid dels anys 80.
La consagració de la primavera: centenari d'un escàndol
"La Consagració de la Primavera: centenari d'un escàndol" és una sèrie de quatre programes de
Catalunya Música en record del centenari de l'estrena d'una de les obres cabdals del segle XX, el
ballet “La Consagració de la Primavera” d'Igor Stravinski.
Alfred Brendel
L'extraordinari pianista Alfred Brendel va conversar el dilluns 4 de novembre de 2013 amb Jordi
Llovet, catedràtic de Literatura Comparada de la Universitat de Barcelona, dins la quarta edició del
cicle Converses a la Pedrera. Catalunya Música va cobrir aquest col·loqui i també la roda de
premsa prèvia.
Xavier Valls, en veu baixa (Fundació Vila Casas)
El pintor Xavier Valls és una referència de l'art pictòric català de la segona meitat del segle XX, que
l'exposició "Soto Voce" de la Fundació Vila Casas ha ajudat a revaloritzar. Aquest és el ressò que
Catalunya Ràdio es fa d’aquest món entre oníric i figuratiu de Xavier Valls.
Frederic Mompou
Catalunya Ràdio s'acosta amb aquest arxiu sonor a un nom imprescindible del piano català, un
compositor i intèrpret de llenguatge individual i propi: Frederic Mompou i Dencausse (Barcelona,
1893-1987).
Adéu a Anna Lizaran
Arxiu que recull algunes de les intervencions més recordades de l’actriu Anna Lizaran a les
emissores del grup de Catalunya Ràdio. Fundadora de Comediants i del Teatre Lliure, i primera
figura al Teatre Nacional de Catalunya, va rebre l'ovació del públic i la crítica.
Constantino Romero
La matinada del 5 de maig del 2013, el locutor, actor, doblador i presentador de televisió
Constantino Romero moria a Barcelona a causa d'una malaltia neurològica. Romero, nascut a
Albacete el 29 de maig del 1947, va destacar per la seva veu potent, que en més d'una ocasió es
va poder escoltar a Catalunya Ràdio, on va parlar de la seva feina i els seus projectes.

Factoria sensible
Aquest espai de Catalunya Radio i Catalunya Informació es manté com un punt de trobada entre la
comunitat cultural del país i l'audiència, amb l’objectiu de consolidar noves vies de comunicació
entre els nostres creadors i la societat.
"Factoria sensible" és un espai de dos a tres minuts de durada on intervenen personalitats de
diversos àmbits de la cultura que opinen sobre temes com arts visuals, música, literatura, teatre i
cinema. L'espai s'emet a l'informatiu "Catalunya vespre" i a "El Cafè de la República" de Catalunya
Ràdio, les mateixes peces es difonen durant la programació de Catalunya Informació i es poden
tornar a escoltar per internet, en el marc de l’Arxiu Sonor.
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La cultura al llarg de la programació
Com és habitual, la cultura té una presència transversal en els diferents espais de la graella de
programació. N’és un bon exemple la secció ‘Lecturàlia’, tot un clàssic a “El matí de Catalunya
Ràdio”, en què Màrius Serra repassa les novetats editorials amb un toc personal. Presenta cada
recomanació emmarcada amb una cançó directament relacionada amb el contingut del llibre i, a
més, aquest any l’acompanyen els particulars escriptors d’Els Minoristes. A més d’incloure
continguts culturals relacionats amb l’actualitat, amb entrevistes i actuacions en directe, el
programa també fa les seves propostes culturals cada dijous a ‘Planificats pel cap de setmana’,
l’espai que inclou música, cinema, teatre i totes les propostes d'oci perquè els oients puguin fer un
tast del bo i millor del cap de setmana.
A les tardes, “La tribu de Catalunya Ràdio” també ofereix espais per a la cultura. Entre les
propostes que presenta en format de conversa i actuacions musicals, hi ha seccions que giren al
voltant de diversos aspectes culturals, com el ‘Manual per tenir la millor col·lecció de discos del
món’, els consells de cuina de Nandu Jubany i el punt de vista singular del Modernet de Merda.
“El suplement” també participa en el foment de la cultura catalana des de diversos àmbits: promou
la cuina catalana amb la secció ‘Tàpias Variades’, té espais dedicats a la literatura i la música, on
cada setmana dóna a conèixer grups del panorama musical català, i a l'espai ‘El Divan’ entrevista
personatges de diferents àmbits de la societat i de la cultura. De fet, tots els programes estan
oberts a entrevistes, reportatges i taules rodones sobre l’actualitat cultural.
Programes ja clàssics com ara el cinematogràfic “La finestra indiscreta”, l’espai sobre cultura
popular “Mans” o el casteller “3 rondes” mostren també la presència dels diferents àmbits de la
cultura en la programació de Catalunya Ràdio.
A Catalunya Informació, es mantenen l’informatiu cultural “Sentits”, que durant el 2013 ha
entrevistat en profunditat els protagonistes de l’actualitat cultural, a més de seguir de prop el món
de la literatura, el cinema, la música, el teatre i les arts visuals. A més, aprofundeix en la història i
de la poesia amb col·laboradors com Enric Casassas i Josep Gálvez.
També continuen en antena el reportatge amb les novetats cinematogràfiques de la setmana
“Travelling”, a Catalunya Informació, i l’espai dels clàssics de la literatura universal “Lletres d’or” a
Catradio.cat.

Programes d’àmbit cultural
“Mans”
El programa, que continua apostant per tractar la cultura popular i tradicional sense complexos,
treballa cada setmana temàtiques que s’escampen per tot el territori. Des de fa deu temporades, se
centra en l’activitat que genera el món associatiu d’arrel tradicional, les mostres de cultura popular i
la música folk. Cada dissabte de 06.00 a 08.00 i cada diumenge de 06.30 a 08.00, el protagonisme
és de la cultura popular. A més de fer-se ressò de les noves formacions folk i la música per a cobla,
“Mans” dóna veu als principals moviments culturals d’arrel del país: el sardanisme, els esbarts, els
gegants i capgrossos, els diables i el cant coral, entre altres, i dóna una àmplia cobertura a
esdeveniments cabdals del calendari dels Països Catalans, que van la Patum de Berga i la Fira
Mediterrània de Manresa al Festival internacional Tradicionàrius, l’Aplec Internacional i el
campionat de colles sardanistes, passant per fires, festes i festivals amb d’arreu del país.
La temporada passada, amb el concurs “L’instant més gran dels Països Catalans”, el programa va
proclamar la tronada de Reus com el moment més emblemàtic de la cultura popular, que va obtenir
una gran participació de l’audiència. I amb l’inici de la temporada 2013-2014 ha incorporat com a
novetat un espai dedicat a les denominacions d’origen i les indicacions geogràfiques protegides.
A més de “Mans”, Catalunya Ràdio emet a través del web dos programes setmanals d’una hora
sobre música per a cobla: “So de cobla” i “Sarda.net”.
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“3 Rondes”
És l’informatiu del món casteller de Catalunya Informació, que durant la programació d’estiu també
s’emet a Catalunya Ràdio. El programa, editat i presentat per Joan Beumala, Josep Almirall i Jordi
Suriñach, inclou l’anàlisi, reflexió i valoració de l'actualitat castellera de la setmana. “3 Rondes”
parla de les diades castelleres del cap de setmana, se centra en els resultats i inclou un rànquing
amb les 10 primeres colles segons les actuacions que van fent durant la temporada. A més, ofereix
l'opinió d'especialistes, la previsió de la setmana i entrevistes als protagonistes de les colles
castelleres.
“La finestra indiscreta” i
Àlex Gorina dirigeix i presenta un programa dedicat a l’actualitat cinematogràfica i la cultura del
cinema des del punt de vista dels oients, que amb la seva participació marquen les directrius de
gran part dels continguts. El programa, que s’emet la matinada de divendres a dissabte, d’1.00 a
3.00, ofereix informació, entrevistes i reportatges de temàtica diversa, així com les col·laboracions
dels corresponsals. Durant l’any, “La finestra indiscreta” segueix de prop el Festival de Sitges, el de
Sant Sebastià i els premis Goya o Gaudí, a més d’estar pendent de les novetats del cinema català
en format televisiu i nous multimèdia dins l’àmbit audiovisual.
“L’audiovisual”
Com a especialista en cinema de Catalunya Ràdio, Àlex Gorina participa en diversos programes
per presentar i analitzar les notícies i novetats cinematogràfiques setmanals i també realitza
“L’audiovisual”, un programa dedicat a les bandes sonores del cinema i del món de l'espectacle
musical, que s’emet de 2.00 a 3.00 de la matinada de dissabte a diumenge.
“Tintín a la ràdio”
Espai que gira al voltant de la figura de Tintín i el seu creador, Hergé, emès els caps de setmana
de la programació d’estiu, escrit, dirigit i realitzat per Jordi Tardà.
“La terrassa del Cafè”
Els vespres de la programació d’estiu 2013, Joan Barril va conversar pausadament amb
personatges que marquen el dia a dia en diversos àmbits del país. Per la terrassa d'estiu del Cafè,
hi van passar convidats com Juli Capella, Pilar Senpau, Joan Font, Marina Subirats i Joaquim Maria
Puyal, Arcadi Oliveres, Jorge Wagensberg, Itziar González, Joan Font, Quim Vila, Josep Maria
Espinàs, Pere Portabella, Anna Veiga...
“Això és dramàtic”
La dramatització per a ràdio d’obres dramàtiques, que van de clàssics universals i catalans a
dramatúrgies contemporànies i modernes, amb l’acurada selecció de Dolors Martínez, emeses
durant els caps de setmana de l’estiu 2013.
“En ruta”
Programa musical pensat per als vespres d’estiu, de dilluns a divendres de 20.00 a 21.00, que
proposa un viatge pel món de la música de tots els temps i estils. Xavier Solà traça un passeig per
les emocions, per l’univers de la composició i la interpretació més inspirades, pel talent i la
sensibilitat de músics de tots els temps.
“Fora de catàleg”
Proposta de música sorprenent per als caps de setmana d’estiu, amb Xavier Salvà. Es tracta d’un
programa singular amb la millor música en vinil del segle XX i XXI, lluny de les fórmules
radiofòniques.
“Geografia humana”
Recull temàtic de música, amb Maite Sadurní, que s’emet les matinades del cap de setmana durant
la temporada d’hivern, de 3.00 a 4.00 h, i també durant l’estiu del 2013.
“Ara t’escolto”
Programa de cançó catalana, amb Magda Llurba, que s’emet les matinades d'estiu, de dilluns a
divendres, de 2.00 a 3.00 h.
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iCat.cat
iCat.cat, el portal de la música i la cultura emergents del Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio, ha
estrenat durant el 2013 un nou web, nous programes a la graella i ha potenciat la interactivitat amb
els oients. A més d’augmentar la col·laboració amb els agents culturals i creatius del país, també
ha apostat per la internacionalització del canal.
El web d'iCat.cat s’ha renovat completament el 2013 per convertir-se en un mitjà que va més enllà
de la ràdio tradicional i que enriqueix els continguts amb múltiples formats: programes, mixtapes,
streaming, textos, vídeo, xarxes socials i la participació directa de l'oient en la selecció musical. A
més dels programes habituals del canal, també hi ha molts continguts exclusius que només són al
web i a l'app.

El nou web permet una relació més estreta amb els oients, que poden valorar les cançons que
sonen a iCat i participar així en la selecció musical del canal. Només han de clicar a l'estrella que
apareix al costat de les cançons que sonen al canal.
Les novetats discogràfiques més interessants tenen un espai especial al web, on es poden llegir les
crítiques dels especialistes del canal.
L'actualitat de la música i la cultura emergents del país, així com de la internacional, es pot seguir
als butlletins horaris i també es pot ampliar la informació a través de textos, vídeos i àudios que es
publiquen al web.
La programació manté els magazins de contingut cultural “Els experts”, amb Albert Miralles i Roger
Seró, i “Cabaret elèctric”, amb Montse Virgili, i de prescripció musical com el veterà “Delicatessen”
d'Albert Puig. El canal estrena un nou espai dedicat a la música electrònica els divendres a la nit,
“Lapsus”, i col·loca a la graella programes que fins ara només es podien escoltar a la carta. És el
cas de “5 songs”, on un personatge tria 5 cançons que l'han marcat, “Songhunter”, el programa del
caçador de cançons d'iCat, i “perVersions”, 60 minuts dedicats a les versions. També es mantenen
a la graella programes setmanals dedicats als principals estils musicals: jazz, blues, folk, rock, fusió
i música independent.
Els programes diaris
“Cabaret elèctric”
El magazín alternatiu més trencador de la ràdio actual, amb el focus posat en la cultura emergent
del país. Pel programa hi passen cada dia els seus protagonistes i col·laboradors de tots els
àmbits. De dilluns a divendres, de 21.00 a 22.00, amb Montse Virgili.
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“Delicatessen”
El programa “Delicatessen” és un dels més veterans d'iCat. Cada vespre a les 8 l’Albert Puig
segueix obrint la capsa de la seva particular selecció musical per descobrir a l’oient cançons
“Els experts”.
Programa despertador que proposa una guia informal, però rigorosa, per descobrir l’oci, la cultura i
les formes d'expressió emergents de casa nostra. Per començar el dia informat de les millor
propostes culturals. De dilluns a divendres, de de 08.00 a 09.00, amb Albert Miralles i Roger Seró.
“iCat recomana”
La millor selecció dels plans que proposa iCat.cat en menys d'un minut, per aprofitar el teu temps
d'oci al màxim.
Els programes setmanals
“5 songs”
Tots tenim cançons que ens han marcat en diferents moments de la vida. A través d'aquestes 5
cançons seleccionades per cada protagonista descobrim com són, com han evolucionat i quines
són les seves preferències musicals. Amb Blai Marsé.
“Generació digital”
El programa de l’oci i la cultura digital. Videojocs, jocs en línia, internet, apps, música, cinema,
sèries... Amb Albert Murillo.
“iCatfolk”
Espai que dibuixa els mapes que traça la música d'arrel d'aquí i de fora. Des dels orígens fins a les
noves tendències. Amb Núria Balaguer.
“iJazzclub”
El programa amb l'actualitat del jazz de Catalunya i d’arreu del món. Concerts, festivals, músics,
novetats discogràfiques..., tot el que cal saber d'aquest gènere per estar al dia. Amb David Talleda.
“Independents”
El programa especialitzat en l'escena musical independent, d'aquí i de fora. Les novetats
discogràfiques, concerts, festivals. Amb Josep Martín.
“Lapsus”
Espai que es fixa en les novetats discogràfiques nacionals i internacionals més innovadores i
arriscades del moment. Una guia setmanal de l'electrònica amb l'objectiu de promocionar l'escena
local i l’avantguarda. Amb Carles Guajardo (Bruna), Albert Salinas (Wooky) i A. X. Miralles (Lester).
“Músiques urbanes”
Proposa descobrir la varietat cultural de les ciutats amb músiques plenes de mestissatges i
barreges. Amb Pablo Larraguíbel.
“PerVersions”
Una hora de cançons de segona mà que sonen com si fossin noves. Una acurada selecció de
versions de grans èxits transformats fins a convertir-se en una altra cosa. Amb Carles Aledo.
“Sona 9”
El concurs de maquetes d’iCat.cat segueix fent de trampolí a un grapat de nous músics que
s’incorporen a l’escena musical catalana. Aquí van començar grups com Manel i La Iaia. Amb Lluís
Gendrau.
“Songhunter”
El caçador de cançons d’iCat.cat descobreix les sonoritats més amagades i emergents. Amb Raül
Hinojosa.
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“T’agrada el blues?”
El millor blues de tots els temps. Els grans temes, els principals intèrprets, els més populars, els
menys coneguts del blues. Amb Quico Pi de la Serra.
“Tarda Tardà”
Un programa veterà creat i conduït per Jordi Tardà. La història viva del rock a través de les seves
estrelles, cada setmana a iCat.cat. Amb Jordi Tardà.
“Via jazz”
L'espai del Jazz a Catalunya Música arriba els dissabtes i diumenges a partir de la mitjanit.
Especials
“Especials iCat”
De vegades triar entre tanta oferta no és fàcil, per això “Especials iCat” repassa el més destacat de
la programació de festivals imprescindibles com el Primavera Sound i el Sónar.
“iCat en concert”
La millor música en directe, la música tal com sona als millors escenaris de sales i festivals.
“iCatTapes”
Són els mixtapes d’iCat.cat per emportar-te on vulguis. Seleccions musicals d'un prescriptor o
temàtiques que et pots descarregar o escoltar online. Des de recorreguts per festivals fins a música
per escoltar mentre prepares el sopar.
Amics d’iCat
iCat continua potenciant la seva implicació amb la cultura del país associant-se amb els principals
agents culturals i creatius, com ara el Teatre Lliure, el Sónar, el Primavera Sound, el Mercat de
Música Viva de Vic, el popArb, la FIM Vilaseca i el Festival de Jazz de Barcelona, entre altres.
Emissora oficial del Sónar
iCat.cat i el festival Sónar han engegat el 2013 una estreta col·laboració que ha permès que iCat
sigui el mitjà que emès en exclusiva mundial la majoria de concerts del festival. Coincidint amb el
vintè aniversari de Sónar, iCat.cat substitueix la BBC en aquesta tasca per oferir a les emissores
associades a l‘EBU (Unió Europea de Radiodifusió) la possibilitat d'emetre concerts del Sónar
2013. D'aquesta manera, iCat.cat contribueix a la difusió internacional del festival i es va convertir
durant el Sónar 2013 en el referent dels aficionats a les músiques electròniques d'arreu del món.
Concerts i festivals
El canal musical i cultural continua organitzant els concerts Delicatessen, un cicle mensual
d’actuacions que programa Albert Puig a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm, amb l’objectiu de
descobrir músics emergents tant nacionals com internacionals.
iCat també ha estat present a la majoria de festivals que es fan al país fent un seguiment per tot el
territori i també ha emès els següents concerts íntegres de festivals catalans:
•
•
•
•
•
•

Primavera Sound: Dexys + Nick Waterhouse
Primavera Sound: Daniel Johnston + Mac Demarco
Primavera Sound: Pony Bravo + The Sea and Cake
Sónar: Jamie Lidell
PopArb: Hab.Roja + Raemon/Maria/Sales + Standstill
Faraday: Cass McCombs
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Nous canals iCat
Els últims mesos iCat ha reordenat el seus canals musicals temàtics: ha nascut iCatRumba, el
canal dedicat a la rumba catalana i a tots els gèneres que s’hi relacionen, i ha fusionat els antics
canals musiCatles i Mediterràdio en un de nou, iCatMón, el canal de les músiques del món des d’un
punt de vista urbà i actual.

Catalunya Música
Amb la música com a principal protagonista i amb un llenguatge mesurat, proper i actual, el canal
del Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio dedicat a la música clàssica ha arribat, un any més, a
una audiència àmplia no especialitzada, sense decebre les expectatives ni la fidelitat del públic
melòman.
La programació de Catalunya Música ofereix una oferta temàtica, dirigida al gran públic, dedicada
exclusivament a la música clàssica i posant un focus especial a la música en directe, ja sigui dels
concerts més pròxims com dels de més ressò internacional. Durant tot el dia, l’emissora ofereix un
gran repertori per a la descoberta d’autors, obres i versions, amb una especial atenció als músics
catalans, i atenent també a la informació de l’actualitat musical.
Divulgació, tendències, la veu dels experts, música clàssica del país, cicles temàtics dedicats a
grans compositors... i una aposta especial per les transmissions en directe des dels cicles de
concerts simfònics i de cambra dels millors auditoris del món, fan de Catalunya Música un altaveu
del millor de la música clàssica amb un compromís absolut amb la nombrosa i diversificada
quantitat d’iniciatives que les institucions musicals i els promotors i organitzadors de concerts fan al
nostre país.
Programes especials
Durant l’any 2013 es va completar l’emissió, entre els mesos de febrer i maig, de la sèrie de
programes “Toldrà a la carta” realitzats per Dolors Martínez arran del centenari del naixement del
violinista, director i compositor català Eduard Toldrà.
Coincidint amb el tercer centenari de la mort del violinista i compositor Arcangelo Corelli, l’espai “El
gran segle” li va dedicar la seva programació durant tot el mes de gener i també ho va fer més
endavant el programa “La setmana de...”.
El centenari del naixement del compositor Witold Lutoslawski va motivar una sèrie de quatre
programes de “Qui té por del segle XX?”. Aquest mateix espai va dedicar els continguts del març i
abril a l’audició de les principals obres que van sorgir del mecenatge del músic suís Paul Sacher.
L’espai “Impressions” va dedicar un seguit de programes a l’Orquestra del Concertgebouw
d’Amsterdam arran de la celebració del seu 125è aniversari. I també va retre homenatge al director
Wolfgang Sawallisch i a l’organista Marie Claire Alain, poc després que morissin, als 89 i als 87
anys, respectivament.
Per recordar el centenari de l’estrena del ballet “La consagració de la primavera” d’Igor Stravinski,
Catalunya Música va emetre quatre programes al voltant d’una de les obres cabdals del segle XX.
El dia 24 de juny, Catalunya Música va oferir una programació especial amb l’emissió íntegra de la
Marató Bach que John Eliot Gardiner va dirigir al Royal Albert Hall de Londres, coincidint amb la
celebració del seu 70è aniversari. Un dia complet dedicat a Bach de la mà de Gardiner, fundador
del Cor Monteverdi i els Solistes Barrocs Anglesos, que va esdevenir un autèntic luxe, realitzat per
la BBC i transmès a través de la xarxa d’emissores integrades a la UER.
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El desè aniversari de la mort del compositor Joaquim Homs va motivar l’emissió, durant el mes de
setembre, d’una sèrie de programes especials dedicats a repassar la seva trajectòria
Durant l’octubre i novembre, Catalunya Música va commemorar el 40è aniversari de la mort de Pau
Casals amb l’emissió d’una sèrie de cinc programes cedits per la radiotelevisió Belga de la
comunitat francesa, en què Casals narra en primera persona els fets més importants de la seva
vida. Els episodis es van emetre traduïts al català.
Arran de la commemoració el dia 22 de novembre del centenari del naixement del compositor
anglès Benjamin Britten, Catalunya Música va dissenyar una programació transversal que va
implicar els programes “Guia de Britten” en el seu centenari, “Una tarda a l’òpera”, “Qui té por del
segle XX?”, “El violí vermell”, “Impressions”, “Els concerts” i diverses transmissions de concerts en
directe.
L’emissora també va recordar els 50 anys de la mort del compositor Paul Hindemith a través del
programa “La setmana de...” durant el mes de desembre.
Transmissions en directe
Un any més, Catalunya Música ha ofert, en directe, la major part dels concerts de la Temporada de
l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, així com les representacions de la
Temporada del Gran Teatre del Liceu, les de la Temporada dels Amics de l’Òpera de Sabadell i
tots els concerts que Jordi Savall va dirigir a Barcelona amb els seus grups La Capella Reial de
Catalunya, Hesperion XXI i Le Concert des Nations.
Entre els mesos de gener i maig, Catalunya Música va oferir en directe set de les òperes de la
Temporada de l’Òpera Metropolitana de Nova York, i el dissabte 7 de desembre va emetre, des de
La Scala de Milà, la funció inaugural de la temporada 2013-2014.
Deixant de banda les transmissions dels festivals d’estiu i les òperes des del Met i La Scala,
Catalunya Música va oferir, durant l’any 2013, trenta transmissions més en directe gràcies als
acords d’intercanvi amb la UER: 10 des de Suècia, 10 des d’Alemanya, 4 des de França, 2 des de
Dinamarca, 2 des de Suïssa i 2 des d’Anglaterra.
El diumenge 20 de gener, Catalunya Música va fer, des del Gran Teatre del Liceu, la transmissió
del concert final de la 50a edició del Concurs Internacional de Cant Francesc Viñas i, el 20 de març,
des del Palau de la Música Catalana, la prova final del 59è Concurs Internacional de Música Maria
Canals.
Com ja és habitual, l’emissora va oferir el concert final del concurs “La sardana de l’any”. Va ser el
dissabte 11 de maig des del Teatre Tarragona, amb les cobles Reus Jove i La Principal del
Llobregat, al costat de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries, dirigits per Jesús Ventura. Sense
deixar la música per a cobla, cal assenyalar que Catalunya Música va transmetre en directe, des de
L’Auditori de Barcelona, el concert del 125è aniversari de la cobla Principal de la Bisbal, que va
actuar al costat de la cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.
De la temporada “Palau 100”, Catalunya Música va oferir en directe el concert que el 18 de març
van protagonitzar el pianista Leif Ove Andsnes i la Jove Orquestra Gustav Mahler dirigits per
Herbert Blomstedt.
El concert inaugural del 3r Festival de Pasqua de Cervera es va poder escoltar per Catalunya
Música el dia 28 de març. Els intèrprets van ser el baríton Antoni Marsol, el Cor Lieder Càmera i
l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida dirigits per Antoni Ros Marbà.
La participació de Catalunya Música en el Dia de la Música de Setmana Santa de la UER, celebrat
el diumenge 24 de març, es va concretar en l’emissió del concert que el RIAS Kammerchor i el
Concerto Kölhn havien ofert dues setmanes abans al Palau de la Música Catalana i en la
transmissió en directe de dos concerts més des del Concertgebouw d’Amsterdam i des de
l’Església de Sant Simó i Sant Judes de Praga.
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Un any més, Catalunya Música va transmetre el Concert de la Diada, l’11 de setembre, des de
L’Auditori de Barcelona. El van protagonitzar el pianista Albert Guinovart, l’Orfeó Català i l’OBC,
dirigits per Xavier Puig.
El diumenge 13 d’octubre, els oients de Catalunya Música van sentir en directe, des del Grand
Auditorium de la Filharmonia de Luxemburg, el concert final del concurs “Let the peoples sing”. El
guanyador absolut va ser el grup presentat per Catalunya Música, el Cor Infantil Amics de la Unió
de Granollers, que dirigeix Josep Vila i Jover.
El dia 5 de novembre Catalunya Música va oferir en directe una proposta del Grup Ars Acústica de
la UER. Un concert que es va interpretar en directe simultàniament des de l’estudi HRDINU de
Praga i des del estudis de Catalunya Ràdio de Barcelona.
Catalunya Música va participar a l’Any Espriu amb la transmissió en directe de la interpretació del
“Rèquiem a la memòria de Salvador Espriu” de Xavier Benguerel, que el 15 de novembre van oferir
al Teatre Nacional de Catalunya Josep Maria Flotats, Maribel Ortega, Marisa Martins, José Ferrero,
Àlex Sanmartí, la Coral Càrmina, la Polifònica de Puig-Reig i l’Orquestra Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya, dirigits per Miquel Ortega.
El dia 19 de desembre, l’emissora va oferir en directe, des de l’Auditori de Barcelona, el concert
final del Concurs de Direcció de l’Orquestra de Cadaqués, i abans de tancar l’any, va transmetre el
tradicional concert de Sant Esteve que els cors de l’Orfeó Català ofereixen cada any el dia 26 de
desembre a la tarda.
Ester Pinart durant la transmissió del concert de Sant Esteve
al Palau de la Música Catalana el 26 de desembre de 2013.

Festivals d’estiu
Un any més, la proposta de festivals d’estiu de Catalunya Música va consistir en un ventall de
concerts provinents d’alguns dels millors festivals d’aquí i de fora. D’aquesta extensa proposta, cal
destacar una vintena llarga de transmissions en directe entre els mesos de juliol, agost i la primera
quinzena de setembre, entre els festivals d’estiu de la UER i els de producció pròpia de l’emissora.
L’estiu del 2013, Catalunya Música va transmetre en directe algunes de les millors propostes dels
festivals de Lugano, Hindsgavl, Koblenz, Amsterdam, Verbier, Estocolm, Utrecht, Bucarest,
Brussel·les i dels Proms de Londres, des d’on va oferir també, en diferit, la tetralogia “L’anell del
Nibelung”, de Richard Wagner, que va dirigir Daniel Barenboim. Pel que fa als festivals catalans, va
emetre algunes dels concerts del Festival de Música Antiga dels Pirineus, del Festival de Música de
Torroella de Montgrí i de la Schubertíada de Vilabertran.
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Programes
“Preludi”
Amb Olga Cardús de dilluns a divendres (de 07.03 a 9.00) i amb Carmina Malagarriga els dissabtes
i diumenges (de 07.00 a 9.00), “Preludi” proposa música per començar el dia. Ofereix una selecció
d’obres breus i del gran repertori, de caràcter animat, i inclou microespais d’informació, d’actualitat
musical i cultural, i agenda de concerts.
“Tonalitats”
Amb Pilar Subirà (de dilluns a divendres, de 9.05 a 11.00), el programa aposta per músiques
d’estils contrastats i de compositors de tots els temps. Les audicions són íntegres i inclouen tots els
gèneres musicals, amb interpretacions de primer ordre.
“MPClàssics”
Amb Montse Aguilera (de dilluns a divendres, d’11.03 a 12.00, i dissabtes, de 09.03 a 12.00), és
l’espai de novetats discogràfiques i dels clàssics preferits. Combina audició, informació i comentaris
sobre les últimes versions discogràfiques que arriben a la fonoteca de Catalunya Música. El
dissabte, “MPClàssics” ofereix el rànquing que setmanalment s’elabora amb la participació dels
oients.
“Auditoris”
Amb Ignasi Pinyol (de dilluns a dissabte, de 12.00 a 14.00), presenta una selecció dels millors
concerts enregistrats pels equips de Catalunya Música i d’altres gravacions de concerts provinents
d’intercanvi amb la Unió Europea de Radiodifusió (UER-EBU), altres emissores i els principals
centres de producció musical nacionals i internacionals.
“Selecció digital”
De dilluns a dissabte, de 14.00 a 16.00, audició d’obres senceres o fragmentades del nostre
repertori més clàssic.
“La setmana de...”
Amb Joan Vives (de dilluns a divendres, 16.03 a 17.00), proposa cada setmana un tema
monogràfic: s’ocupa dels compositors i les seves obres, de la literatura musical dedicada a diferents
agrupacions instrumentals.
“Només hi faltes tu”
Amb Ester Pinart (de dilluns a divendres, de 17.00 a 19.00), és un espai obert a la participació dels
oients, que busca la complicitat de tothom, on l’oient pot fer peticions, però a més proposar,
suggerir, comentar i compartir descobertes musicals.
“Els gustos reunits”
Amb Victòria Palma (de 19.03 a 20.00), és un espai que presenta els grans èxits de la música
clàssica en una selecció de fragments i obres breus, tot un ventall d’estils i gèneres per satisfer els
gustos musicals més diversos.
“Els concerts”
Amb Xavier Chavarria (de dilluns a diumenge, de 20.00 a 22.00), proposa una selecció dels millors
concerts enregistrats pels equips de Catalunya Música i altres gravacions de concerts provinents
d’intercanvi amb la UER-EBU, altres emissores i els principals centres de producció musical
nacionals i internacionals.
“Notes de clàssica”
Amb Albert Torrens (de dilluns a divendres, de 22.00 a 23.00), és el magazín informatiu de
Catalunya Música, que repassa el dia a dia de l’actualitat musical d’aquí i de fora.
“Montsalvatge, músic d’un segle”
Amb Carmina Malagarriga (dilluns, de 23.00 a 00.00, fins al febrer), una sèrie de set programes
dedicats al compositor gironí Xavier Montsalvatge, amb motiu del desè aniversari de la seva mort.
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“Toldrà a la carta”
Amb Dolors Martínez (dilluns, de 23.00 a 00.00, de febrer a abril), una selecció acurada de la
música més representativa del violinista, director d’orquestra i compositor Eduard Toldrà, amb
motiu del 50è aniversari de la seva mort, juntament amb un recorregut literari pel món personal i
creatiu del músic vilanoví.
“Espais oberts”
Amb Pilar Subirà (dimarts, de 23.00 a 00.00), el programa repassa la creació sonora actual.
“Històries de l’òpera”
Amb Marcel Gorgori i Roger Alier (dimecres, de 23.00 a 00.00, i reemissió dissabte, de 19.00 a
20.00), el programa redescobreix els millors moments de la història de l’òpera, amb el segell
particular dels seus autors.
“Guia d’orquestra”
Amb Víctor Solé i Raimon Colomer (dijous, de 23.00 a 00.00, i reemissió diumenge, de 09.03 a
10.00), aquest espai segueix la temporada de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de
Catalunya, amb comentaris detallats d’algunes obres que cada cap de setmana ofereix l’OBC.
“El violí vermell”
Amb Xavier Cazeneuve (divendres, de 23.00 a 00.00), uneix els clàssics i el cinema: el món
musical a la gran pantalla.
“Impressions”
Amb Joan Vives (de dilluns a divendres, de 00.00 a 01.00), convida a conèixer intèrprets que han
anat més enllà de la fama que els envolta, músics que han deixat empremta.
“Nocturn”
De dilluns a diumenge, de 01.00 a 07.00, una selecció d’obres i peces musicals de tots els gèneres.
“Grans obres”
Amb Victòria Palma (dissabte, de 16.03 a 19.00), reuneix oratoris, obres simfòniques i altres
composicions de llarga durada.
“El gran segle”
Amb Joan Vives (dissabte, de 22.00 a 23.00), és el programa de música antiga de Catalunya
Música, que ofereix obres del repertori medieval, renaixentista i barroc.
“Être dieu: Dalí en cinc escenes”
Amb Carmina Malagarriga (dissabte, de 23.00 a 00.00), una sèrie de programes entorn de l’obra de
Salvador Dalí, amb motiu de l’exposició de la seva obra al Centre Pompidou de París. L’eix del
programa és l’òpera poema “Être Dieu”, una obra reveladora de molts aspectes dalinians.
“Via jazz”
Amb Pilar Subirà (dissabte, de 00.00 a 01.00), el programa proposa escoltar de les gravacions més
recents als clàssics del món del jazz. Amb Carles Lobo (diumenge, de 00.00 a 01.00), una selecció
dels millors concerts provinents de l’intercanvi amb la Unió Europea de Radiodifusió, altres
emissores i els principals centres de producció musical nacionals i internacionals.
“La ruta Bach”
Amb Albert Torrens (diumenge, de 10.00 a 11.00), proposa l’audició i anàlisi d’una de les cantates
compostes per J. S. Bach per a aquella festa litúrgica, així com altres cantates o obres vocals que
hi puguin estar relacionades, tant pròpies com d’altres autors.
“Temporada de l’OBC des de L’Auditori”
Amb Joan Vives (diumenge, d’11.00 a 14.00), el programa connecta en directe amb L’Auditori i
transmet el concert matinal de la Temporada de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de
Catalunya.
“Interludi”
Amb Eulàlia Benito, els diumenges de 14.00 a 16.00, fa una selecció d’obres senceres o
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fragmentades del nostre repertori més clàssic. Els grans èxits de la música a l’hora de la
sobretaula.
“Una tarda a l’òpera”
Amb Jaume Radigales (diumenge, de 16.05 a 20.00), el programa ofereix l’audició íntegra d’una
òpera, seguida del magazín operístic amb tot el que interessa saber i conèixer del panorama
operístic nacional i internacional.
“Solistes”
Amb Joan Vives (diumenge, de 22.00 a 23.00), entrevistes als protagonistes del panorama musical
i cultural.
“Qui té por del segle XX?”
Amb Pilar Subirà (diumenge, de 23.00 a 00.00), la riquesa musical del segle passat, cent anys
d’estils ben diferents.
Producció de concerts i oferta internacional
L’any 2013 Catalunya Música ha enregistrat 214 concerts, un 9,35% menys que l’any anterior. Un
24% dels concerts s’han transmès en directe, percentatge igual que l’any anterior, i un 76% s’han
enregistrat i emès en diferit. Una àmplia selecció d’aquests concerts, concretament 76, han tingut
ressò internacional, ja que s’han aportat a la UER dins de la xarxa d’intercanvi regular o bé per
formar part de la Temporada Euroràdio.
Cada oferta ha tingut una mitjana de 6,93 peticions d'altres ràdios, el que significa en números
absoluts haver obtingut 527 peticions. Això representa un augment del 27% del nombre de
peticions dels nostres concerts respecte l’any anterior.
Temporada Euroràdio
Els 6 concerts seleccionats per la Temporada Euroràdio destaquen per tenir una mitjana de 15
peticions cadascun, augmentant 3,7 peticions més de mitjana per concert que l’any anterior. Són
els següents:
•
•
•
•
•
•

Sèrie temàtica “Influències populars en la música clàssica”: Cor de Cambra del Palau
Holy Week Music Special Day: Cor de Cambra de la RIAS i Concerto Köln
Sèrie temàtica “Guerra i Pau”: Cor de la Ràdio de Letònia
Sèrie Ars Acustica: Orquestra del Caos
Sèrie d’Òpera: Agrippina
Sèrie A la carta: Jordi Savall - El Llibre Vermell de Montserrat

Pel que fa als 3 concerts seleccionats pel comitè d’experts de la UER per formar part de la
Temporada Euroràdio d’Estiu van ser:
•
•
•

Concert inaugural del Festival de Torroella: Acadèmia 1750, Núria Rial i Xavier
Sabata
Festival de Torroella: Acadèmia 1750 / Ferran Sor
Festival de Peralada: “Rèquiem de Verdi”, amb l’Orquestra del Liceu

Aquests tres concerts també han tingut una mitjana de peticions més elevada que l’habitual, amb 8
cadascun, i destaquen per haver sigut transmesos en rigorós directe les altres emissores que ho
han sol·licitat.
Finalment, però, només se’n van poder oferir dos. La transmissió del concert del Rèquiem de Verdi
des de Peralada va ser anul·lada a l’últim moment per causes alienes a la nostra voluntat.
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Sèrie Ars Acustica: “Aetherart”, amb l’Orquestra del Caos
Catalunya Música va participar per primera vegada al cicle de concerts Ars Acustica de la
Temporada Euroràdio coproduint i transmetent un dels concerts en directe i simultàniament amb la
Ràdio Txeca de Praga. L'Orquestra d'Improvisadors de Praga va ser a l'Estudi Hrdinu, al palau
Veletrzní de Praga, i un conjunt de músics convidats per l'Orquestra del Caos als estudis de
Catalunya Ràdio. El programa va consistir en dues peces col·laboratives elaborades per cada
conjunt, separades per tres petits interludis que es van interpretar conjuntament via transmissió
radiofònica els músics de totes dues formacions.
Músics de l’Orquestra del Caos durant l’assaig del concert
a l’Estudi 2 de Catalunya Ràdio el 5 de novembre.

Holy Week Music Special Day: Cor de Cambra de la RIAS i Concerto Köln
Catalunya Música va participar per segona vegada al Dia de la Música de Setmana Santa de la
Unió Europea de Radiodifusió (UER) aportant un concert del Cor de Cambra de la RIAS enregistrat
al Palau de la Música Catalana l’11 de març de 2013 i transmetent en directe i en diferit dos dels
concerts d'aquesta jornada, en la qual van participar 23 emissores membres de la UER. El Dia de
la Música de Setmana Santa de la UER és una jornada de ràdio monogràfica, elaborada a partir de
concerts de música sacra aportats per les emissores membres.

Intercanvi regular (pink offers): 67 concerts
Destaquen les aportacions que formen part de les temporades regulars que Catalunya Música
cobreix: Gran Teatre del Liceu, L’Auditori de Barcelona i el Palau de la Música Catalana, i altres
provinents dels centres més actius del país (Barcelona, Girona, Vilabertran, Torroella de Montgrí,
Santa Cristina d'Aro, El Vendrell, etc.).
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L’oferta que ha obtingut més peticions de la UER ha estat el concert aportat al Dia de la Música de
Setmana Santa de la UER, amb el Cor de Cambra de la RIAS i el Concerto Köln interpretant Motets
de J.S. Bach, que ha estat transmès per 20 emissores.
Altres aportacions destacades pel gran nombre de sol·licituds han estat el concert del Cor de
Cambra del Palau de la Música Catalana “Influències populars en la música clàssica” (18
emissores), el concert d’”El llibre vermell de Montserrat” amb Hespèrion XXI i La Capella Reial de
Catalunya dirigits per Jordi Savall, el concert del Cor de la Ràdio de Letònia fet a la Seu Vella de
Lleida i l’oferta de l’òpera “Agrippina” des del Gran Teatre del Liceu (16 emissores).
Més ofertes importants pel gran nombre de sol·licituds (més de 10 peticions) han estat el concert
d’Il Giardino Armonico a Girona, el concert d’Arcàngel i Fahmi Alqhai, i els recitals de la
violoncel·lista Alisa Weilerstein i el pianista Alexander Tharaud a L’Auditori de Barcelona, el recital
de Joyce DiDonato al Liceu i el concert de l’Acadèmia 1750, Núria Rial i Xavier Sabata al Festival
de Torroella de Montgrí.
En contrapartida, Catalunya Música ha rebut de la xarxa d’emissores de la UER més de 500
concerts fets als millors auditoris i amb els intèrprets més prestigiosos. D’aquests, un 12% han estat
emesos en directe i la resta en diferit.
Candidats de Catalunya Música als concursos i activitats de la UER
Per quart any consecutiu, l’emissora ha presentat dos candidats al concurs New Talent de la UER,
així com també un candidat al concurs Borletti-Buitoni i un altre al Palma Ars Acustica.
Els candidats de Catalunya Música als concursos i activitats de la UER han estat:
•
•
•

Concurs New Talent 2013: Anabel Pérez Real, soprano, i Hae Jae Kim, piano
Concurs Borletti-Buitoni Trust Awards 2013-2014: Quartet Gerhard
Concurs Palma Ars Acustica 2013: Òscar Martin

Jaume Radigales entrevista Anabel Pérez Real, candidata de Catalunya Música al New Talent de la UER,
durant la transmissió del concert dels guanyadors del Concurs Francesc Viñas el 20 de gener de 2013.
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El 13 d’octubre de 2013 es va celebrar la final del concurs “Let the Peoples Sing” a Luxemburg. El
Cor Infantil Amics de la Unió, presentat per Catalunya Música, va ser el guanyador absolut d’aquest
concurs de la UER a l’aconseguir-hi dos guardons: el de la categoria de cors infantils i joves i
també la Silver Rose Bowl.
Imatge de Josep Vila i Jover amb el Cor Infantil Amics de la Unió en el moment en
que els van fer entrega de la Silver Rose Bowl a Luxemburg el 13 d’octubre de 2013.

Premi Catalunya Música
El Premi Catalunya Música va ser per a la violinista Sara Cubarsi, també guanyadora del primer
premi del concurs El Primer Palau 2013. Entre els intèrprets guardonats del cicle El Primer Palau,
Catalunya Música atorga aquest premi, que consisteix en la promoció internacional dels artistes a
través de la xarxa UER.
Catmusica.cat i xarxes socials
La vessant web de Catalunya Música es materialitza a través de diverses plataformes. La principal
és el portal catmusica.cat, que recull tots els continguts d’àudio i vídeo, ja siguin generats per
l’emissora de ràdio com pel programa “Catmúsica” que s’emet al Canal 33. D’aquesta manera, des
d’aquest portal és possible accedir tant a la reproducció en línia del directe de l’emissora, com a tot
un seguit de continguts a la carta. També té presència a les xarxes socials. amb perfils propis de
l’emissora creats a Facebook, Twitter i Spotify, que amplien l’oferta de serveis del canal. Els blogs
són un altre camp d’acció, amb la publicació periòdica de continguts al blog del programa
“CatMúsica“, “El Violí Vermell“, “La Ruta Bach“ i “Femení i Singulars“, que durant el 2013 han tingut
una nova incorporació: “Sons de l’Edat Mitjana“.
A més, destaca la continuïtat de la revista de programació de Catalunya Música, que des de fa
anys s’edita mensualment, avui ja només en format digital, i que recull amb detall tota la seva
programació, a més d’articles en profunditat i entrevistes. I també l’enviament del butlletí de
Catalunya Música, que presenta els principals continguts de l’emissora amb la intenció de
potenciar-ne la difusió i captar nous públics, a banda de fidelitzar els ja existents.
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Els continguts divulgatius i educatius
L’any 2013, Catalunya Ràdio ha incorporat a la programació un espai divulgatiu sobre sexualitat
des d’un punt de vista psicològic, social o cultural, que Maria de la Pau Janer tracta de manera
distesa, educativa i creativa. I també ha mantingut en antena espais divulgatius de referència com
el programa d’història “En guàrdia!”, el món 2.0 de “Generació digital”, la psicologia pràctica de
“L’ofici de viure” i el coneixement del món d’”Els viatgers de la Gran Anaconda”.
A aquests programes, s’hi sumen les seccions que els magazins dediquen a la divulgació en
diversos camps. A “El matí de Catalunya Ràdio”, per exemple, la secció ‘El temps a la carta’, amb
Francesc Mauri, combina cada divendres les prediccions del temps amb l’explicació científica dels
fenòmens meteorològics, i el naturalista Martí Boada explica quinzenalment els recursos naturals
del país a través dels seus ulls, d'una manera científica però entenedora, a ‘Planeta resistent’. Les
claus de l’economia també tenen un espai quinzenal amb l’‘Informe Sala i Martín’ i el programa
obre una finestra setmanal al funcionament de les institucions judicials amb especialistes del
departament d’Informatius a ‘La justícia al dia’. En el cas de “La tribu de Catalunya Ràdio”,
periòdicament obre ‘El consultori del doctor Pou’ amb consultes per ajudar a fer créixer els fills
sans i també fa descobriments sobre la ciutat a partir dels coneixements de Lluís Permanyer, ‘El
cronista no oficial de Barcelona’.
“Les mil i una nits de Maria de la Pau Janer”
Una de les novetats de la programació de la temporada 2013-2014 és la proposta de Maria de la
Pau Janer sobre sexualitat i relacions, que parla de la felicitat, d'històries personals, situacions
quotidianes i vivències diverses. Al costat de l'escriptora mallorquina, diferents especialistes parlen
de sexualitat des d'un punt de vista psicològic, social o cultural, que es complementen amb les
aportacions dels oients.
Maria de la Pau Janer presenta una de les novetats de la temporada,
el programa nocturn de sexualitat “Les mil i una nits”
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Mentre que el catedràtic de psiquiatria Adolf Tobeña i l'experta en sexualitat Sylvia de Béjar hi
aporten la part científica, l'escriptora i periodista Roser Amills acosta els oients a la quotidianitat del
sexe, amb històries en primera persona i algunes de les claus de la felicitat sexual. El programa
també escolta històries de personatges famosos sobre la seva vida més íntima i posa a debat
temes relacionats amb la sexualitat, els sentiments i el romanticisme, d'una forma divertida, distesa,
educativa i creativa.
“El divan”
Espai en què Sílvia Cóppulo conversa els caps de setmana de l’estiu de forma més íntima i
personal amb un personatge destacat de la vida política, econòmica, cultural i social del país. Un
programa que neix a partir de la secció d’entrevistes en profunditat del programa “El suplement”
que porta el mateix nom.
“Generació digital”
El programa sobre cultura digital de Catalunya Ràdio obre una nova etapa durant el 2013, amb el
relleu de Jordi Sellas, presentador del programa durant deu anys, després de ser nomenat director
general de Promoció i Cooperació Cultural. Els nous conductors, Albert Miralles i Roger Seró, van
recollir el testimoni el mes de març fins al final de la temporada. Amb l’estrena del curs 2013-2014,
“Generació digital” passava a ser presentat pel director del programa, Albert Murillo, i encarava així
la setena temporada a Catalunya Ràdio i la dotzena de la seva història, amb l’emissió els dissabtes
de 16.00 a 18.00 i els diumenges de 17.00 a 18.00.
Aquest espai, obert a la participació dels oients a través del web de Catalunya Ràdio, Twitter,
Facebook i la presència a l’estudi, potencia de forma setmanal l’empresa catalana dedicada a la
tecnologia lúdica, ja que cada dissabte entrevista emprenedors dedicats als videojocs, aplicacions
o xarxes socials, que també participen en la tertúlia setmanal d'actualitat amb experts catalans de
tots els àmbits.
“Generació digital” manté l’objectiu de ser la finestra d’iCat.cat a Catalunya Ràdio, amb Roger Seró,
del programa “Els experts”, que presenta la ‘Connexió iCat.cat’, amb un resum de la setmana de
l’emissora i la recomanació de podcasts. Durant el programa, Francesc Xavier Blasco obre la seva
personal ‘Finestra dispersa’, on proposa continguts per a les pantalles, des de videojocs a música;
Pau Font recomana les millors apps de capçalera per a tots els dispositius i sistemes operatius del
mercat, i Gina Tost proposa els seus favorits de la setmana. L’espai acaba amb una connexió
telefònica amb la Garrotxa amb un dels homes menys tecnològics de Catalunya, el senyor
Riudebitlles. Amb la nova temporada, Albert Murillo ha engegat la versió dossier de diumenge, amb
la participació de l'historiador Xavier Carmaniu, que s’endinsa en la cultura dispersa generada pel
que es pot veure i gaudir a les pantalles.
“Els viatgers de la Gran Anaconda”
És la finestra oberta al món de Catalunya Ràdio, que permet als oients mirar més enllà dels límits
del nostre horitzó cultural; estar al corrent d’on vivim i, alhora, agafar perspectiva de nosaltres
mateixos. Toni Arbonès dirigeix i presenta un programa de coneixement del món, els diumenges de
16.00 a 17.00, a partir de les experiències viscudes i narrades pels viatgers i viatgeres
protagonistes, que fan el paper de "reporters". L’objectiu és acostar els oients a altres paisatges
físics i humans de casa nostra i d'arreu del planeta, partint de la percepció dels convidats sobre
com i on viuen els pobles i societats d'arreu de la Terra; quina és la seva cosmologia espiritual,
cultural, convivencial, tradicional i arquitectònica; de quina tecnologia se serveixen, com vesteixen,
què mengen, com es relacionen, què pensen, com ho expressen o com és el paisatge on viuen.
L’itinerari no s’oblida del nostre país, que també recorre mirant a banda i banda del camí, per
conèixer l’estat en què es troba i la seva gent.
“En guàrdia!”
Cada diumenge, de 15.05 a 16.00, el programa repassa els fets de la història de Catalunya amb
Enric Calpena, amb la col·laboració del catedràtic Josep Maria Solé i Sabaté. Aquest programa té
com a objectiu explicar apunts de la història, especialment la de Catalunya, però també d’arreu del
món. “En guàrdia!” s’adreça tant a l’audiència en general com als centres docents, que l’utilitzen
com a suport o complement en les matèries d’història, i ha esdevingut un referent per l’originalitat,
el dinamisme i el rigor.
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“L’ofici de viure”
Programa sobre creixement personal, psicologia positiva i nova espiritualitat, que s’emet dissabtes i
diumenges de 13.05 a 14.00, presentat i dirigit per Gaspar Hernández. És un dels programes de
Catalunya Ràdio més escoltats per internet, amb més de 641.000 audicions a la carta durant l'any
2013 i una mitjana de 55.500 descàrregues de podcast al mes. El punt de partida de la temporada
2013-2014 va ser amb l’entrevista a Robin Sharma, autor d'"El monjo que es va vendre el Ferrari", i
probablement el principal autor i conferenciant a nivell mundial de temes relacionats amb el
creixement personal. Els temes que tracta “L’ofici de viure” es poden resumir en la cèlebre frase de
Gandhi: "Sigues tu el canvi que vols veure al món". Aquest any, el programa ha seguit ampliant el
ventall d'eines i continguts, i compta més de cinquanta col·laboradors, entre psicòlegs, filòsofs,
teòlegs, metges i coachs.
“Líquids, l’estiu de ‘L’oracle”
Aquest 2013, “L’oracle” ha rebut la distinció del Premi Proteus d’Ètica per la seva edició estiuenca,
l’espai “Líquids”, en què Xavier Graset va conversar amb el teòric de la societat líquida moderna
Zygmunt Bauman, a més de noms propis com Ulrick Beck, Lydia Cacho, Lluís Duch o Ramon
Andrés, entre d’altres pensadors. L’objectiu del programa és provocar en l’oient més interrogants,
que li permetin reflexionar al seu torn sobre qüestions que ens afecten a tots com a individus i com
a col·lectiu. Tot plegat, amb esperit crític, però pensant també en l’audiència que escolta el
programa en època de vacances, de manera que la paraula també té el suport de la música.
“L’oracle” ha mirat de fer progressar el debat serè d’idees i plural amb un gran nombre d’opinadors i
combinant els convidats de primera línia d’actualitat amb la d’aquells altres que no hi tenen un
accés tan sovintejat. Paral·lelament, el creixement dels seguidors del programa a les xarxes socials
ha estat notable.
“Dossier CR”
Durant el 2013, s’han fet diverses edicions d’aquest programa monogràfic, centrat en un fet, un
tema o un personatge. En aquest espai, que s’emet els festius intrasetmanals, s’ha parlat de la vida
i obra de Mercè Rodoreda i de la història dels pantalons texans.
“Tercera generació”
Programa setmanal a la graella d’estiu, realitzat per Marta Romagosa, sobre un ofici, amb una
conversa entre tres convidats de tres generacions diferents que comparteixen la mateixa feina. Un
estudiant, un treballador en actiu i un altre que es troba a la recta final de la seva vida professional
posen en comú les seves experiències i reflexions sobre què és o ha deixat de ser aquella
professió.
“Converses”
Jordi García Soler parla els caps de setmana de l’estiu amb diferents personatges del món cultural,
econòmic o periodístic, en una conversa tranquil·la d’una hora de durada.
“Sona 9”
Programa de música en català que dóna sortida als nous grups, cantants, discjòqueis i segells dels
Països Catalans sense barreres estilístiques. pop, rock, jazz, folk, electrònica, hip hop, bossanova,
flamenc del segle XXI, amb cançons i textures en català, castellà, anglès, francès, àrab...
Aquest espai, realitzat per Lluís Gendrau, a l’estiu s’emet els diumenges per Catalunya Ràdio,
mentre que durant tota la temporada forma part de la programació d’iCat.cat.
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Infantils i juvenils
L’any 2013 , el canal Super3 ha refermat tant la seva audiència, amb una mitjana de l’1,9%, com la
seva oferta televisiva d’Internet, de dispositius mòbils, de marxandatge o d’accions exteriors per tot
el territori.
Durant aquest any, el canal Super3 ha consolidat els programes de producció pròpia que cobreixen
diferents àmbits d’interès: “Mic” (públic preescolar), “Fish & Chips” (anglès), “TAGS” (cultura i oci),
“Una mà de contes” (art) o “La família del Super3”.
L’Àrea d’Infantils i Juvenils també ha produït el programa de cultura digital, emès pel Canal 33,
“Generació Digital”.
La notorietat del canal ha augmentat al llarg de l’any amb diverses accions com l’estrena del
programa Dinàmiks al canal Super3, dins de l’àmbit de la ciència; la creació d’un nou personatge
dins La família del Super3, el Biri Biri; la creació d’un espectacle musical amb la companyia Dagoll
Dagom: “Super3 El Musical”; la promoció de l’anglès amb el “Superenglishday”, amb la
col·laboració del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i, un any més, amb la celebració de
la Festa dels Súpers, en aquesta 18 edició amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona.

Canal Super3
L’any 2013 ha estat especialment destacat pel que fa a novetats i notorietat del Super3:
La família del Super3
S’ha incrementat la seva presència en pantalla al canal Super3 amb la producció de capítols
setmanals: “La família del Super3 extra” (25’) dissabte, i “La família del Super3” (37’) diumenge.
La família del Super3.

A més, els gags de la sit-com de la família articulen la continuïtat del canal amb presència de les 6
h del matí a les 21:30 h amb les seves trames televisives amb continguts complementaris a la web
super3.cat i a la revista “Súpers”:
•
•
•
•

Febrer: Castingtoltes: concurs de disfresses entre els súpers d’arreu de Catalunya.
Març: Premis canal Super3: els súpers voten les sèries del canal
Abril: Supercontes del Roc i la Pati Pla: promoció de l’escriptura i la lectura per St. Jordi.
Juny-Juliol-Agost: Supernaus: concurs de construcció de naus per equips. Foment de la
iniciativa, el treball en equip i la imaginació. Entrega premis als guanyadors a Cosmocaixa.
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• Octubre: La Festa dels Súpers: Connectem. Una història d’amistat i descoberta
• Novembre: Tinc els ingredients. Promoció de bons hàbits alimentaris (amb Nesquik)
• Desembre: Torna el Biri Biri. El popular personatge torna a la casa per quedar-s’hi.
Biri Biri
Creació d’un nou personatge de la família del Super3 presentat a la Festa amb una extraordinària
acollida per part del públic. Torna al Nadal per quedar-se a la casa per sempre. Marxandatge:
peluix, samarreta i plastilina a la venda amb gran èxit de vendes Nadal 2013.
Super English Day
Campanya anual de promoció de l’anglès en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya amb diferents accions del canal que han inclòs l’emissió de la sèrie
“Wordgirl” en anglès (12 h, de dilluns a divendres) i presència dels capítols en una pàgina especial
a super3.cat, el concurs d’anglès “Fish and Chips” cada cap de setmana i continguts especials en
anglès dels programes de producció pròpia: Mic, Tags, i la família del Super3, que també ha inclòs
una cançó en anglès al nou disc.
Superavis
S’ha estrenat aquest nou format curt que destaca el paper dels avis en la societat d’avui en dia, en
especial amb la seva relació amb els súpers. Aquest format se suma als formats curts dedicats als
súpers que formen part de la continuïtat del canal Super3 (“El món dels súpers”, “La cuina per
súpers”, “Tots som súpers”...). Activa participació a la web.
“Super3: el musical”
Musical de la família del Super3, fet en col·laboració amb Dagoll Dagom, S’ha estrenat, amb totes
les entrades venudes, al Nadal i continua en cartell durant el 2014 amb el mateix èxit.
A més a més, s’ha incrementat la presència pel territori amb el grup SP3 (Sabadell, Mollerussa,
Tarragona...) i s’ha creat i dut a terme el show “Super3 en concert” al Festival de Cap Roig, on es
va presentar durant 3 dies, també amb totes les entrades venudes.
La Festa del Súpers
“Connectem”, la 18ena edició de la Festa dels Súpers, ha comptat amb gran afluència de públic
(330.000 persones) i l’espectacle final de la família del Super3 amb més de 35 mil espectadors
cada dia (dissabte i diumenge). Es va preparar la festa amb una trama televisiva prèvia i s’ha
recolzat amb videoclips, accions web, jocs per mòbils, etc. La retransmissió televisiva ha fet més de
30 connexions en directe des de l’Estadi Olímpic, incloent la retransmissió en directe per TV3 i el
canal Super3 de l’espectacle amb el desenllaç final.
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El disc “Connectem”
Inclou 13 cançons noves interpretades per la família del Super3. La Festa dels Súpers i els
videoclips produïts i emesos pel canal per promoure la música i les noves cançons entre el públic
han ajudat, sens dubte que hagi estat el disc més venut a tota Espanya durant el mes d’octubre i
que sigui Disc d’or (300.000 còpies).
Activitats del club
S’ha fet autopromoció televisiva de les activitats del club, amb especial atenció a les activitat carnet
per tot el territori i concursos com el “Superdia de futbol” en col·laboració amb el Futbol Club
Barcelona. L’autopromoció del club, la web, la revista, i les activitats que produeix l’equip del canal
configuren també la continuïtat del Super3.
Continguts en altres suports
Durant el 2013 s’han creat nous continguts al voltant dels 3 eixos del Super3: les sèries de dibuixos
animats, els programes de producció pròpia i els súpers.
Als suports no televisius de distribució dels continguts del Super3, el web super3.cat o la revista
“Súpers”, s’hi sumen cada vegada amb més força els mòbils. La novetat d’enguany han estat la
creació de videojocs específicament per smartphones i les propostes d’interacció, com els
concursos de participació dels súpers o la superxarxa de la Festa.
La revista “Súpers”, en col·laboració amb el grup Sàpiens Publicacions, ha editat 12 números al
llarg del 2013 i s’ha venut als quioscos.
Marxandatge
El marxandatge de productes del Super3 s’ha incrementat amb el llançament de nous productes
associats a la família del Super3: disc “Connectem”, peluix Biri Biri, plastilina Biri Biri, samarreta Biri
Biri, samarretes de cadascun dels personatges de la família (Lila, Roc, Àlex, Pau, Fluski).
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Els programes
“Mic”
El programa Mic, ha produït aquest any més d’un centenar de noves històries gravades a plató amb
els personatges del Mic, en Cincsegons, la Mosca i el Cargol. Per altra banda, s’ha mantingut la
col·laboració amb escoles per obtenir peces en les que els nens expliquen les seves primeres
experiències.
Un cop consolidat a la graella l’espai “Bon dia amic Mic” de 10’, des del 14 de setembre s’ha
produït un nou format per als caps de setmana: “El Mic i els seus amics”, capítols de 30’
exclusivament de producció pròpia, en emissió dissabte i diumenge a les 9 del mati.
Aquest any s’ha produït el primer disc del Mic: “MAC, MEC, MIC!”, que recull les 8 cançons pròpies
del programa i una selecció de cançons tradicionals i populars que han acompanyat i segueixen
acompanyant els infants de Catalunya a les escoles i a casa. Les cançons són interpretades per
nens i pels personatges del programa: el Mic, en Cincsegons i la veu Off.
“Mic amb l’anglès”
El programa Mic ha produït petites històries on s’introdueixen algunes expressions i petit vocabulari
en anglès amb els personatges del Mic i en Cincsegons.
A la Festa dels Súpers, el Mic i en Cincsegons van convidar als nens a dibuixar un cel per on
podien volar amb el seu coet. La participació va ser un èxit, amb una participació de 2000 infants
que van poder fer l’activitat.
El marxandatge al voltant del programa Mic ha continuat sent un èxit de vendes, amb el nino del
Mic com al producte estrella. Al llarg d’aquest any s’han produït cinc elements nous de
marxandatge i ja en són 29 des del 2010.
“Una mà de contes”
Durant el 2013 el programa ha produït 15 capítols d’una durada aproximada de set minuts dedicats
a la promoció de la lectura i la comprensió lectoescriptora. Han estat 5 contes sobre les vocals, 5
contes biogràfics en col·laboració amb cinc escriptors en actiu : Joana Raspall , Joaquim Carbó,
Teresa Duran, Maite Carranza i Jordi Puntí i 5 Històries originals inspirades i il·lustrades per
alumnes de sisè curs de l'escola Drassanes de Barcelona.
El capítol d’”Una mà de contes” “Joana Raspall, i un tresor de paraules”.

A més, s’han produït i emès 15 microhistòries per informar sobre les novetats editorials
relacionades amb la literatura infantil i el llibre il·lustrat. També s’ha preparat 1 vídeo de de 3 minuts
sobre el programa per al departament de vendes de TV3, amb motiu de l’edició del 2013 de
MIPCOM.
Per al web s’han creat quatre tutorials amb continguts, tallers i propostes per al coneixement de
l'anglès i l'àrab, els contes i els sentits i els oficis i la seguretat. I també s’ha fet el seguiment on-line
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de la producció de cinc capítols del programa realitzats en col·laboració amb l'Escola Drassanes de
Barcelona.
Per a tot això, “Una mà de contes” ha col·laborat durant el 2013 amb les següents entitats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consorci d'Escoles Públiques de Barcelona
Escola Drassanes de Barcelona
Festival de Literatura i arts infantil i Juvenil FLIC.
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
Biblioteca Juan Marsé de Barcelona
Museu Nacional d'Art de Catalunya
Consorci de Biblioteques de Barcelona.
SCREEN Festival 2013 de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Fundació PIMEC
XVI Jornades per a l'aprenentatge i la ensenyament de les matemàtiques,
Federació Espanyola de Societats de Professors de Matemàtiques
CESAG, Centre d'Ensenyament Superior Alberta Giménez.
Col·lecció olorVISUAL
Escola La nostra Senyora de Lourdes de Barcelona

“Dinàmiks”
El programa de 25’ d’entreteniment i divulgació científica pretén fomentar l’interès de nens i nenes
per la ciència i aconseguir que descobreixin que pot ser divertida, apassionant, fàcil, interessant i
també fonamental per entendre el nostre dia a dia. El programa es proposa motivar i divertir els
espectadors perquè es deixin impressionar, sorprendre i commoure amb tot el que es pot fer amb
la ciència.
Se’n van produir 26 programes i es va estrenar el 6 d’abril. Ha tingut una acollida espectacular
entre el públic i ha aconseguit unes dades d’audiència excepcionals i molt destacables.
Marxandatge
Dinàmiks va crear un joc d’experiments que es va posar a la venda al Nadal. El contingut del joc
són 8 experiments que el Dani Jiménez, el presentador, va proposar al llarg dels 26 programes.
El programa Dinàmiks va participar a la Festa dels Súpers amb un espai propi on es van
desenvolupar les activitats relacionades amb el programa, concretament les propostes eren
diversos reptes. També va tenir una participació a l’escenari amb un espectacle que recreava
l’univers del programa.
“TAGS”
Durant el 2013 el programa TAGS ha emès 50 programes multiplataforma dedicats a
l’entreteniment i l’oci preadolescent. Al llarg d’aquest any s’han incorporat noves seccions com “La
màquina del Temps”, on es mostra la foto d’un nen/a i reptem al públic a endevinar qui és (es tracta
d’un retrat d’un artista adult); o “Xò kè dius?” on donem veu als tàguers parlant de temes que els
interessen: cinema, moda, literatura, música...
TAGS & Polseres vermelles
El TAGS va establir una vinculació molt estreta amb la segona temporada de “Polseres Vermelles”.
Aquesta sinergia es va vehicular a través de diferents accions:
A televisió:

•
•
•
•
•

Resum setmanal i avanç del proper capítol de la sèrie.
Entrevista setmanal amb l’actor protagonista de cada capítol.
Entrevista amb el director i creador.
Programa especial de fi de sèrie amb els actors al plató del TAGS.
Concurs setmanal “Àlbum de cromos Polseres” vinculat a cada capítol.
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•

Estrena de la secció estival “Polseròmetre per fans” amb qüestionaris personals als
actors.

•

-Estrena de la secció “Polseres” a la web del TAGS que reunia continguts exclusius:
vídeos, notícies, concursos, testos, enquestes, molamil/molazero i galeries de fotos.
-La preestrena setmanal de la sèrie al TV3 a la carta es va emetre juntament amb
vídeos del TAGS.

•

Concursos al voltant de “fenòmens fan”:
El programa va aprofundir la seva vinculació amb els fenòmens fan de l’actualitat musical: One
Direction, Amelie, Txarango, Macedònia... A banda de la música, ens hem associat a fenòmens
populars de l’agenda catalana del 2013: Saló del Còmic, Saló del Manga, Xgames, MotoGP...
Durant el 2013 es van estrenar 23 concursos “experiència exclusiva”, relacionats amb el món de la
música, el teatre, l’esport, els videojocs, etc.
Primer concurs CGU de videocreació musical
La tardor del 2013 el TAGS va arrencar el primer concurs de CGU (contingut general per l’usuari)
de videocreació musical. Els tàguers participants es van reunir en grups per gravar vídeos
musicals. El resultat va ser qualitativament molt alt amb cançons interpretades i composades pels
nens.
Web
Es van posar en línia dos nous videojocs multijugador amb notables xifres de participació.
Paral·lelament, es va mantenir el focus en el blogs dels presentadors i en l’oferta de vídeo.
Festa dels Súpers
El TAGS va estrenar un nou format d’actuació dels 3 presentadors amb la participació d’un grup de
música català, “Amelie”. Els presentadors van protagonitzar un espectacle musical vinculat a la
trama principal de la Festa amb balls i la participació d’adolescents. L’activitat permanent “PisTAGS
de ball” va assolir un rècord de públic amb més de 4.000 assistents. El coreògraf del programa i els
presentadors van ensenyar al públic a ballar les coreografies del TAGS.
“Fish & Chips”
Al llarg de l’any 2013, s’han produït 24 capítols nous de 30’ de durada. A més de l’emissió de
dissabte, cada dia, des del 8 d’abril, s’ha pogut veure al canal Super3 una petita peça de 40” en
multidifusió, produïda pel programa, amb l’objectiu de potenciar el coneixement de nou vocabulari
en anglès.
El presentado del concurs “Fish & Chips”, Oriol Puig.

En cadascuna d’aquestes peces, l’Oriol Puig mostra un fragment d’un videoclip d’un dels artistes
favorits de nois i noies i en destaca unes paraules o frases clau per tal d’explicar-ne el significat i
l’ús que se’n pot fer en un context quotidià, sense deixar de banda el sentit de l’humor.
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El lema del concurs “We move in Enlish!” ha estat molt present durant tota la temporada.
Durant aquesta temporada, el presentador, Oriol Puig, ha estat acompanyat per 200 alumnes de
dues escoles catalanes, que han visitat el plató per animar els seus respectius equips.. En total,
gairebé 5000 nois i noies d’entre 8 i 12 anys han passat pel programa. Una xifra que ha batut els
rècords de les temporades anteriors.
“Generació Digital”
Durant l’any 2013 s’han emès 36 edicions del programa de tecnologia, oci i cultura digital amb una
emissió setmanal al canal 33. Després de l’estiu, el 24 de setembre, es va canviar el dia d’emissió:
es va passar dels dissabtes (22.00) als dimarts (23.05).
Lluís Marquina, El director i presentador del “Generació digital”.

Aquest ha estat l’any de consolidació del nou format del programa pel que fa al tipus de reportatges
que inclou, però també pel ventall de temàtiques reflectides. El canvi buscava obrir el ventall de
públic: es volia arribar no només als entesos en la temàtica sinó també a un públic més general.
El gir es va basar en la premissa que la tecnologia afecta a tothom i, per tant, tothom podia
sentir-se identificat amb el que s’explica al programa. Els objectius del “Generació Digital” són:
•
•
•

Posar en valor el vessant útil i social de la tecnologia.
Ser un aparador de les iniciatives d’emprenedors catalans en aquest àmbit.
Reflectir la cultura digital que neix a la xarxa o que té en la xarxa un dels seus
mitjans d’expressió i acostar-la al públic.

Especials
A part dels especials pre estiu (amb un recull dels reportatges més destacats de la temporada),
aquest any el programa ha dedicat una edició especial al Mobile World Congress 2013 i una altra a
fer un resum de les notícies i esdeveniments “digitals” més destacats de l’any i una previsió dels
temes que marcaran l’agenda del 2014. Aquest programa es va emetre el 17 de desembre.
Xarxes socials
El nombre de seguidors a les xarxes socials del “Generació Digital” (compartides entre el programa
de TV3 i el de Catalunya Ràdio) augmenta de manera contínua i regular. Actualment disposa de
més de 12.600 seguidors a Twitter i de més de 6.500 a Facebook.
Canvis en la direcció i en la presentació
Coincidint amb el programa especial sobre el Mobile World Congress (2 de març), el “Generació
Digital” va canviar la direcció i la presentació del programa. Amb motiu del nomenament de Jordi
Sellas com a director general de Promoció i Cooperació Cultural del Departament de Cultura, Lluís
Marquina assumeix aquestes dues tasques (abans era el coordinador de continguts).
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Les sèries al canal Super3
El canal emet diàriament de les 6 h del matí a les 21.30 h i en dibuixos animats té com a referents
estrelles reconegudes dins de l’univers Super3 com “Doraemon”, “Espies de veritat”, “Tom i Jerry”,
“L’Scooby-Doo” o “Bola de drac” així com coproduccions de Televisió de Catalunya en col·laboració
amb la indústria d’animació catalana que posteriorment es venen als mercats internacionals.
Durant el 2013 s’han estrenat:
•
•
•
•
•
•

Fungi
Geronimo Stilton
Kaput circus
El meu robot i jo
Minty, la fada
Monster allergy

•
•
•
•
•
•

Les noves aventures de Peter Pan
Picnic amb pastissos
Quin crac, l’Angelo!
Ricky Sprocket
L’Spirou petit
Sailormoon

•
•
•
•
•
•
•

Els germans Kratt
Marsupilami
Mofeta Kung Fu
One piece
Papawa
Rekkit, el conill màgic
El xai Shaun

S’han emès també capítols nous de:
•
•
•
•
•
•
•
•

L’abella Maia (3D)
Els Dalton
Doraemon
Eliot Kid
L’equip Spike
Espantapànics
Espies de veritat
EspieZ! Nova generació

També s’han fet cicles de pel·lícules els caps de setmana a les 15:45h:
Primer trimestre:
•
•
•
•

•
•
•

SCOOBY-DOO els dissabtes
ASTÈRIX els diumenges
TOM I JERRY els dissabtes
DORAEMON els diumenges

Tercer trimestre:
•
•

Segon trimestre
DORAEMON els dissabtes
SCOOBY-DOO els diumenges
TINTÍN dissabtes i diumenges

Quart trimestre:
•

SCOOBY-DOO els dissabtes
DORAEMON els diumenges

•

ASTÈRIX els dissabtes i els
diumenges
TOM I JERRY els dissabtes i els
diumenges

I cicles de pel·lícules en programacions especials:
•
•
•
•

Setmana Santa: ASTÈRIX a les 15:40h
Nadal: DORAEMON a les 09:30h
Especial ESPIES DE VERITAT: el cap de setmana del 15/06/2013 – 16/06/2013 amb
horari de matí (de 10:45 a 12:20) i tarda (de 19.30 a 20:15) amb motiu de l’estrena
mundial de la 6a temporada de la sèrie.
Programacions especials amb motiu de la Festa dels Súpers (cap de setmana del
19/10/2013 – 20/10/2013) i els festius intersetmanals

A més, s’han fet les seguents coproduccions:
•
•

•
•

Papawa
Fungi
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•

Minty, la fada
Invizimals: L’Aliança

•

Invizimals: Història de dues
dimensions
Pícnic amb pastissos

Super3.cat
Al lloc web del Super3, el Super3.cat, també s’hi ha fet força feina durant el 2013:
“Superenglishday”
S’ha creat una plana aglutinadora de totes les propostes en anglès que té el Super3, i s’hi ha
publicat un player de vídeo que recull algunes de les sèries que podem oferir en streaming i anglès.
També s’hi ha preparat una acció específica al voltant de “La Supermots”.
S’ha fet acompanyament a les accions transversals de canal pilotades per la família com
“Castintoltes”, els Premis del canal Super3 i l'acció “Supernaus” i les tasques del dia a dia com la
moderació de comentaris, gestió i creació de les dinàmiques concursos, actualitzacions diàries de
la pàgina d’accés (home), etc.
Per acompanyar les sèries, s’han fet butlletins de les estrenes: planes especials i destacats. S’han
usat també els canals corporatius de xarxes socials. “Bola de drac” continua essent la sèrie més
vista i la comunitat web que es reuneix al seu voltant, ja veterana ha tingut aquest any competència
amb la de “Casa d'Anubis”, que ha suposat un revulsiu, amb grans consums al “TV3 a la carta”.

Altres pantalles
Aquest ha estat el primer any on s’ha decidit apostar fermament pel mòbil, preparant una estratègia
de jocs per a mòbils i continuant desenvolupant jocs Flash per a ser consumits des del web. Cal
destacar, entre els jocs, “El Triquet de Supercity S XVIII”: En motiu del Tricentenari, i en el marc
d'un conveni entre Televisió de Catalunya i l'oficina del Tricentenari de la Generalitat, s’ha
desenvolupat un joc per encàrrec. El joc té una part que es juga des de l'ordinador i una altra part
que des de dispositius mòbils.
La web de la Festa dels Súpers s’ha ampliat als mòbils amb un joc en HTML5 amb en Biri Biri com
a protagonista. L'acció ha estat un èxit de participació. L'entrada de l'Ajuntament de BCN com a
coorganitzador de la Festa, va suposar la creació d'una plana especial i d'uns PDF descarregables
amb les entrades de les activitats paral·leles.
Per Nadal es va ampliar “El joc del Biri Biri”, i per sant Jordi es va gestionar el “Concurs d'escriptura
de contes”, aprofitant la cançó del darrer disc protagonitzada per en Roc i la Pati. També vam fer la
tradicional llibreria de Sant Jordi.
Pel que fa a la relació directa amb programes concrets, i al marge de les tasques habituals de
manteniment, com les modificacions de les fitxes de programes, el 2013, amb “Dinàmiks”, s’ha
activat un concurs basat en un videojoc.
S’ha engegat un procés a través del qual els nous usuaris es podran donar d'alta com a súpers de
manera online. És un procés llarg, ja que es relaciona amb bastants àmbits i afecta les bases i de
dades i l'espai privat dels usuaris.
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Publicacions
El disc “Connectem” es va convertir en disc d’or al mes d’octubre, en superar les 25.000 còpies
venudes.
La revista “Súpers!” va tenint cada cop més acceptació entre el públic i les dinàmiques de treball
entre l’equip de Sàpiens i de la web, així com del Super3, permeten anar cada cop més enllà en la
generació de contingut transversal.

Màrqueting Infantils i Juvenils
Carnets
Durant l’any 2013, en total s’ha assolit la xifra d’1.311.822 súpers, dels quals 485.337 en són
membres actius. En total, hi ha hagut 48.407 altes, superant la xifra del 2012 en 2.615 socis més.
Respecte a les renovacions, es van renovar el carnet 21.064 súpers, 5.373 més que l’any anterior. I
s’han produït 44.300 baixes, de súpers que han fet 15 anys.
Participació dels Súpers
La participació total al concurs Superquè ha estat de 69.983 respostes durant el 2013, un 4,04 %
més respecte al 2012. A part dels Superquès, també s’han organitzat 27 concursos web més, que
han tingut un registre de 93.288 participants. Destaquen el concurs Supernaus, Super3 el musical,
Superdia al zoo i Superdia de futbol.
Comunicació amb els Súpers
Als socis del Super3 també els enviem gairebé 500.000 cartes per felicitar l’aniversari, d’1 a 4
butlletins electrònics mensuals, productes propis del Club Super3 de regal diari d’aniversari i més
de 2.000 regals amb els concursos. També han pogut interactuar amb el Super3 a la Festa dels
Súpers i a través dels concursos Premis Canal Super3, Castingtoltes, Supercontes i Supernaus.
Els súpers també contacten amb nosaltres a través de correu postal (232 cartes diverses i 4.870
postals del Superquè), per correu-e (més de 14.000 rebuts) i trucades al 5430 (3.564 en total).
Aliances Estratègiques
Durant el 2013, el Super3 s’han establert nombroses aliances estratègiques. S’ha materialitzat amb
la campanya sobre els bons hàbits alimentaris Superesmorza, de la mà de Nesquik, col·laboracions
amb Institut de Cultura, Luk Internacional, Campionats del món de natació BCN 2013, BCN Fan
Fest, Festival de Cap Roig, CosmoCaixa, Festival de Sitges, Kids&Us, L’Auditori, B:SM: Tibidabo i
Zoo de Barcelona, Illa Fantasia, Vallnord i Serhs Hotels.
També s’han tancat acords amb diverses empreses per a Superdies, Supercapdesetmanes i per
obsequiar amb invitacions tots els súpers pel seu aniversari. I amb més de 200 empreses i/o
institucions perquè les seves activitats siguin de franc amb el carnet del Club Super3.
Assistència Activitats
Entre totes les Superactivitats, en destaquen les següents per l’afluència de nens/es: Illa Fantasia
(20.000), CosmoCaixa (7.250), Museu egipci de Barcelona (2.845), Coves de Benifallet i creuers
per l’Ebre (2.059), Aeri de Montserrat (1.622), L’aventura del “Nautilus” (1.504), Micromundi (1.288),
Museu Marítim de Barcelona (1.242) i Centre d’observació de l’univers (1.024).
Esdeveniments
El Super3 ha dut a terme 16 accions exteriors durant el 2013 arreu de Catalunya, en què hi ha estat
presents els actors del Super3 i/o el grup musical SP3.
Entre totes elles, per la seva importància destaca la Festa dels Súpers. Des del departament de
Màrqueting d’Infantils i Juvenils, per fomentar la participació de les empreses i que tinguin la

91

Memòria anual d’activitats

CCMA 2013

informació d’una forma més accessible i completa, s’ha creat la web per a empreses de la Festa:
http://festasupers-empreses.tv3.cat.
Responsabilitat social
Durant el 2013, des del Super3, s’han dut a terme múltiples accions relacionades amb promoció de
diferents activitats solidàries (Mulla’t per l’esclerosi múltiple, El cor ens demana festa, Posa’t la
gorra, La Tamborinada, Un dia de nassos i Un cop de mà), participació amb estand de 6 ONG a la
Festa dels Súpers, una recollida solidària d’aliments infantils a la Festa amb la col·laboració del
Banc dels Aliments i Condis Supermercats, i col·laboració amb La Marató de TV3.
La Marató de TV3
El canal Super3 també va participar de manera molt activa a “La Marató de TV3”, tant els dies
previs, com el mateix dia de “La Marató”.
El programa TAGS va col·laborar-hi amb “El TAGS convida a ballar”: es va gravar un vídeo tutorial,
amb els presentadors del programa, per ensenyar a tothom la coreografia creada per a aquesta
ocasió i, a més, també la van ballar en dues ocasions al programa “Divendres”.
El dia de la Marató, la família del Super3 va ser en directe al plató del programa per cantar i ballar
una peça de l’espectacle “Super3: El Musical”.

Durant el 2013, s’han fet súpers 48.407 nens
i nenes i han arribat ser-ne 1.311.822!

92

Memòria anual d’activitats

CCMA 2013

L’entreteniment
Els espais d’entreteniment a Televisió de Catalunya
L’àrea d’Entreteniment i Culturals ha produït durant el 2013 un total de quaranta-dos programes
d’emissió periòdica i quaranta-un programes especials, d’emissió única.
Pel que fa a l’entreteniment, les dues estrenes principals del 2013 han complert els objectius fixats
amb escreix, tant pel que fa a l’audiència com pel que fa als objectius propis d'aquesta televisió
pública.
“Oh Happy Day” ha estat l’aposta pel gran entreteniment familiar per a les nits de dissabte. Durant
el darrer trimestre de l’any, Eduard Farelo ha conduït un gran espectacle musical on nou grups
vocals i corals d'arreu de Catalunya competien interpretant cançons amb la màxima qualitat
artística i la millor posada en escena. Els resultats han estat satisfactoris a tots nivells, tant pel que
fa a l’audiència, 415 mil espectadors de mitjana i 15,1% de quota, revitalitzant la graella del cap de
setmana, com pels objectius qualitatius. Qualitativament, i pel que fa a la cadena, ha aportat també
originalitat i notorietat, i ha rebut el reconeixement públic amb premis i distincions a més de bones
valoracions per part de l’audiència i del mateix món coral. El programa ha significa l’aposta per un
talent musical, gènere present a moltes altres cadenes, però amb la personalitat de TV3 i amb els
valors que li són propis, donant visibilitat i prestigiant una activitat molt arrelada al país, amb
nombrosos cors i grups corals, que exemplifiquen valors com el treball en equip, la superació i el
compromís, entre d’altres.
El conductor i els membres del jurat del concurs “Oh Happy Day ”:
Pedro Pardo, Sílvia Abril, Eduard Farel·lo, Elena Gadel i Guille Milkyway.
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L'aplicació del programa, la primera aplicació de la cadena destinada a oferir continguts de segona
pantalla que acompanyin l’emissió per televisió sincrònicament, ha arribat a les 37.000
descàrregues en els 4 mesos que ha durat l’emissió. Les 25.000 còpies venudes del disc que s’ha
produït amb les cançons del programa interpretades pels cors l’han fet mereixedor de la
consideració del sector discogràfic de “Disc d’or”.
“El foraster” amb Quim Masferrer al capdavant, ha fet un recorregut per Catalunya a la recerca del
paisatge humà dels poblets de menys de mil habitants, i és un altre dels èxits d’aquesta temporada.
Cada capítol, un poble diferent. I a cada poble, un repte: fer un monòleg davant de tots els veïns,
un monòleg personalitzat, fet a mida de cada poble i dels seus habitants.
Amb una extraordinària quota mitjana del 18,76%, el programa ens ha mostrat el territori com mai
fins ara l’havíem vist, parant atenció al paisatges i la riquesa dels pobles més petits, potser poc
protagonistes fins ara, i des de la perspectiva del dia a dia de la gent que els habita, compartint la
seva quotidianitat i permetent que ens coneixem millor els uns als altres, tot compartint moments de
bellesa, tendresa i alegria.
Durant el mes de març TV3.cat ha estrenat el primer programa creat i desenvolupat per ser
consumit exclusivament a través de les plataformes d’internet i mòbil, i amb una clara vocació per
vincular-se a les xarxes socials, “Etiquetats”. Des del DHUB (Disseny Hub Barcelona), Bibiana
Ballbé i Valentí Sanjuan han presentat una proposta, sorgida originalment i en col·laboració amb el
departament comercial, que combinava cultura, tendències i humor.
Els programes que han continuat en graella de temporades anteriors s’han mantingut
satisfactòriament i treballant pels objectius fixats.
El programa “Cuines”, el més veterà de les sobretaules de TV3 (porta 17 anys en antena) segueix
apropant la cultura gastronòmica als espectadors amb receptes de cuiners professionals i
amateurs. Frega els 500 mil espectadors de mitjana, tot divulgant els productes de proximitat i la
cuina catalana i explotant comercialment les possibilitats del format. Les emissions especials de
“Cuines de Pasqua” i “Cuines de Nadal”, que recullen les receptes més destacades d’aquestes
dates, han rebut també una molt bona acollida dels espectadors.
“Divendres” s’ha consolidat a les tardes TV3, liderant la major part de la franja en que s’emet, en
dura disputa amb l’oferta de la competència, basada en una tipologia diferent de programes. La
clau d'aquest lideratge és la millora constant, cada temporada, de les dades d’audiència,
quantitativa i qualitativa, sense deixar de complir els objectius propis d'un programa de servei
públic. “Divendres” aposta pel doble vessant informatiu i d’entreteniment i per la combinació entre el
plató i l’exterior, amb la visita setmanal a una població. L’aposta per la proximitat i el territori forma
part de l’essència del programa així com també la voluntat per explicar el món, local i global, i el
que hi passa des del propi punt de vista i des dels referents de la nostra cultura.
“El Gran Dictat" continua incrementant la bona acceptació de l’audiència i fa un lloc a les tardes de
TV3, aportant també per al prime time programes especials protagonitzats per tres personatges
famosos, amb el títol d’”El Gran Gran Dictat”, del que es s’han emès set programes especials
durant el primer semestre. El programa persevera difonent el bon ús del català i propiciant-ne
l'aprenentatge.
Els programes “Crackòvia”, “Polònia” i “APM?”/”APM? Extra” segueixen aportant molt bons
resultats d’audiència a la franja de prime time i una gran repercussió a les xarxes socials, tot
utilitzant l’humor i la paròdia per a explicar l’actualitat (esportiva, política i televisiva). Tots tres tenen
una llarga i satisfactòria història i gaudeixen de l’atenció de l’audiència, formant part dels programes
més vistos del rànquing anual de totes les cadenes. També aquest any continuen rebent els elogis
dels espectadors en els estudis qualitatius de l’empresa GFK, situant-se en els primers llocs dels
rànquings. Són referents en els seus respectius àmbits i són programes originals que aporten
personalitat a la graella i la diferencien de les d’altres canals. A banda dels programes regulars,
s'han produït i emès nou programes especials de "Polònia" i "Crackòvia" que recollien els millors
gags musicals, de pel·lícules, o de temàtiques concretes.
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Durant el 2013 s’han emès els 26 darrers programes de “La Partida de TV3”, que es va estrenar el
juliol del 2010 i que es va anar fent un lloc en l’oferta televisiva de la nit dels dissabtes, amb una
audiència familiar fidel de la que han estat hereus els programes que l’han seguit en aquesta franja.
“L’Aprenent” ens ha ofert la segona temporada, en la que Llucià Ferrer s’ha enfrontar al repte
d’aprendre tretze nous oficis, mostrant-ne mitjançant la seva pròpia experiència les capacitats i
aptituds necessàries i donant visibilitat a oficis i professions potser poc conegudes i valorades. Un
programa adreçat als joves per tal d'ajudar-los en la recerca del seu futur professional.
Després de fer el Camí de Sant Jaume, i recórrer el Pirineu i Prepirineu català, s’ha estrenat el “GR
Terres del Sud” , la tercera temporada del programa, en la que el protagonisme ha estat pel Camp
de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on el programa ha continuat buscant donar a conèixer l'ampli i
valuós patrimoni geogràfic i social del país.
El 2013 s’ha aportat a la graella, en col·laboració amb el departament comercial, diferents espais
finançats totalment externament: “Dies de càmping” i “Un dia perfecte en família”, emesos a
l’estiu per TV3 i “Càpsules de ciència”, a la tardor pel Canal 33. “Dies de càmping” i “Un dia
perfecte en família” han mostrat als espectadors el nostre territori, apropant-li la riquesa
geogràfica, històrica, cultural i lúdica de Catalunya i potenciant així el turisme intern i familiar,
mentre que les “Càpsules de ciència” han fet visible la contribució de diferents científics catalans a
l’avenç en la recerca biomèdica.
Durant el 2013 s’han produït també una quarantena de programes únics i especials. En destaca
l’edició anual de “La Marató de TV3”, dedicada a les malalties neurodegeneratives, que va tancar
el programa amb una recaptació de més de 9,5 milions d’euros i una audiència mitjana del 21,1 per
cent. L’èxit d’audiència permet, un any més, assolir els objectius de sensibilització i divulgació
envers les malalties que es marca el programa i el projecte –amb el disc, el llibre, la campanya
prèvia i la implicació de tots els equips i programes de TV3 i CR i de La Fundació La Marató de
TV3. L’èxit en la recaptació fa possible avançar en la recerca biomèdica per a aconseguir trobar
cures per a aquestes malalties i per a millorar la qualitat de vida de la gent que les pateix.
Prèviament al programa es va produir i emetre “La Marató dels Investigadors”, on s’explicava el
resultat dels projectes de recerca finançats per La Marató del 2007, amb l’objectiu de complir amb
els principis de rigor i transparència que són inherents al programa i a la Fundació; el
“Videoescoles Marató”, el reportatge realitzat per a les conferències educatives de la campanya
de sensibilització i que també s’emet en els dies previs al programa; i el “Making off del disc i el
llibre”, que dóna visibilitat al procés de creació del disc i el llibre tot fent palès la implicació i la
solidaritat del món cultural, encapçalat pels artistes i escriptors que hi participen.
"La cavalcada de Reis” és un dels clàssics de cada any. El 2013 s’ha fet la retransmissió de la
Cavalcada de Reis de Barcelona, amb col·laboració amb TVE per a cobrir el senyal, personalitzat
per cada canal. Amb un 11,8 per cent de quota, la cavalcada de TV3 ha sigut la més vista de tots
els canals, com ho ha estat històricament.
El 31 de desembre TV3 ha ofert en directe el primer sorteig de la Grossa de Cap d’Any, “La
Grossa”. Presentat des del Teatre Nacional de Catalunya per Helena Garcia Melero i Xavier
Grasset, amb una audiència de 262 mil espectadors i amb l'expectació pròpia d'un esdeveniment
com aquest, esperat per molts catalans i catalanes, il·lusionats per la primera loteria catalana
nadalenca.
TV3 ha liderat l’última nit de l’any amb una programació especial protagonitzada per l’especial
resum “Polònia Collita 2013”, amb 595 mil espectadors i 26’2 per cent de quota, seguit de la
transmissió de les “Campanades de TV3” des de Barcelona. Un espectacle excepcional, amb
l’Ésser del Mil·lenni com a eix principal, que ha convertit la ciutat en protagonista de les
celebracions de l’últim dia de l’any al món. Amb una audiència de 937 mil espectadors i un 38,7 de
quota, la transmissió ha sigut la més vista de totes les cadenes i ha aconseguit el rècord històric en
el moment de canviar d’any, amb 1.031.000 espectadors de mitjana i una quota del 41,2%.
Passades les campanades, el programa “El Ritme de la nit” ha agafat el relleu del lideratge amb
354 mil espectadors i 18’9 per cent de quota.
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Els dramàtics a Televisió de Catalunya
Mantenir les senyes d’identitat, personalitat i la qualitat de la ficció seriada, combinant
l’entreteniment amb continguts d’interès social i valors, és l’objectiu principal del 2013 pel que fa a
la producció de ficció. Amb aquesta finalitat estrenem noves temporades de “Polseres vermelles” i
de “Gran Nord”, que són les dues sèries més ben valorades pels espectadors des del punt de vista
qualitatiu. També emetem la segona temporada de “Pop ràpid”, estrenada inicialment al 33, i la
quarta i cinquena temporades de “La Riera”, que continua imparable en la franja de tarda i manté
les audiències de l’any anterior. En conjunt, la valoració qualitativa de les nostres ficcions per part
del públic és de 7’7 punts sobre 10 de mitjana, igual que el 2013.
Gestionem també els continguts web de les nostres sèries i la seva presència a Internet. Fruit
d’aquesta gestió el nombre de seguidors de les nostres ficcions no para de créixer. És el cas de
“Polseres vermelles”, tot un fenomen a les xarxes socials, que arriba als 174.000 fans a Facebook i
encapçala el rànquing de programes més vistos via web, amb 500.000 usuaris únics i 7 milions de
pàgines vistes. Pel que fa al consum de vídeo a través de TV3 a la carta, els vídeos de “Polseres
vermelles” obtenen una mitjana de 205.000 usuaris únics mensuals i 2’6 milions de visualitzacions.
Però el més destacable de 2013, pel que fa al consum de vídeo per Internet, és que “La Riera” se
situa com el programa més vist de tota la cadena amb prop de 6 milions de visualitzacions l’any.
Per altra banda, continuem la gravació de telepromocions per a diverses marques comercials,
iniciada el 2013, utilitzant els decorats de “La Riera” i amb la participació dels personatges de la
sèrie.
“Polseres vermelles”
Malgrat haver estat qualificada com una aposta arriscada i una temporada molt dura, les audiències
demostren que els seguidors s’han mantingut fidels als Polseres. La segona temporada, de 15
capítols, reuneix una mitjana de 664.000 espectadors, que representen un 20,6 de quota; 4,5 punts
més que la temporada anterior, emesa dos anys abans. L’interès que desperten els valors humans
i socials de la sèrie es posa també de manifest en el fet que, a partir del tercer episodi i a petició
dels espectadors, l’emissió de la resta de capítols es fa primer per TV3 a la carta, a les 19:30 del
vespre, perquè ho puguin veure els més joves. “Polseres vermelles” és la sèrie més ben valorada
pel públic, des del punt de vista qualitatiu, amb un 8’5 sobre 10, i continua rebent reconeixements.
A la llarga llista de guardons aconseguits, s’hi sumen el Premi Micròfon dels Informadors, que
concedeix l’Associació Professional Espanyola d’Informadors de Premsa, Ràdio, Televisió i
Internet, i el Premi Ondas a la millor sèrie espanyola del 2013.
Aquest any, el fenomen “Polseres vermelles” es fa internacional. La sèrie s’emet a Puerto Rico,
França, Finlàndia, Suècia, Argentina i Mèxic. La RAI italiana en produeix una adaptació –
”Braccialetti rossi”- estrenada el 2014, amb unes audiències extraordinàries, superiors als 7 milions
d’espectadors. I als Estats Units, ABC Studios i Amblin TV –una companyia d’Steven Spielberg-,
produeixen l’adaptació titulada “The red band society” per encàrrec de la cadena Fox. També hi ha
remakes en preproducció a Perú i Xile, i Rússia ha comprat el format. Els productes derivats de la
sèrie també tenen molt bona acollida. El recull de les millors cançons de la segona temporada,
editat per Música Global Discogràfica, ven més de 40.000 còpies i arriba a ser Disc de Platí.
“Gran Nord”
Apreciada tant per l’originalitat del món que presenta, situat en un poblet dels Pirineus, com per la
seva vinculació amb el territori, a través del paisatge i la llengua, la sèrie “Gran Nord” congrega una
mitjana de 370.000 espectadors davant del televisor, xifra que representa un 12,4 de quota de
pantalla. Tot i que no són les audiències de la primera temporada, la sèrie rep un 8 sobre 10 en la
valoració qualitativa dels espectadors, mig punt més que la temporada anterior i una de les notes
més altes en el conjunt de la nostra ficció.
“La Riera”
La telenovel·la “La Riera” manté el lideratge de les tardes en la seva franja. Els 205 episodis
emesos, corresponents a la quarta i cinquena temporada, aconsegueixen unes audiències molt
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semblants a les del 2012: 485.000 espectadors de mitjana i una quota de 24’7. A aquestes xifres
cal afegir-hi les del 33: 74.000 espectadors i un 2’5 de quota. Des del punt de vista qualitatiu, el
públic puntua “La Riera” amb un 7’8, dues dècimes més que l’exercici anterior. Però és a Internet
on “La Riera” sobresurt de manera especial, ja que encapçala el consum de vídeo de la cadena a
través de TV3 a la carta, amb una mitjana de 485.000 visualitzacions mensuals i prop de 6 milions
l’any. Aquests bons resultats fan viable la producció d’una sisena temporada.
Els protagonistes de “La Riera”.

Continuem la gravació de telepromocions vinculades a la telenovel·la, iniciades l’any anterior. Són
peces de 45 segons realitzades als decorats de “La Riera”, amb la participació de diversos
personatges de la sèrie. Les marques que han contractat aquests espais són: Gallina Blanca,
Barilla, Gas Natural, Viakal, Grimaldi Lines, Condis, Intermón i Panrico.
“Pop ràpid”
Estrenada el 2011 al 33 com una sèrie de baix cost, la nova temporada de “Pop Ràpid” fa el salt a
TV3 les nits d’estiu de 2013. La sèrie manté el seu públic fidel i té un bon ressò a les xarxes
socials. Però, per damunt de tot, “Pop Ràpid” és un excel·lent laboratori per a descobrir nou talent,
tant en el camp de la realització com de la interpretació.
Durant el 2013 Televisió de Catalunya produeix també la tercera temporada de “KMM” i s’enregistra
la gala “Catalunya aixeca el teló” i l’obra de teatre “La família irreal”, de Minoria Absoluta i Dagoll
Dagom.
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Els espais d’entreteniment a Catalunya Ràdio
L’entreteniment és una de les apostes de Catalunya Ràdio, amb una presència constant en
diferents programes i seccions de la programació, on hi ha una alternativa àmplia, de qualitat i en
català. El programa que concentra una oferta més àmplia d’entreteniment és el concurs dels
migdies “Els optimistes”, amb un format de participació i descoberta del territori, vinculat al món de
la música i l’espectacle, les entrevistes a personatges del món de la cultura i la descoberta de nous
talents.
Els magazins de referència de l’emissora tenen espais reservats específicament a l’entreteniment
de qualitat i combinen la cara més compromesa de l’actualitat amb diferents formes
d’entreteniment, amb col·laboradors, seccions i la participació dels oients. “El matí de Catalunya
Ràdio”, per exemple, ofereix entreteniment amb espais que tenen un gran seguiment per part de
l’audiència, com l’‘Enigmàrius’, amb Màrius Serra, i aquesta temporada amb la presència d’‘Els
minoristes’, en què cada dia a la part final del programa desfilen a l’antena un grapat de
personatges compartits amb el “Polònia” de TV3, que repassen l'actualitat amb un to distès,
carregat de bon humor i d’ironia. A “La tribu”, també hi ha seccions reservades específicament a
l’entreteniment de qualitat i combinen la cara més compromesa amb l’actualitat amb diferents
formes d’entreteniment, amb col·laboradors, seccions i la participació dels oients. Un dels espais
que tenen més projecció és l’‘APM Exprés?’, on cada dia Sergi Vives fa un repàs de les pífies més
divertides del panorama audiovisual.
Tant al matí com a la tarda, hi tenen cabuda totes les propostes de cultura i oci, sobretot de cara al
cap de setmana, amb la secció ‘Planificats’ i ‘Els bons propòsits.’ I també es programen actuacions
musicals en directe amb grups que presenten novetats discogràfiques, periòdicament a “El matí”, a
“La tribu” cada divendres, i els matins del cap de setmana a “El suplement”.
“Els optimistes”
L’entreteniment és el fil conductor del concurs dels migdies de Catalunya Ràdio, que s’emet de
dilluns a divendres de 13.05 a 14.00, amb la fórmula que plantegen Àngel Llàcer i Manu Guix amb
l’equip optimista.

La participació dels oients va ser clau a l’hora d’escollir les poblacions més optimistes des d’on
s’emetia el programa un cop al mes, durant la temporada 2012-2013. A partir del curs 2013-2014,
el programa fa ruta per conèixer el territori i s’emet cada setmana en directe des d’una ciutat o un
poble diferent de Catalunya, que va descobrint de manera amena i divertida amb connexions.
Aquesta destinació és compartida amb l’emissió del programa “Divendres” de TV3, on cada
setmana Llàcer i Guix interpreten la cançó dedicada a la població de la setmana de TV3 i
Catalunya Ràdio.
Els concursants no només han de saber respondre preguntes de cultura general, sinó que també
es premia el coneixement de tot els que passa al programa. Els participants es poden endur 50
euros i opten a guanyar el “Contenidor optimista”, que cada dia augmenta el seu valor amb la
incorporació de nous regals.
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La música en directe i l’espectacle també són punts forts del programa, que també es dedica a
descobrir nous talents per les poblacions que visita.
“La nit dels ignorants 2.0”
El clàssic nocturn de preguntes i respostes de Catalunya Ràdio ha complert 25 anys en la quarta
temporada de la versió 2.0, amb direcció i realització de Xavier Solà. L’espai, que s’ha convertit en
una marca reconeguda i distingida, és un dels actius per excel·lència a la graella de Catalunya
Ràdio, de la qual és el programa degà.
“La nit dels ignorants 2.0”, que s’emet les matinades de diumenge a dijous, d’1.00 a 3.00, és tot un
referent comunicatiu que respon a l’esperit i la vocació de servei propis de la ràdio pública. Així ho
acrediten els milers d’oients que, amb la seva participació constant, donen vida a un estil de ràdio
útil i estimada. El programa gira al voltant del desig de coneixement i companyia, i és possible
gràcies al compromís col·lectiu i incondicional d’aquests oients, que transmeten la seva ignorància i
saber. Amb preguntes i respostes ensenyen i demostren, nit rere nit, que sempre podem anar a
dormir sabent alguna cosa més.
“La nit dels ignorants” segueix oberta a la innovació i la renovació aprofitant la plataforma
tecnològica 2.0, que amplia els canals de participació. Un exemple és la redacció diària d’un ‘Diari
de nit’ digital amb els testimonis i vivències més rellevants dels oients. I, per celebrar els 25 anys,
han comptat amb la presència puntual de personalitats triades pels mateixos oients per tal que hi
puguin conversar en directe.
“El salvavives”
És el concurs dels migdies de la programació d’estiu, presentat per Sergi Vives, de dilluns a
divendres, de 13.05 a 14.00. Àgil i dinàmic, i amb molta cultura popular, és un concurs de
preguntes i respostes, que posa a prova la capacitat cultural de tres concursants amb qüestions
d’actualitat, història, geografia i cultura general. Un cop finalitzades les quatre proves, que se
centren en l’àmbit territorial dels Països Catalans, qui suma més punts té accés a la gran final dels
divendres, en la qual participen els quatre millors concursants de la setmana. Durant l’estiu del
2013, hi van participar una vuitantena de concursants, 28 dels quals se’n van proclamar
guanyadors.
“35 dies”
A les tardes d'estiu de Catalunya Ràdio, s’emet “35 dies”, amb Albert Miralles. Un magazín amb
entrevistes, propostes d'oci i cultura, música, premis i informació, tots els ingredients necessaris per
fer als oients un estiu encara més agradable.
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Compromís amb la societat
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals manté un compromís amb la societat que s'estén
més enllà de la pantalla i de l'antena. És coneguda la trajectòria de “La Marató” i la capacitat de
mobilització, conscienciació i vehiculació de la solidaritat d’aquest programa. Però La Festa dels
Súpers té també un enorme èxit de resposta del públic i aglutina els infants entorn les diverses
manifestacions que Televisió de Catalunya i el Super3 trien amb cura perquè reflecteixin el seu
compromís amb la societat, en tota la seva diversitat i la difusió dels seus millors valors. Uns valors
i una solidaritat que es fan palesos també cada any en altres convocatòries com el Tió Solidari de
Catalunya Ràdio.
I més enllà d’aquestes grans actuacions de caràcter més puntual, existeixen tot un seguit
d’iniciatives que els mitjans i les empreses de la Corporació duen a terme de forma ininterrompuda
durant tot l’any per tal d’augmentar el seu arrelament a la societat i respondre, en la mesura del
possible, a les seves necessitats més enllà de l’àmbit purament audiovisual.
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La Marató de TV3
La Marató 2013: Malalties neurodegeneratives
Programa
Durant més de 15 hores de programa en directe, conduïdes per Núria Solé i Roger de Gràcia, el
programa La Marató 2013 ha donat a conèixer les malalties neurodegeneratives combinant la
divulgació amb la sensibilització i l’entreteniment.
Les entrevistes als metges experts i les moltes accions divulgatives al plató van donar pas als
testimonis directes de persones afectades, que van oferir la cara més humana i propera de les
malalties tractades. Una gran dosi de música i espectacle va acabar de completar el programa del
2013, que va ser seguit per 459.000 espectadors de mitjana, amb una quota global del 21,1%.
Com a resultat de la intensa mobilització social que s’ha despertat al voltant del programa i de les
nombroses fórmules de participació, La Marató 2013 ha recaptat 11.848.986 €, que permetran
impulsar la investigació sobre les malalties neurodegeneratives.
Tancament programa La Marató 2013.

Un any més, Catalunya Ràdio va donar el tret de sortida a la jornada solidària amb un programa
especial conduït per Sílvia Cóppulo que va oferir les primeres entrevistes a metges i testimonis i
diverses actuacions musicals.
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Participació ciutadana i empresarial
Activitats populars
El suport social a La Marató 2013 s’ha manifestat arreu de Catalunya a través de les 2.184
activitats organitzades espontàniament per col·lectius i associacions de tot tipus.
Aquestes iniciatives han aconseguit convocar prop d’un milió de persones al voltant d’actes festius i
solidaris que han aportat 2,1 milions d’euros al marcador del programa. Un any més, La Marató ha
traspassat fronteres i es van fer activitats en països com França i Bèlgica, promogudes per
col·lectius catalans que hi viuen.
Seus telefòniques
Durant la jornada del 15 de desembre, quatre seus telefòniques van funcionar a ple rendiment per
fer possible que tot el moviment solidari arribés al marcador. Fira de Barcelona, Palau de
Congressos de Girona, Port de Tarragona i Universitat de Lleida van acollir un miler de línies
telefòniques que van canalitzar les donacions dels ciutadans a La Marató. Els 2.400 voluntaris que
es van mobilitzar aquell dia van ser els encarregats d’atendre els 72.074 donatius fets a través del
905 11 50 50.
Aquest col·lectiu va estar format per voluntaris procedents de 36 entitats de voluntariat, així com de
persones a títol individual, cares conegudes dels àmbits cultural, polític, esportiu i científic català i
professionals de TV3 i Catalunya Ràdio.
Seu telefònica – Voluntaris.

La Marató ha comptat novament amb el suport de les entitats col·laboradores habituals en
l’organització i funcionament de les seus telefòniques: el Departament de Benestar Social i Família,
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“la Caixa”, Price Waterhouse Coopers, Movistar i Abertis Telecom. També s’hi han sumat 83
empreses, que han subministrat productes i serveis per fer possible el cost zero de tot aquest
desplegament.
Un total de 14 institucions i empreses s’han adherit a La Marató 2013 mitjançant l’aportació de fons.
Han estat: Assistència Sanitària, El Corte Inglés, Grup Damm, Genzyme, Banc Sabadell, Mobile
World Capital, Ferrer, Grup Peralada, Bunge, Fiatc, Festo, Fundació Abertis, Maset, i Ausa.
Les setmanes prèvies al programa, els ajuntaments dels municipis catalans han renovat el seu
suport a La Marató amb la penjada de pancartes als carrers, tot estimulant la participació social en
el projecte. També les sales i companyies teatrals s’han adherit a l’edició 2013 amb la lectura d’un
manifest el cap de setmana de l’emissió del programa.

Sensibilització i difusió
L’acció de sensibilització i difusió
social que ha precedit a La Marató
2013 es va vehicular mitjançant una
campanya gràfica i audiovisual que,
d’una manera real, va acostar als
ciutadans les dificultats amb què
conviuen els afectats per una malaltia
neurodegenerativa
i
les
seves
famílies.
En aquesta ocasió, la imatge gràfica i
l’espot de la campanya han convergit
en un mateix missatge: “La solidaritat
no degenera”, a diferència de les
malalties tractades en el programa.
Així ho han demostrat els testimonis
de malalts que han protagonitzat
aquesta acció, persones afectades
per Alzheimer, Parkison i ELA que,
malgrat la dificultat que els suposa fer
un gest quotidià com parlar o dibuixar,
han fet una crida a la solidaritat a
través del telèfon de La Marató.
La campanya, creada conjuntament
per Màrqueting de TV3 i Bassat
Ogilvy, ha arribat a tot Catalunya
mitjançant la difusió de 630.000
díptics informatius, 35.000 cartells,
5.032
banderoles
municipals
i
l’emissió de l’espot i la falca
radiofònica.
Les setmanes prèvies a La Marató, TV3 i Catalunya Ràdio s’han sumat a la divulgació i
sensibilització social de les diferents malalties neurodegeneratives mitjançant entrevistes i
programes especials.
Divulgació a les escoles
La campanya de sensibilització que s’ha desplegat als centres educatius catalans a partir del mes
d’octubre tenia com a objectiu conscienciar el jovent de l’impacte humà, social i mèdic de les
malalties neurodegeneratives.
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Al voltant de 160.000 joves han estat els receptors d’aquesta acció divulgativa que han dut a terme
293 professionals de la salut en un total de 980 centres educatius de Catalunya. Les 4.285
sessions impartides han permès als alumnes entendre què són les malalties neurodegeneratives i
la importància de la recerca per avançar en la seva prevenció i tractament.
Les conferències han combinat la divulgació científica amb el vessant més humà i proper de les
patologies tractades i han tingut amb el suport d’un vídeo divulgatiu fet especialment amb aquest fi.
Cartell guanyador del concurs escolar “Pinta la Marató” 2013,
fet pels Alumnes de 2n d’ESO de l’Institut Antoni Ballester de Mont-roig.

Com a punt final de les sessions, els joves han participat en el concurs “Pinta la Marató”, que en la
seva 15a edició els convidava a representar artísticament conceptes relacionats amb les malalties
neurodegeneratives. S’hi han presentat 249 cartells, xifra que ha convertir aquesta edició del
concurs en la més participativa de la seva història.
La proposta de la classe de 2n d’ESO de l’Institut Antoni Ballester de Mont-roig n’ha resultat
guanyadora. Com a premi, els alumnes han pogut gaudir d’un cap de setmana en un alberg de
Catalunya, sufragat pel Departament de Benestar Social i Família.
El disc de La Marató
32 artistes i formacions musicals, tant novells com consagrats, han unit les seves veus per fer
possible una nova edició del Disc de La Marató. El compacte inclou 18 temes adaptats al català
amb una representació tan àmplia com sorprenent de temes i gèneres.
Les 200.000 còpies del disc editades es van exhaurir l’únic diumenge que es va posar a la venda,
consolidant d’aquesta manera la seva posició com el compacte de la Unió Europea que més
exemplars ven en un sol dia.
El llibre de La Marató
Relats literaris, experiències reals, il·lustracions i una poesia endinsen el lector en el món de les
malalties neurodegeneratives de la mà dels 16 autors i creadors que han participat en la 6a edició
del Llibre de la Marató. El volum va vendre prop de 9.000 còpies en menys de dos mesos.
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Comunicació
www.tv3.cat/marato
La pàgina web de La Marató ha ofert tota la informació referent al projecte al llarg de l’any, fent una
aposta ferma pel contingut audiovisual. Durant el 2013, la web ha registrat 269.519 visitants únics i
1.109.652 pàgines vistes. El dia de l’emissió del programa, el 15 de desembre, va tenir 58.111
visitants únics, que van consultar 215.465 pàgines.
Xarxes socials
Durant el període de temps que repassa aquesta memòria, 21.200 nous usuaris han seguit
l’actualitat de La Marató a través de Facebook. La xarxa supera els 183.000 usuaris en acabar
l’any. Twitter ha guanyat més de 13.000 nous seguidors durant el 2013 i al desembre compta amb
més de 39.000.
Informatiu digital MónMarató
La Fundació ha enviat 5 informatius digitals a més d’11.000 usuaris amb l’actualitat de La Marató
en totes les seves fases al llarg del 2013.
Revista MónMarató 25
La revista MónMarató s’ha distribuït per tot Catalunya les setmanes prèvies al programa per
introduir els ciutadans en alguns dels continguts mèdics, testimonials i participatius de l’edició 2013.
Se’n han editat 106.400 exemplars.
Mitjans de comunicació
La Marató 2013 ha tingut 865 impactes en la premsa escrita i digital de Catalunya. Al voltant de
trenta ràdios i televisions locals han contribuït també a sensibilitzar sobre les malalties
neurodegeneratives i a estimular la participació en el programa per mitjà de l’emissió de programes
especials i entrevistes.

Impuls a la recerca biomèdica durant el 2013
La Marató 2012. Recerca en càncer
Convocatòria d’ajuts:
Al concurs d’ajudes a la recerca en càncer que la Fundació va obrir al mes de febrer, s’hi han
presentat 318 projectes que optaven a ser finançats amb els fons obtinguts en l’edició 2012 del
programa. Ha estat la convocatòria amb la participació més elevada de totes les organitzades per
la Fundació.
Avaluació dels projectes:
Els treballs candidats a rebre finançament han estat revisats per 257 científics d'àmbit internacional
especialistes en càncer en un procés coordinat per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya. La revisió dels experts ha valorat els treballs segons la seva qualitat, rigor metodològic,
rellevància científica i sociosanitària i possibilitats d’aplicació.
La fase final d’aquest procés d’avaluació, l’ha dut va dur a terme un grup d’especialistes europeus
en càncer que es va reunir a Barcelona per elaborar un rànquing dels projectes més ben valorats.
Un cop validada aquesta llista per la Comissió Assessora Científica, el Patronat de la Fundació ha
decidit premiar 42 projectes de recerca d’excel·lència sobre càncer.
Lliurament d’ajuts
La Fundació va fer lliurament dels ajuts a la recerca en càncer als 79 científics premiats en un acte
celebrat el 13 de novembre al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (UPF).
Òscar Dalmau i Ariadna Oltra, presentadors de La Marató 2012, van ser els encarregats de conduir
l’acte, en el qual també van intervenir el conseller de Salut, Boi Ruiz, el rector de la UPF, Jaume
Casals, i el president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de la Fundació La Marató
de TV3, Brauli Duart.
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Dels 42 projectes de recerca científica sobre càncer impulsats gràcies a La Marató 2012, 19 són
unitaris i 23 coordinats entre dos o tres centres d’investigació, estimulant d’aquesta manera el
treball en xarxa dels diferents grups de recerca. Els treballs premiats tenen una durada de 3 anys i
es desenvoluparan en un total de 54 centres d’investigació, 41 dels quals són catalans, 10
pertanyen a l’estat espanyol i 3 són d’àmbit internacional. L’any 2018, els científics que els han dut
a terme exposaran públicament les conclusions a què han arribat en un simposi organitzat per la
Fundació.

La Marató 2007. Resultats en malalties cardiovasculars
El 20 de juny, l’Institut d’Estudis Catalans va acollir el 14è Simpòsium Fundació La Marató de TV3
en el qual es van presentar els resultats de la recerca sobre malalties cardiovasculars impulsada
per La Marató 2007. Els investigadors responsables dels 26 projectes de recerca finançats per
aquella edició van exposar públicament els avenços assolits en la prevenció, el diagnòstic i el
tractament de les malalties del cor.
Per primera vegada, el simposi ha comptat amb un espai ciutadà on la recerca cardiovascular
impulsada per La Marató i la seva aplicació pràctica s’han fet accessibles a la societat amb el
suport de material gràfic i audiovisual.
La cloenda de l’acte va a anar a càrrec del conseller de Salut, Boi Ruiz, el president de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Brauli Duart, i del president de l’Institut d’Estudis
Catalans, Salvador Giner.
TV3 ha emès un programa especial, titulat “La Marató dels investigadors: el cor no avisa” en què
Miquel Calçada, presentador de La Marató 2007, guia l’espectador en un repàs de les fites
científiques assolides en malalties cardiovasculars gràcies a l’edició d’aquell any.

Període del 2007 al 2011. Seguiment dels projectes
Els projectes de recerca finançats per La Marató de TV3 es desenvolupen, en la majoria dels
casos, al llarg de tres anys i reben un pagament anual, un cop s’ha emès la valoració positiva de
les memòries científica i econòmica. La Fundació du a terme un acurat seguiment de la gestió
econòmica dels projectes i compta amb el rigor i la solvència de l’Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitàries de Catalunya per al control científic de les investigacions.
Durant el 2013, s’han gestionat els pagaments anuals i les memòries científica i econòmica de
treballs impulsats per cinc edicions diferents de La Marató de TV3. En total, la Fundació ha repartit
7.925.692,39 € entre projectes de recerca de les edicions 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011.

La Marató

1a anualitat

2a anualitat

2007

3a anualitat
23.375,00

2008

65.000,00

435.345,11

2009

282.372,21

1.743.601,35

2010

2.544.369,25

2011

4a anualitat

Diners repartits
23.375,00

32.062,50

532.407,61
2.025.973,56
2.544.369,25

2.799.566,97

2.799.566,97

Total

7.925.692,39
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Convocatòria de propostes de malalties
La Fundació va obrir al mes de maig una convocatòria de propostes de malalties per triar els temes
de les edicions 2014 i 2015 de La Marató.
Hi han participat associacions de pacients i de familiars de malalts, i també les d’entitats de recerca,
societats científiques i de professionals de l’àmbit de la salut. S’hi han presentat 13 propostes, que
són avaluades juntament amb altres de promogudes per la Comissió Assessora Científica de la
Fundació per decidir la temàtica del programa en les seves dues pròximes edicions.
Aquesta crida pública que la Fundació fa des del 2006 és una iniciativa que té com a objectiu
impulsar la implicació de la societat i possibilitar una major participació en La Marató de TV3.

Comptes
La Fundació ha administrat durant el 2013 un total de 12.739.194,10 € procedents dels donatius
recaptats en La Marató 2013, així com de patrocinis, interessos bancaris i altres fonts d’ingressos.
Amb aquests fons es finançaran projectes de recerca biomèdica d’excel·lència a Catalunya sobre
les malalties neurodegeneratives, que actualment estan sent avaluats, i també es cobreix la
campanya de sensibilització prèvia al programa.
El Patronat de la Fundació va aprovar els comptes en la reunió del 27 de maig del 2014 després de
ser auditats per Price Waterhouse Coopers Auditors.

Ingressos
Donatius

11.490.985,68

Patrocini

358.000,00

Total Marató 2013

11.848.985,68

Interessos bancaris i altres

890.208,42

Total ingressos

12.739.194,10

Aplicacions
Finalitats fundacionals:
Activitats de sensibilització i difusió
Ajuts a projectes de recerca en malalties
neurodegeneratives
Despeses d’administració
Total aplicat

12.222.431,96

95,94%

1.001.603,02

7,86%

11.220.828,94*

88,08%

516.762,14

4,06%

12.739.194,10

100,00%

*Seran assignats durant el 2014, un cop resolt el concurs d’ajudes i l’aprovació del Patronat.
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Accions en l’àmbit social i educatiu
Accions de Responsabilitat Social
La Responsabilitat Social a la Corporació s’inscriu dins dels objectius de servei públic del Mandat
marc del sistema públic audiovisual, quan estableix que cal fixar els mecanismes pels quals els
professionals han d’assumir la responsabilitat social contreta en el desenvolupament de la seva
activitat.
En els principis d’actuació fixats per la Guia Editorial del Llibre d’estil, la CCMA assumeix les seves
responsabilitats més enllà de les obligacions que li són pròpies i es compromet a difondre
continguts destinats a millorar l’entorn social, educatiu, econòmic i ambiental, entre d’altres.
El Contracte Programa 2014-2017 preveu com un dels principis “integrar la responsabilitat social
corporativa en la gestió de la CCMA i en la seva relació amb els grups d’interès”.
La missió de servei públic de la CCMA i dels seus mitjans comporta un compromís ferm amb la
societat. Aquest vincle es posa de manifest amb la programació i amb tot tipus d’iniciatives. Es pot
dir que la responsabilitat social és inherent a la missió de servei públic. No obstant això, incorporar
la responsabilitat social en la gestió permet obtenir resultats externs i interns en clau de millora
continuada.
La gestió de l’RS estreny el compromís de transparència i la capacitat de resposta amb els grups
d’interès, que classifiquem en set categories: ciutadania, empleats, institucions públiques, societat
civil organitzada, clients, proveïdors i sector (competidors i aliats). Aquest fet augmenta els resultats
externs i interns en clau de reputació, confiança i credibilitat.
Els objectius que s’han d’assolir i els projectes a executar es determinen al comitè d’RS. Aquest es
reuneix amb una periodicitat mensual i està integrat per representants de TV3, Catalunya Ràdio, la
Marató de TV3, Atenció a l’Audiència, Recursos humans, Comunicació, Compres i Sostenibilitat,
Organització i Coneixement.
Les línies d’actuació abasten quatre àmbits: Societat, Llengua i Cultura, Empresa i Coneixement i
en totes elles s’han fet accions relacionades amb l’RS al llarg de l’any 2013.

Societat
En l’apartat de la Societat, en el qual s’inclouen els grups d’interès integrats per la ciutadania
catalana en el seu conjunt i tot el seu teixit associatiu, la CCMA i els seus mitjans han interactuat
amb nombroses col·laboracions en àmbits com la salut, la solidaritat, la diversitat, la infància i la
joventut, l’accessibilitat i la sostenibilitat. A més de La Marató dedicada a les malalties
neurodegeneratives, cal destacar la participació en diverses iniciatives:
• Col·laboració amb la quarta Setmana de la Responsabilitat Social a Catalunya.
• Participació en la XXXVI Jornada Corresponsables sobre tendències i desafiaments de la
responsabilitat social a Espanya, Europa i Amèrica llatina.
• Col·laboració amb el menjador social Emmaus en la campanya de venda de samarretes
solidàries.
• Suport a la iniciativa “Visió i Aprenentatge”, la primera campanya per detectar problemes visuals
en el col·legi i que compta amb el suport de Televisió de Catalunya. Hi participen 330
òptics optometristes. La mascota en forma de mà, “Víctor”, ha estat creada per TV3.
• Col·laboració en la difusió de la campanya “Mulla’t” contra l’esclerosi múltiple.
• Col·laboració amb la Fundació Catalana de l’Esplai en la campanya de colònies d’estiu i en el
lliurament de premis Gimcana 2013.
• Participació en el Pla de Transició per a la Infància 2013 – 2014, prenent en consideració els
compromisos de la CCMA.
• Sisena edició del Tió Solidari de Catalunya Ràdio, a favor del Banc dels Aliments.
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• Participació en el programa d’intervenció integral contra la violència masclista 2012 – 2015.
• Participació a la Taula de Diàleg per a la prevenció dels trastorns del comportament alimentari.
• Suport a la difusió del projecte “Oberta-ment”, per combatre l’estigma social que pateixen les
persones amb malaltia mental.
• Col·laboració amb el IV Congrés del Tercer Sector Social de Catalunya.
• Col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Just Desvern en el Festival Joan Petit per lluitar contar el
càncer infantil.
• Campanyes publicitàries sense cost:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Mans unides
Fundación Vicente Ferrer
Metges sense fronteres
Intermón Oxfam
Associació Catalana Parkinson
Amics de la gent gran
Fundació catalana de l’esplai
Associació espanyola contra el
càncer
Tamborinada
AFANOC
4a Setmana de la responsabilitat
Fundació Miquel Valls

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundació esclerosi múltiple
“Mulla’t”
Autocontrol
Plataforma per la llengua
Fundació Josep Carreras contra la
leucèmia
Pallapupas
Banc dels Aliments
Obertament – Malalties mentals
Taula d’entitats del tercer sector
EDUCO
UNICEF

La major part de les campanyes han estat comunes amb Catalunya Ràdio, si bé se n’hi ha d’afegir
aquestes que s’han transmès únicament per Catalunya Ràdio:
•
•
•

•
•

Medicus mundi
Fundació cardiopaties congènites
Fundación Alia2

Casal dels infants
Fundació Fundipau

Diversitat
Creació de la Mesa de treball CCMA-Comissió de Cultura del Pla Integral de Poble Gitano, amb
representants de TV3, Catalunya Ràdio, de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària i de la
comunitat gitana.
Col·laboració amb la publicació del llibre “Corresponsals de les migracions”, impulsat per Carles
Solà, director del programa “Tot un Món”, que n’ha coordinat l’adaptació, juntament amb la
periodista Marta Muixí.
El 33 estrena la sèrie “Gitanos a Europa”, un projecte europeu que coprodueixen les televisions:
Czech TV, HRT, NPS, RAI, RTCG, RTS, SVT, TG4, Televisió de Catalunya, TVP i el Departament
de Programes Interculturals de la UER.
Jornada sobre llenguatge inclusiu al CAC amb la participació de Carles Solà, membre de La Mesa
per la Diversitat en l’Audiovisual, que té per objectiu contribuir a fomentar la convivència, el
respecte, el coneixement i l’intercanvi entre persones de diferents filiacions culturals.
Elaboració de l’Agenda de la Diversitat de la CCMA, que permetrà als usuaris d’aquesta aplicació
gestionar informació sobre persones d’origen immigrant que poden participar a espais de TV3 i de
Catalunya Ràdio.
Cicle “Diàlegs de Tot un Món” a la xarxa de biblioteques i centres cívics. Els protagonistes d’aquest
cicle són persones d’origen estranger que han participat en el programa de TV3 “Tot un Món”.
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La Festa dels Súpers i el Club Super3
El Club Super3 és un fenomen únic al món, agrupa més d’un milió de súpers i conforma, juntament
amb el canal Super3, la web super3.cat, la revista “Súpers”, la nova “App del Super3”, etc., un
univers que s’estén més enllà de les pantalles i que demostra, amb les dades d’assistència,
participació o vendes, la seva influència.
La 17ena Festa dels Súpers, celebrada els dies 19 i 20 d’octubre, va tenir una gran afluència de
públic, unes 330.000 persones. Tant els súpers com els que no ho són van poder gaudir, de
manera gratuïta, d’una gran diversitat de propostes, més de 150, pensades per satisfer nens i
nenes de totes les edats.
Durant tot el cap de setmana es va poder seguir la Festa també a través del canal Super3, de TV3 i
del super3.cat. Al super3.cat, hi va haver més de 100.000 usuaris únics. I els súpers van enviar
6.000 missatges a la superxarxa. D’altra banda, es van registrar prop de 53.000 entrades al “Joc
del Biri-Biri” i el nou disc del Super3 “Connectem” ha estat el més venut a tota Espanya durant el
mes d’octubre i és disc d’or (30.000 còpies) i el Club Super3 ha rebut un fort impuls: només durant
la festa es van emetre 25.000 nous carnets.
Però més enllà de les dades de participació, es fa palès que el Super3 és un motor de cohesió
social que connecta amb tot tipus de públic, desitjós de participar-hi activament. En aquest cas, en
una trama, la història del Biri Biri que posa de relleu valors com l’estima dels que són diferents, els
lligams familiars, la solidaritat ...
El leitmotiv de la Festa, “Connectem. Una història d’amistat i descoberta” demanava als súpers
que ajudessin la família del Club Super3 a aconseguir que el Biri-Biri, un petit extraterrestre acollit
per “La família del Super3”“ es retrobés amb els seus pares, malgrat les perverses intencions del
Sr. Pla.
La posada en escena d’aquesta connexió ha estat l’espectacle més ambiciós a nivell tècnic de la
història de la Festa dels Súpers i va impressionar els més de 35 mil espectadors cada dia (dissabte
i diumenge) concentrats a la gespa i a les graderies de l’estadi. La trama que sustenta l’espectacle
la va introduir i preparar la programació televisiva prèvia, juntament amb altres videoclips, accions
web, jocs per mòbils, etc. i s’ha perllongat durant tot l’any, amb un altre moment cabdal per les
festes nadalenques. Com cada any, la presència dels programes del Super3 a la Festa va ser molt
destacada, enfortint els lligams i la continuïtat de l’esperit de la festa en la programació del canal.
Com és habitual, l’Anella Olímpica de Montjuïc va ser el punt de trobada principal però, en aquesta
edició i gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, tot un seguit d’espais també han
format part de la gran Festa dels Súpers. Entre ells, el Zoo, Colom, el Tibidabo, el Born Centre
Cultural, el Museu d’Història de Barcelona, ...
Cal destacar la col·laboració dels súpers i les seves famílies perquè la festa es desenvolupés amb
total normalitat. Una dada significativa és que més que mai s’havia observat un índex tan alt de
recollida selectiva de brossa. I el pla de mobilitat previst per a la festa ha estat tot un èxit, també
gràcies a que s’han seguit les recomanacions que proposaven l’arribada a peu o en transport
públic.
El Tió Solidari de Catalunya Ràdio
Un any més, Catalunya Ràdio va impulsar la campanya nadalenca del Banc
dels Aliments per recollir menjar per a infants, en una iniciativa que es
presenta amb el doble objectiu de recordar la tradició de fer cagar el tió als
més petits i recollir aliments per als infants de les famílies més necessitades
de Catalunya. La sisena edició del Tió Solidari, de vuit metres de llargada, va
recollir 7.900 quilos de menjar per a infants, gràcies a la jornada solidària de
l'emissora i a les participacions d'un euro adquirides pels ciutadans als
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establiments Bonpreu, Esclat i Abacus Cooperativa, que col·laboren en la campanya.
Amb aquesta iniciativa, Catalunya Ràdio manté el seu compromís amb la fundació del Banc dels
Aliments, amb més de 25 anys de treball solidari per eliminar la fam al nostre país.
Com cada any, Catalunya Ràdio va celebrar el Nadal amb un programa festiu i solidari, que l’any
2013 es va emetre des del Born Centre Cultural de Barcelona, amb les portes obertes als oients.
"El matí de Catalunya Ràdio", amb Mònica Terribas, va oferir una edició especial amb actuacions
en directe, entrevistes i tertúlies, i amb la participació de tots els realitzadors de l’emissora, que van
fer cagar el Tió Solidari amb el Banc dels Aliments al costat dels assistents més petits, que van
contribuir a engreixar el tió amb aliments per a nadons amb necessitats alimentàries.
Els realitzadors de Catalunya Ràdio van participat al programa especial cantant una nadala optimista, dirigits
per Àngel Llàcer, i fent cagar el Tió Solidari amb el Banc dels Aliments, amb l'ajut dels nens i nenes que van
anar a veure el programa.
.

Empresa
La Responsabilitat Social en l’àmbit de l’empresa ha refermat durant el 2013 el compromís ètic de
la CCMA, vetllant pel compliment de les seves normes d’autoregulació, com el Llibre d’Estil, el Codi
de Conducta Publicitària de l’associació Autocontrol i altres codis de conducta.
També en l’àmbit del compromís de la CCMA amb l’exercici dels drets de la ciutadania a rebre tot
tipus de respostes de l’activitat dels mitjans públics i amb voluntat de total transparència destaquen
les millores del Servei d’Atenció a l’Audiència.
Per millorar la seguretat en la protecció de dades i la confidencialitat en la destrucció de
documents, s’ha implantat un nou sistema per recollir documents que continguin dades sensibles i
que es puguin eliminar. S’instal·len uns contenidors que estan tancats amb clau i precintats amb un
sistema de detecció de manipulacions on es poden abocar aquests documents.
S’ha preparat i presentat l’edició en paper i en format electrònic del Llibre d’estil de la CCMA, el
document que recull els valors dels professionals de TV3 i Catalunya Ràdio pel que fa a les normes
periodístiques i ètiques, i alhora estableix el marc editorial i lingüístic dels mitjans de la CCMA.
S’ha renovat el certificat de compromís d’autoregulació per una publicitat responsable,
AUTOCONTROL.
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Cada any, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) acull una mitjana de 350
estudiants en pràctiques. El mes de febrer han entrat 100 estudiants: 34 a Catalunya Ràdio i 76 a
TV3. Dels alumnes que s’han incorporat a TV3, un 59% fan pràctiques al CEI i un 41% al CPA.
Cinc titulars del Carnet Jove han començat les pràctiques formatives a Televisió de Catalunya amb
una beca de Benestar Social i Família.
S’ha participat en el Projecte PRO, pel qual gestionem l’estada en pràctiques d’alumnes d’un
màster en producció audiovisual amb discapacitat amb la col·laboració de la UPC i la Fundación
Antena 3.
I s’ha col·laborat en la tesi doctoral del professor Jaime Alberto Orozco, dirigida per la doctora
Carme Farré del Departament de Mitjans Comunicació i Cultura de la UAB, sobre l’RS a la CCMA i
la incidència de la Marató de TV3 en la reputació de l’empresa.
Pel que fa a les persones que treballen i integren les empreses de la CCMA, des de l’àrea de
Recursos Humans s’impulsen accions d’RS en formació, salut i prevenció, igualtat i conciliació,
inserció laboral i diversitat, mobilitat, voluntariat intern, comunicació interna i altres serveis. En
aquest terreny destaquen les accions i projectes que es relacionen a continuació.
Recursos humans
S’han fet sessions a l’Imagina, TV3 i Catalunya Ràdio sobre pautes de seguretat i bones pràctiques
amb els documents.
S’ha donat suport a la iniciativa Teaming de voluntariat intern que ha adjudicat 6.921 euros al
projecte Punt de Referència i ha fet elecció per al període 2013-14 de la proposta dels centres
socioeducatius d’atenció diària de la Fundació Pere Tarrés
Amb la recollida interna per al banc dels Aliments que es va fer del 10 al 21 de juny, TV3 i
Catalunya Ràdio van recollir 176 quilos de menjar infantil per al Banc dels Aliments en la campanya
“La fam no fa vacances”.
S’ha participat en la Campanya de Reis amb l’apadrinament de treballadors de TV3 i Catalunya
Ràdio d’un centenar de les cartes que escriuen nens i nenes de fins a 12 anys de Sant Boi del
Llobregat. Aquesta acció es fa en el marc de la campanya de recollida de joguines que organitzen
els Salesians. Són cartes de nens i nenes de famílies que han estat derivades per entitats com ara
Plataformes d’Educació Social, Càritas i Serveis Socials.
Salut
Dia mundial sense tabac. En col·laboració amb l’Hospital Moisès Broggi, s’han muntat taules per fer
toxicometries a TV3 i a Catalunya Ràdio. S’ha organitzat també una xerrada a Televisió de
Catalunya.
Jornada de salut cardiovascular. El 22 de novembre, més de 400 persones van comprovar el seu
nivell de colesterol a TV3 i Catalunya Ràdio, en la jornada organitzada amb la col·laboració de
l’Institut Flora.
Campanya de donació de sang. El 9 de desembre, a les instal·lacions de TV3 i a Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio es van fer 22 donacions i a TV3, 35.
Sostenibilitat
A més de promoure pràctiques sostenibles, la Corporació també les aplica internament per reduir al
màxim el seu impacte ambiental. Els documents de referència són el “Pla d’acció per a la gestió de
residus als centres d’activitat de la CCMA” i el “Manual de bones pràctiques ambientals per a la
gestió dels residus a la CCMA”.
A banda de la recollida obligatòria de residus, com escombraries o residus industrials (dissolvents,
olis, etc.), el resultat de la gestió interna d’aquetes pràctiques ha representat la recollida de més de
60.837 kilograms que es desglossen de la manera que indica el quadre següent:
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Tipus de residu

Kilograms / Any 2013

Paper i cartró

22.920

Fusta

18.960

Ampolles plàstic PET

1.808

Llaunes

379

Piles i bateries mòbils

837

Fluorescents

476

Gots i culleretes

599

Plàstic de bossa

20

CD i DVD

129

Tòners impressora

300

Residus aparells elèctrics i electrònics

11.156

Cintes de vídeo

2.550

Envasos lleugers

533

Metacrilat

170

El departament de RS ha participat en la Mesa de contractació pública del servei de reciclatge a les
instal·lacions de la CCMA per aportar-hi la seva visió responsable.
A més de mantenir una política d’esforç mediambiental respectuosa amb l’entorn i sostenible
energèticament quant a les instal·lacions, el Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio tracta d’ampliar
a altres àmbits sota la seva responsabilitat aquesta política. Així, el 2013 es van reposar dos
vehicles i es van substituir, en modalitat de rènting, per models híbrids Toyota Prius.
Cessió de materials en desús
La Corporació gestiona i cedeix els materials tècnics en desús per atendre les necessitats de
fundacions, ONG, centres educatius, mitjans de comunicació locals i altres entitats.
L’any 2013 es van donar a un total de 56 entitats receptores, 2.252 elements. A fundacions i ONG:
530 elements, a centres educatius i altres entitats de la Generalitat: 850 elements.
Així mateix, es van enviar 872 elements com a residus per al seu reciclatge.

Llengua i Cultura
Catalunya Ràdio firma un acord amb el CCCB per ampliar l’Arxiu Sonor de Catradio.cat El
programa “Una mà de contes” col·labora amb el concurs de curts d’animació del Festival de
Literatures i Arts Infantil i Juvenil (FLIC). La web d’Una mà de contes és l’eina que han de fer servir
nens i nenes per crear curts d’animació i participar en el concurs convocat pel FLIC.
“Espriu en pròpia veu” recupera les locucions del poeta enregistrades als anys 60 i estan
incorporades a l’Arxiu Sonor de Catalunya Ràdio.
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Catalunya Ràdio celebra el dia de la Poesia Catalana a Internet. L’emissora se suma a la iniciativa
del portal LletrA de la Universitat Oberta de Catalunya amb la publicació d’una selecció de poemes
d’autors catalans a Catradio.cat.
El programa del Canal 33 “Via llibre” inicia una campanya de presència a les biblioteques i les
universitats. Per acostar el món de la lectura al gran públic, i als amants del món del llibre en
particular amb l’eslògan “El plaer de compartir una mateixa passió: els llibres”, es distribueix un
cartell a les biblioteques de la Generalitat, les dels districtes de Barcelona pertanyents a la
diputació de Barcelona, i a les universitats públiques.
“Català a l’atac”, programa de televisió que divulga d’una manera entretinguda aspectes
gramaticals de la llengua catalana.
El Canal Super3 emet la 5a Gran Final Nacional del concurs Pica Lletres.
Accessibilitat
Subtitulació
S’ha de destacar el progrés que s’ha fet, durant el 2013 a Televisió de Catalunya, en el projecte de
reconeixement de veu que permetrà subtitular en directe programes d’entrevistes o debats. El
sistema ja està a punt, quan acabem l’any, i es pot posar en preexplotació.
Per altra banda, pels volts del mes d’abril vam començar a subtitular rodes del 3/24, el canal que,
per les seves característiques, té un percentatge més baix d’hores subtitulades. Gràcies a això,
s’ha pogut duplicar el percentatge d’hores subtitulades per aquest canal. El 2012 tancàvem l’any
amb un percentatge d’un 15% de l’emissió subtitulada i el 2013 s’ha tancat amb un 35%.
Com ja és habitual, s’ha tingut especialment en compte de poder fer accessibles programes
especials o esdeveniments informatius, culturals o esportius importants. Per exemple, s’han emès
amb subtítols els especials de Sant Jordi, l’especial de la presentació dels actes commemoratius
del 1714, el lliurament de les Creus de Sant Jordi, l’especial de la cerimònia d’enterrament de
Nelson Mandela, la Nit de Santa Llúcia, l’especial sobre les eleccions alemanyes o la inauguració
dels mundials de natació.
El 2013 el total d’hores de subtitulació als canals de Televisió de Catalunya (sense comptar-hi
TV3.cat) ha estat de 17.323. A la taula següent es mostren les hores de programació subtitulada de
cada canal i el percentatge respecte del total d’hores d’emissió de programes*. Si tenim en compte
que hi ha un bon nombre de programes que no es poden subtitular o bé perquè es tracta de
programes de música clàssica, instrumental o bé perquè són dibuixos o programes en què no
parlen; els percentatges augmenten:
Hores de programació subtitulada per canals. 2013.

Canal
TV3
CS3-33
ES3
3/24

Nombre d’hores de programació*
subtitulades

% del total d’hores de
programació*

% del total d’hores de
programació* subtitulable

4.445

55,7 %

68,2%

6.459,50 (inclou 28 hores VO)

75,3 %

87,8%

3.440,50

41,2 %

41,3%

2.978

35,0 %

35%

* Del nombre total d’hores emeses hi descomptem les hores de publicitat i d’autopromocions, ja que no són programes i, a
més, sovint o ja van subtitulats, o tenen escrita la informació doblada o no són subtitulables).
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Audiodescripció
En aquest àmbit, cal destacar que, durant el 2013, s’ha millorat l’accés de les persones invidents
als continguts de les notícies. Els telenotícies de migdia i vespre han incorporat la traducció amb
veu. Una veu sintetitzada llegeix automàticament pel canal d’audiodescripció els subtítols que
surten sobreescrits en pantalla, amb les intervencions en versió original.
A part de la sèrie de sobretaula La Riera i, els divendres, la Gran Pel·lícula, s’han emès amb
audiodescripció les diverses minisèries de coproduccions que s’han programat per TV3. També
s’han emès amb audiodescripció sèries com Gran Nord, Polseres vermelles, Pan Am o XIII.
En total, durant el 2013 s’han emès 957 hores de programació amb audiodescripció.
Hores d’emissió audiodescrites per canals. 2013.

Canal

nombre total hores

hores per setmana

TV3

578

11 hores

CS3-33

379

7,28 hores

Accessibilitat per a persones amb discapacitat auditiva
TV3 ha fet un pas més en la superació de barreres per a les persones amb discapacitat auditiva i
posa al seu abast un sistema que els permetrà jugar des de casa a “El gran dictat”.
El butlletí informatiu del 324, que s’emet simultàniament per TV3, i el Telenotícies Vespre en
l’emissió pel 324 s’emeten en llengua de signes.
El nombre total d’hores emeses en llengua de signes catalana ha estat de 233 hores i 40 minuts.

Coneixement
Els projectes específics de l’Àrea de Coneixement de l’RS s’han desenvolupat en tres àmbits: món
acadèmic, món educatiu i innovació i recerca. Durant l’any 2013, destaquen especialment:
• La participació de Catalunya Ràdio en el projecte internacional Explica Europa a Europa,
• La participació de Televisió de Catalunya al projecte mediàtic transversal “Energy bits”, sobre
l’ús sostenible de l’energia. En la producció d”Energy Bits” han participat onze països europeus i
Catalunya, mitjançant TV3 hi ha contribuït amb l’elaboració de tres capítols de la sèrie.
• La signatura de un acord de col·laboració entre la Generalitat i la CCMA per al foment de les
llengües estrangeres, i en particular, l’anglès, entre la ciutadania i, en especial, entre els infants i
els joves. En aquesta línia, el canal Super3 ha posat en marxa diverses propostes i, al concurs
d’anglès “Fish&Chips”, de gran èxit entre escoles i escolars d’arreu del país, cal afegir la
presència de l’anglès als gags de la Família del Super3, englobats en el “Super English Day”; a
les històries del “MIC”, a l’informatiu “Info K K”, al programa “TAGS” i als relats d’”Una mà de
contes”.
Món acadèmic
El Màster en Entreteniment TV3 – UOC té la voluntat de completar la formació de professionals
dels mitjans audiovisuals pel que fa als coneixements del gènere de l’entreteniment. Es tracta
clarament d’un màster amb un caràcter eminentment professionalitzador que entronca amb l’oferta
formativa de la universitat. Per això la formació va guiada dels millors professionals de
l’entreteniment audiovisual i per acadèmics de la UOC que donen les claus de l’entreteniment a la
nostra societat.
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Món educatiu
Escola Magnet:
Impulsat per la Fundació Jaume Bofill en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament, té per
objectiu acompanyar els centres educatius en el desenvolupament d’un projecte educatiu en
aliança amb una institució. Aquesta aliança ha de permetre al centre desenvolupar un projecte
educatiu innovador i de qualitat, un projecte atractiu, que tingui magnetisme i que es converteixi en
un projecte de referència en el seu territori, tant per les famílies com per la comunitat educativa.
Les institucions que hi participen són institucions de referència i excel·lència en un camp de
coneixement específic (cultura audiovisual en el nostre cas) que tenen un compromís educatiu amb
la societat, i una gran capacitat de transferir innovació i coneixement.
En el segon curs de treball (2013-14) i ja s’han engegat activitats escolars amb l’objectiu de produir
un documental col·lectiu ( de P-3 fins a 6è de primària) i el disseny d’una revista local que tingui
continuïtat en el temps a partir d’una redacció escolar permanent i la col·laboració amb entitats de
Sant Joan Despí.
Energy Bits
Campanya transmèdia d’àmbit europeu sobre consum intel·ligent d’energia. Subvencionada en un
75% per la UE. La campanya consta d’una sèrie de documentals (Televisió de Catalunya n’ha fet
3), un documental interactiu de participació, un joc educatiu online i una campanya de difusió a
escoles mitjançant un concurs de vídeo escolar, en la qual hem estat molt actius i ens ha donat uns
resultats molt òptims.
The thinking Lab
The thinking lab és un projecte impulsat per la Universitat de Cambridge amb el propòsit de generar
coneixement i debat sobre l’ensenyament CLIL (Content & Language Integrated Learning). Els
alumnes aprenen anglès a través de la Ciència, assimilen i practiquen anglès mentre aprenen el
contingut de la ciència. Aquestes unitats didàctiques volen animar els estudiants a pensar de forma
creativa i autònoma, de manera que mitjançant l’ús de les teories científiques, interioritzin el
coneixement i l’apliquin al seu propi món.
Website Marató 2013
Lloc web interactiu que proposa una passejada per un laberint mentre anem descobrint les causes i
les conseqüències d’algunes malalties neurodegeneratives més comunes. Durant el recorregut pel
laberint s’hi proposen activitats i jocs per aprofundir en el tema.
Es tracta d’un format que s’adapta a les necessitats pedagògiques actuals. S’ofereix als usuaris la
possibilitat de disposar en qualsevol moment d’una aplicació educativa vinculada a un programa,
facilitant la feina dels docents.
Innovació i recerca en l’àmbit educatiu
Documenta Catalunya
Proposta dirigida principalment al professorat i alumnat, oberta també a la participació d’altres
col·lectius. Es tracta d’una crida a la creativitat per fer una exposició col·lectiva de llocs, coses,
persones i paraules. Una col·lecció de mirades personals que documentin el nostre país. Engegada
el curs 2013-14 i prorrogable en els propers cursos.
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Accions de foment de la diversitat
Tal com estableix el mandat marc dels mitjans públics aprovat pel Parlament, el foment de la
diversitat és una de les missions encomanades els mitjans de la CCMA. Per això, són diversos els
programes que, de forma específica o bé transversalment, ens apropen a la realitat social del país i
que, més enllà de les diferències ètniques, culturals o religioses, aprofundeixen en la missió
d’integrar tot tipus de col·lectius de la nostra societat, especialment aquells que es troben en risc
d’exclusió.
Com a servei públic, els mitjans de la CCMA han de reflectir la diversitat del país i oferir una
fotografia plural de la societat catalana a tots els nivells. Amb l’objectiu de fomentar la cohesió
social, aquesta sensibilitat es fa visible durant l’emissió de tota la programació i també amb accions
i programes específics.
En el cas de Televisió de Catalunya s’han mantingut en pantalla espais específics com “Tot un
món”, que manté el seu objectiu d’acostar als espectadors la realitat d’un món cada cop més
divers, des del concepte bàsic del respecte a la diversitat. L’any 2013 s’ha centrat en una
campanya per combatre els rumors infundats sobre la immigració i fer front als tòpics falsos que hi
ha. Per això, ha mostrat personatges concrets que trenquen tots aquests tòpics existents.
“Latituds” és un espai de servei públic per donar visibilitat als que impulsen solucions a la pobresa,
les injustícies i les guerres al món i vol fomentar la reflexió i el debat sobre aquestes activitats que
poden millorar el món, mostrant processos de desenvolupament, de comunitats concretes. Cada
capítol tracta sobre un tema concret, amb els protagonistes de projectes concrets sobre el terreny;
ells mateixos expliquen quins problemes tenen i què fan per superar-los. Especialistes de prestigi
complementen la visió global del problema i de les possibles solucions.
“Karakia” ha seguit mostrant la gent vinguda de fora, la seva cultura i la integració en la nostra i,
questa seva desena temporada ha inclòs històries de gent “autòctona” apassionada per la cultures
de fora. L’any 2013 “Karakia” va rebre el Premi Consell Municipal de Benestar Social als Mitjans de
Barcelona perquè, en paraules de l’alcalde de la ciutat, “exemplifica la qualitat i vocació de servei
de Televisió de Catalunya” i la Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual del CAC també l’ha premiat
ex aequo en el marc de les VI Jornades per a la Diversitat.
“Blog Europa” pretén mostrar la realitat social europea a través dels ulls d’estudiants catalans de
Periodisme i de Comunicació Audiovisual. Els estudiants aprofiten una beca Erasmus en diverses
ciutats d’Europa per explicar en menys de 5 minuts històries narrades en primera persona però
amb visió periodística sobre la seva experiència europea. Espai emès setmanalment al 33 i al 3/24
que es fa possible amb la col·laboració amb les universitats catalanes i que serveix d’impuls pels
estudiants i els nous creadors.
En l’àmbit religiós, i com és habitual, durant l'any s’han produït setmanalment el programa “Signes
dels Temps”, centrat en el temes d’església i les qüestions referents a la solidaritat. Mensualment
també, s’ha ofert el “Néixer de nou”, en el que la confessió protestant s’ha adreçat als seus fidels.
Pel que fa a les emissores de Catalunya Ràdio, les tertúlies d’”El matí de Catalunya Ràdio”
desgranen l’actualitat des de la màxima diversitat ideològica, sempre oberts a la ciutadania a través
de les línies de telèfon i les xarxes socials. També és visible en seccions com ‘La societat es mou’,
amb Marta Romagosa, que posa el focus sobre les qüestions d'actualitat que generen alguna mena
de conflicte, preocupació o interès en algun segment de la societat catalana, amb testimonis i
especialistes que ajuden a analitzar la situació. Igualment, amb la unitat mòbil, Pepa Ferrer recorre
el país per explicar, amb els diferents accents i donant veu als ciutadans, el que preocupa, el que
emociona o aquella notícia d'actualitat que es vol seguir sobre el terreny. També reflecteixen
aquesta sensibilitat els convidats i els temes tractats a “La tribu de Catalunya Ràdio”, a “L’oracle”
i a les entrevistes d’”El Cafè de la República”.
A més d’aquest compromís que s’estén al llarg de la programació, Catalunya Ràdio manté en
antena l’espai de referència a les ones destinat al foment de la diversitat: “Solidaris”. Aquest altaveu
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dels drets humans, la cooperació, la solidaritat i el desenvolupament dels pobles i nacions compta
també amb una versió per a Catalunya Informació en forma de reportatge d’un tema destacat del
programa. I un altre espai que tracta la diversitat és “Paraules de vida”, el programa d’actualitat
religiosa des d’una perspectiva cristiana i plural.
“Solidaris”
Programa dirigit i presentat per Rita Marzoa, que els dissabtes de 15.00 a 16.00 manté el seu
compromís amb la cultura de la solidaritat, la cooperació i els drets humans. Durant el 2013, ha
tornat a Estrasburg per assistir a l'entrega del Premi Sakharov de Llibertat de Consciència que
atorga el Parlament Europeu, que va recaure en defensors dels Drets Humans a l'Iran, el cineasta
Jafar Panahi i l'advocada Nazrin Sotoudeh. Un escenari on va retornar uns mesos més tard, perquè
el Parlament debatia la Norma Comunitària d'Asil, que regula l'admissió en territori europeu de
refugiats polítics que fugen de conflictes armats, com per exemple la guerra de Síria. Davant la
situació de crisi mundial, que d’una banda afecta el desenvolupament dels països empobrits, i de
l'altra, les famílies fins ara benestants que cauen en la pobresa als països del nord, el programa
analitza com es viu arreu del món i com afecten els conflictes latents de moltes zones del planeta.
“Solidaris” a Anantapur (Andra Pradesh, Índia) amb la Fundació Vicente Ferrer.
Rita Marzoa conversa amb Moncho Ferrer, fill de Vicente i Anne, a l’octubre.

“Solidaris” es planteja l’objectiu de fer veure les coses des de molts altres prismes. En aquest sentit,
en un moment de crisi sistèmica i de valors, veu una gran oportunitat encara no reeixida de
transformar i visualitzar la força de la solidaritat aquí i arreu. Les veus que no solen ser
protagonistes, ho són al “Solidaris”: Pere Casaldàliga, Lilian Thuram, Jane Goodall, Caddy Adzuba i
Neus Munté, entre molts altres. Grans protagonistes a escala local i internacional, que són
portaveus de la pau, dels drets humans, de la memòria, del canvi social, de la indignació, del
voluntariat i la cooperació.
“Paraules de vida”
Emili Pacheco analitza l'actualitat de l'Església, amb una mirada plural i oberta, centrada en les
qüestions socials, cada diumenge, de 6.05 a 6.30.
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Accions en l’àmbit del medi ambient
La promoció de pràctiques sostenibles i el respecte pel medi ambient són valors fonamentals en els
continguts dels mitjans de la Corporació.
Conscients de la seva capacitat de sensibilització i d’incidència social, tant Televisió de Catalunya
com Catalunya Ràdio i els portals d’internet de la CCMA inclouen en la seva programació
continguts relacionats amb el medi ambient, ja sigui en la informació diària, en espais infantils o en
programes més específics que un any més han demostrat el seu compromís per la promoció
d’hàbits i comportaments saludables, alhora que ens han permès conèixer millor l’entorn natural
que ens envolta.
A la televisió, la meteorologia ha continuat sent un punt clau en la informació, tant als telenotícies
com al canal 3/24. A més, “Espai Terra” ha seguit consolidant-se i ha guanyat deu minuts més de
durada, fins arribar als trenta. Ha continuat complint la seva missió principal, que és mostrar el
territori i les seves particularitats als espectadors de TV3.
Amb uns excel·lents índexs d’audiència, “El medi ambient” continua acostant als espectadors
aspectes vitals per a la seva vida com la manera de fer un futur sostenible o com fer compatible les
nostres vides amb el nostre entorn sense perjudicar-lo.
Altres programes com ara “GR” o “Caçadors de bolets” es basen en el gaudi de l’entorn natural i
fomenten una actitud no només respectuosa sinó curosa amb el medi ambient.
A Catradio.cat, també hi ha un espai dedicat a la meteorologia i l’entorn natural, “MeteoMauri”, un
programa pioner que s’emet només a través del web. A més de la informació meteorològica, el
meteoròleg Francesc Mauri dedica aquest espai a tractar sobre el medi ambient, la gastronomia,
l’oci, el territori i la sostenibilitat.
També s’inclou en la programació, tant d’informatius com de programes, notícies i espais orientats
a la sensibilització mediambiental. El programa “Aires, aigües, llocs”, de Catalunya Informació,
n’és un bon exemple. Aquest espai de consciència ecològica s’emet des de la delegació de
Tarragona els dissabtes i els diumenges.
Cada quinze dies, a “El matí de Catalunya Ràdio”, el naturalista Martí Boada dóna a conèixer els
recursos naturals del nostre país a ‘Planeta resistent’, un espai que té l’objectiu d’aprendre a
cuidar millor el nostre entorn. Els caps de setmana, el programa de viatges “Els viatgers de la Gran
Anaconda” té seccions fixes de temàtica mediambiental, com ara “El més natural del món”, amb el
naturalista Miquel Rafa; “Espais naturals de Catalunya”, també amb Martí Boada, o “Les veus de
la natura”, amb la biòloga Eloisa Matteu.
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Vinculació amb el territori
La programació dels mitjans de la Corporació reforça els vincles de la població amb el territori i
n’augmenta el coneixement de l’entorn. Són molts els espais de la graella dels diferents canals i
emissores que ens acosten al territori i generen lligams entre la terra i la societat catalana. Els
informatius en són una part essencial, certament, però no només.
En són una mostra els programes “Divendres”, de TV3, o “Els optimistes”, de Catalunya Ràdio,
però també molts altres que de forma continuada al llarg de l’any surten dels nostres estudis i
estenen la seva mirada arreu. La Corporació té un paper fonamental com a altaveu de tota mena
d’esdeveniments que s’organitzen arreu de Catalunya. És especialment significatiu l’esforç per
donar cobertura als centenars d’iniciatives culturals que s’hi fan.
Per posar un exemple, la principal demostració d’arrelament de la Corporació al territori i la seva
capacitat per donar a conèixer activitats arreu de Catalunya és “La Marató” de TV3. En l’última
edició d’aquesta cita solidària, entitats, associacions i col·lectius d’arreu del país van fer més de
2184 activitats per recaptar fons. “La Marató” de TV3 també va arribar a aules de tot el territori amb
les gairebé 4.300 conferències divulgatives que es van fer en centres educatius dins la campanya
de sensibilització i difusió.
Tot seguit es descriuen algunes de les principals contribucions al coneixement i la difusió del
territori a les nostres produccions audiovisuals.

Televisió de Catalunya
La màxima expressió de la informació territorial i de proximitat té la seva màxima expressió amb el
TN Comarques que de dilluns a divendres s’emet a les 14:00 h. i que té una primera part
d’informació comarcal que és comuna i una segona part en desconnexió per les quatre
demarcacions catalanes. El 3/24 dóna també cobertura comarcal, ja que diàriament poc després de
les 10h fa una roda de connexions amb totes les seves delegacions per recollir tot allò que és i serà
notícia al territori i que els nostres Serveis Informatius cobriran. Òbviament, en els mateixos
Telenotícies migdia i vespre la informació del territori i sobre el territori està present de manera
permanent.
El programa “Els matins” també és un exemple clar de com ensenyar Catalunya des de tots els
punts de vista.L’actualitat informativa té també un paper important en la cobertura de les
informacions poliesportives al territori catala.
D’altra banda, al marge dels informatius diaris i del 3/24, hi ha programes que tenen en la proximitat
als ciutadans del país la seva raó de ser perquè han estat concebuts de bon inici pensant en el
territori. És el cas d’”Espai terra”. Un programa diari on s’ensenya el país des de molts punts de
vista, geogràfic, paisatgístic, gastronòmic, turístic, arquitectònic etc. Un dels estendards visuals del
programa són els seus vols en helicòpter, on ara “El medi ambient” ens mostra des del punt de
vista mediambiental molts racons de les nostres comarques que difícilment poden tenir finestra
pròpia des d’un telenotícies.
Els programes “GR” han estat un gran encert, a jutjar per la bona acollida que han tingut en
l’audiència i pels comentaris positius que han generat. Els “GR” ens permeten conèixer millor el
nostre entorn, costums, tradicions, gastronomia, formes de viure...Aquest any s’ha emès la segona
temporada del “GR Pirineus” i “GR Terres del Sud”.
Una altra proposta de passejada pel territori natural és “Boscos”, que es passeja per tot tipus de
boscos del país, per conèixer les característiques ecològiques de la zona (tipologia de bosc,
extensió, espècies d'arbres i plantes que l'integren, la fauna salvatge que hi viu) i la dimensió social
(feines forestals, matèries primeres, font d'energia, alimentació...). El canal Esport3 ha reemès el
programa durant aquest any.
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Des de l’àmbit dels programes d’entreteniment, ja fa anys que TV3 treballa perquè el coneixement
del territori sigui també una de les màximes que impregnin tota la graella. És un dels pilars
fonamentals i raó de ser de “Divendres”. Aquest programa demostra que es pot ser competitiu i
referent a la programació de tarda amb un entreteniment de qualitat basat en el coneixement de
l’entorn, les poblacions catalanes, els seus costums i la seva gent i contribuint a visibilitzar el
territori des d’una altra perspectiva.
“El foraster” també ens ha donat grans èxits d’audiència tot donant a conèixerl territori més
singular, el de les petites poblacions de menys de mil habitants. Quim Masferrer recorre Catalunya
a la recerca del paisatge humà. Cada capítol, un poble diferent. I a cada poble, un repte: fer un
monòleg a mida del poble i dels seus habitants, que en seran, alhora, públic i protagonistes. Cada
capítol de El Foraster és únic, disposat a deixar-se portar pels veïns del poble i descobrir els
racons inèdits, els costums locals i les persones més entranyables, curioses, sàbies, divertides o
peculiars de cada poblet. Ha estat un grandíssim èxit i prepara la segona temporada.
"Cosins germans", amb Empar Moliné i Ferran Torrent, una "road movie" amb oci, gastronomia i
cultura que transita entre les comarques de Catalunya i el País Valencià va arribar després de
Nadal. Els dos novel·listes proposen en cada capítol una competició a la recerca de quin dels dos
països és més singular en la seva cultura, entesa en un sentit ampli.
Indubtablement, el món casteller té un alt component de vertebració territorial. TV3 ha retransmès
les principals diades castelleres (Mataró, Terrassa, Valls, Vilafranca i Tarragona) i a més, el
programa “Quarts de nou” en fa un seguiment setmanal durant tota la temporada.
Altres programes com “Valor afegit” també serveixen per destacar el que aporten de positiu les
nostres empreses i emprenedors repartides per arreu del país; “Parlament” té un reportatge
setmanal molt destacat on un diputat o diputada escull una entitat de caràcter social per explicar a
fons quina és la seva activitat; són entitats de tot el territori en funció de la procedència de
cadascun dels diputats. També el “Tot un món” recorre tot el territori per descobrir de quina
manera ciutadans de procedència molt diversa s’integren i conviuen en realitats geogràfiques i
culturals molt diferents.
Una altra de les fórmules amb què es pot visibilitzar el territori és en els espais de ficció. A tota
ficció se li busca un entorn adequat. Si els detectius “Kubala Moreno i Manchón” investiguen en un
entorn molt urbà, cada tarda ens desplacem al Maresme per conèixer les vivències familiars de “La
Riera”.
Un dels eixos principals del Super3 és la participació dels súpers en el canal. Per això, la
continuïtat del Super3 inclou formats curts (d’uns 3 minuts) de producció pròpia que li donen una
personalitat i uns valors que el fan únic. Es tracta de peces televisives protagonitzades pels propis
súpers, enregistrades per tot el territori català i que giren al voltant de la comunitat del Super3.

Catalunya Ràdio
Durant el 2013, Catalunya Ràdio ha continuat apostant pel territori amb l’emissió dels programes
des de diverses poblacions per enfortir la relació de l’emissora amb les comarques catalanes. Com
a servei públic, pretén promocionar el coneixement i el respecte a les diferents opcions i
manifestacions socials, lingüístiques i culturals presents en el territori de Catalunya.
Per això, periòdicament, els equips dels programes es desplacen fora dels estudis per conèixer
poblacions d’arreu del territori. És el cas d’”Els optimistes”, que fins al mes de juliol feia una
sortida mensual a la població més optimista i a partir del setembre emet un programa a la setmana
en directe des del municipi escollit per Catalunya Ràdio i TV3, que també hi emet el programa
“Divendres”. Durant la temporada 2012-2013, també van fer una gira per diverses universitats, des
d’on emetien el programa amb la participació dels estudiants.
Un altre espai creat per ser més a prop del territori és l’apartat ‘Denominació d’origen’ del
programa de cultura popular i tradicional “Mans”, que parla de les característiques dels productes
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amb DO Catalunya, dins un programa que explica cada setmana quines activitats es fan arreu del
país.
Pel que fa a “El matí de Catalunya Ràdio”, com a buc insígnia de l’emissora, també es mou pel
territori amb l’objectiu de fer arribar els continguts més importants de la ràdio als oients.
Catalunya Ràdio també fa un gran esforç per integrar tota la part de les desconnexions, tant als
informatius de Catalunya Ràdio com de Catalunya Informació, perquè les notícies del territori
tinguin una presència més equilibrada i ben integrada amb el que el propi discurs informatiu de
l’emissora.
Les sortides del 2013
• 08.01.2013. “El matí de Catalunya Ràdio”, des de Girona, segueix la inauguració i el primer viatge
de l’AVE que uneix Barcelona amb Girona i Figueres
• 18.01.2013. “El matí de Catalunya Ràdio” s’emet des de les Borges Blanques, amb motiu de la
cinquantena edició de la Fira de les Garrigues i la Fira de l’Oli Qualitat Verge Extra.
• 25.01.2013. “Els optimistes” celebren la final de gener des de Sant Carles de la Ràpita, la població
més optimista del mes.
• 02.02.2013. “El suplement” s’emet des de Granollers per informar de la Mitja Marató.
• 13.02.2013. “Els optimistes”, en directe des de la Facultat de Comunicació de Blanquerna, on
inauguren la seva gira universitària per acostar la ràdio als estudiants de Periodisme
i Comunicació de les universitats catalanes.
• 22.02.2013. “Els optimistes” celebren la final de febrer des de Calafell, la població optimista del
mes.
A Calafell, la població més optimista del mes de febrer, Àngel Llàcer va comptar amb la participació dels
actors Toni Albà i Mireia Portas, el rei Joan Carles i la reina Sofia a “La família irreal” i a “Polònia” de TV3.

• 25.02.2013. “El club de la mitjanit” s’emet des de la seu de l'Agrupació Barça Jugadors, al Camp
Nou, el dia abans del primer Barça-Madrid de la setmana dels clàssics de Catalunya
Ràdio.
• 13.03.2013. “Els optimistes” segueixen la gira universitària des de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
• 18.03.2013. “L'oracle”, en directe, des de la fira agroalimentària de Sant Josep de Mollerussa.
• 20.03.2013. “El matí de Catalunya Ràdio” rep la primavera des del Montseny, amb l’emissió del
programa des de Santa Fe i fent una passejada pel parc natural.
• 22.03.2013. “Els optimistes” celebren la final del mes des de la Seu d’Urgell, la població optimista
del març.
• 08.04.2013. “El matí de Catalunya Ràdio” debat sobre les ciutats intel·ligents des del Sabadell
Smart Congress.
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• 17.04.2013. “Els optimistes” continuen de gira universitària des de la Universitat Pompeu Fabra de
Barcelona.
• 25.04.2013. “Els optimistes” celebren la final d’abril des de Sallent, la població més optimista del
mes.
• 07.05.2013. “El matí de Catalunya Ràdio” s’emet des del Teatre Nacional de Catalunya, amb
motiu de la presentació de l'obra Barcelona.
• 16.05.2013. “El matí de Catalunya Ràdio”, en directe des de la Jonquera, on el programa analitza
el desenvolupament econòmic i turístic de la zona, un any després del gran incendi
de l’Empordà.
• 17.05.2013. “Els optimistes” segueixen la gira universitària des de la Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona.
• 21.05.2013. “La tribu de Catalunya Ràdio” s’emet des de Santa Maria de Miralles per descobrir
com es viu en un dels pobles més petits de Catalunya.
• 31.05.2013. “Els optimistes” celebren la final de maig des de Torelló, la població més optimista del
mes.
• 31.05.2013. “El matí de Catalunya Ràdio” analitza les claus de l'actualitat econòmica des de la
XXIX Reunió del Cercle d’Economia a Sitges.
• 05.06.2013. “El matí de Catalunya Ràdio” s’emet des del saló per a emprenedors Bizbarcelona, al
recinte de Fira Barcelona a Montjuïc.
• 07.06.2013. “Els optimistes” acomiaden la seva gira universitària des de la Universitat de Vic.
• 07.06.2013. “L'oracle”, en directe des de la Seu d'Urgell, amb motiu de la Trobada Empresarial al
Pirineu.
• 11.06.2013. “El matí de Catalunya Ràdio” s’emet des del claustre del monestir de Sant Daniel de
Girona, que celebra el seu mil·lenari.
• 19.06.2013. “El matí de Catalunya Ràdio” informa de l'última hora de les riuades a l'Alt Pirineu i
l’Aran des de Vielha.
• 28.06.2013. “Els optimistes” celebren la final de juny des de Tossa de Mar, la població optimista
del mes.
• 09.07.2013. “La tribu de Catalunya Ràdio” s’emet des del Palau de Pedralbes, l’escenari del 080
Barcelona Fashion.
• 10.07.2013. “El matí de Catalunya Ràdio”, en directe des de Cadaqués, a la riba de Portlligat, on
fa tertúlia amb els pescadors i s’endinsa en la reserva marina del cap de Creus.
• 11.07.2013. “El matí de Catalunya Ràdio” debat sobre el cas d'espionatge a La Camarga, durant
la seva emissió en directe des d’aquest restaurant de Barcelona.
• 11.07.2013. “Els optimistes” celebra el seu final de festa universitari amb el grup Teràpia de Shock
a La Maquinista.
• 12.07.2013. “El matí de Catalunya Ràdio” i “Els optimistes” tanquen la temporada acompanyats
pel públic des de l'Antiga Fàbrica Damm.
• 14.07.2013. “El suplement” acomiada la temporada en directe des d'Andorra.
• 23.07.2013. “El matí de Catalunya Ràdio” de l’estiu s'emet des d'Andorra amb un centenar
d'oients.
• 06.09.2013. “Els optimistes” comencen la seva gira per Catalunya a Montgat.
• 11.09.2013. “Especial Diada Nacional de Catalunya”, amb la transmissió de l'acte institucional de
la Diada des del Parc de la Ciutadella.
• 13.09.2013. “Els optimistes” continuen la gira pel país a Maçanet de la Selva.
• 20.09.2013. “Els optimistes” s’aturen a la Vall d'en Bas, durant la seva gira per Catalunya, amb
l'emissió en directe del programa des de Sant Privat d'en Bas.
• 27.09.2013. “Els optimistes” porta la seva gira per Catalunya a Torà.
• 04.10.2013. “Els optimistes” s’emet des de Malgrat de Mar, en una nova sortida del programa pel
territori.
• 11.10.2013. “Els optimistes” visiten Esplugues de Llobregat durant la seva gira pel territori.
• 19 i 20.10.2013. Catalunya Ràdio és present a la Festa dels Súpers.
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• 18.10.2013. “El matí de Catalunya Ràdio” s’emet des de la Seu d'Urgell, amb motiu de la Fira de
San Ermengol.
• 18.10.2013. “Els optimistes” segueixen recorrent el país i s’aturen a Vilanova de Sau.
• 25.10.2013. “Els optimistes” s’emeten a Sant Fruitós de Bages, en la seva gira pel territori.
• 31.10.2013. “El matí de Catalunya Ràdio”, en directe des de Girona, per les Fires de Sant Narcís.
• 07.11.2013. “El club de la mitjanit” s’emet des de Bordils per celebrar una jornada esportiva
històrica per a l'handbol d'aquesta població del Gironès.
• 08.11.2013. “El matí de Catalunya Ràdio”, en directe, des de l’Antiga Audiència de Tarragona.
• 08.11.2013. “Els optimistes” continuen de gira pel territori a Seva.
• 15.11.2013. “Els optimistes” s’emet des de Sant Pere de Ribes.
• 22.11.2013. “Els optimistes” segueix descobrint el territori al Papiol.
• 29.11.2013. “El matí de Catalunya Ràdio” analitza l'actualitat andorrana des de la sala Aquàrius
de Caldea i Inúu, a Andorra.
• 29.11.2013. “Els optimistes” s’aturen a Masquefa, en la seva gira per Catalunya.
• 05.12.2013. “El club de la mitjanit” s’emet des de Terrassa.
• 10.12.2013. “El matí de Catalunya Ràdio”, en directe, des del Mercat de la Boqueria de Barcelona.
• 13.12.2013. “Els optimistes” continuen de gira pel territori a l'Ametlla del Vallès.
• 20.12.2013. “Els optimistes” s’emet des de Prades, al Baix Camp.
• 23.12.2013. Catalunya Ràdio celebra el Nadal amb els oients i fa cagar el Tió Solidari en una
edició especial d’”El matí de Catalunya Ràdio” des del Born Centre Cultural de
Barcelona.
L’esforç i la sensibilitat per mostrar el territori, la seva realitat i la seva singularitat, també es poden
veure als programes de Catalunya Ràdio. N’és un exemple el concurs del programa “Mans”, el
magazín matinal del cap de setmana que se centra en el món de la festa, la cultura popular i la
música per a cobla, que durant mesos va recollir l’opinió de milers d’oients per trobar “L’instant més
gran dels Països Catalans”. El programa va proclamar la tronada de Reus com el moment més
emblemàtic de la cultura popular amb una gran participació de l’audiència.
La informació de proximitat a Catalunya Informació
A Catalunya Informació es continua vetllant per mantenir l’equilibri entre la informació mundial i la
informació local. Els blocs informatius inclouen sempre notícies del territori i ofereixen una finestra
de proximitat amb el més destacat de l’actualitat local.
Els butlletins horaris i la resta de programes informatius tenen una presència destacada de les
delegacions, sempre que l’actualitat ho requereixi, però, a més, s’ofereix a l’audiència un espai de
referència on pot trobar la informació més pròxima.
D’aquesta manera, la informació en desconnexió per a les quatre demarcacions té lloc al matí a
Catalunya Informació, de dos quarts de nou a les nou, al “Catalunya al dia”. Aquests informatius de
mitja hora es complementen al llarg del dia amb tres espais més d’informació territorial. A més, a
Catalunya Ràdio, la informació de proximitat feta des de les delegacions catalanes es manté a
“L’informatiu migdia”.
Catalunya Música i iCat.cat
És especialment significatiu l’esforç constant per donar cobertura als centenars d’iniciatives
culturals que s’organitzen arreu de Catalunya. En aquest punt, és cabdal la tasca de Catalunya
Música i d’iCat.cat, en la cobertura de festivals de música i els principals esdeveniments culturals
del país.
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Col·laboració amb institucions, entitats i associacions
Durant el 2013 la Corporació ha continuat la vinculació amb les institucions i les entitats, tant
públiques com privades, dels àmbits social, cultural, educatiu i esportiu, subscrivint acords de
col·laboració sota criteris de: compliment de la missió dels mitjans de la Corporació, necessitat
editorial, cobertura, territorialitat i àmbit.
Aquests acords persegueixen vincular, de forma estratègica, els mitjans de la Corporació a les
diferents activitats i esdeveniments del país, i projectar les marques dels canals de televisió i de les
emissores de ràdio gràcies a la promoció que se’n fa. També es pretén cobrir necessitats
programàtiques (principalment dels canals 33, Catalunya Música i iCat.cat) a través de l’adquisició
de drets d’enregistrament i emissió.
Durant el 2013 s’han mantingut les agendes culturals “TV3 Recomana”, de TV3, i “ No t’ho perdis”,
de Catalunya Ràdio, Catalunya Música i iCat.cat. A partir de juliol, però, les diferents agendes de
TV3 s’uneixen sota la marca cultural 33, emetent-se tant pel canal TV3 com pel 33, i incrementant
el nombre d’insercions setmanals, guanyant així més presència al llarg de la graella.
Aquestes agendes culturals tenen com a objectiu donar a conèixer espectacles d’arts escèniques,
circ, música, cinema, disseny i art, literatura, televisió i altres festivals i esdeveniments que tenen
lloc a Catalunya.

Relació d’institucions i entitats amb les que s’ha col·laborat al 2013:
Institucions i associacions audiovisuals
• Acadèmia del Cinema Català
• Associació Catalana de Productors d’Animació
(ANIMATS)
• Associació Clúster Audiovisual de Catalunya
• Associació de Productors Catalans (Barcelona
Audiovisual)
• Associació de Productors de Documentals
(PRO-DOCS)
• Associació de Productors i Editors Fonogràfics
i Videogràfics de Catalunya (APECAT)
• Associació de Productors Independents de
Catalunya (API)

• Federació Catalana d'Empresaris Instal·ladors
de Telecomunicacions (Feceminte)
• Federación de organismos de radio y
televisión autonómicos (FORTA)
• Kids Cluster
• Mercat Audiovisual de Catalunya (MAC)
• Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC)
• Productors Audiovisuals Federats de
Catalunya (PROA)
• Unió Europea de Radiodifusió (UER – EBU)
• Xarxa Audiovisual Local

Institucions i entitats culturals
• Acció Cultural del País Valencià
• Arts Santa Mònica
• Associació d’Empreses de Teatre de
Catalunya (ADETCA)
• Auditori Pau Casals
• Baròmetre de la Comunicació i la Cultura
(FUNDACC)
• Centre de Cultura Contemporània de
Barcelona (CCCB)

• Centre Internacional de Música Antiga (CIMA)
• Club Català de Cultura (TR3SC)
• Circ Cric
• Circ Raluy
• Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
(CONCA)
• Coordinadora de Colles Castelleres de
Catalunya
• Dagoll Dagom
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• Filmoteca de Catalunya
• Focus
• Foment de les Arts i del Disseny (FAD)
• Fundació Antoni Tàpies
• Fundació Joan Miró
• Fundació Mobile World Capital Barcelona
• Gran Teatre del Liceu
• Grup Balaña
• Institut Català d’Empreses Culturals (ICEC)
• Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
• Institut Ramon Llull
• Kursaal - Espai d’Arts Escèniques de Manresa
• laPerla29
• L’Atlàntida - Centre d’Arts Escèniques de Vic
• L’Auditori de Barcelona
• L’Auditori de Girona
• Mercat de les Flors
• Museu d’Art Contemporani de Barcelona
(MACBA)

CCMA 2013

• Museu d’Història de Catalunya
• Museu d’Idees i Invents de Barcelona (MIBA)
• Museu Episcopal de Vic
• Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)
• Obra Cultural Balear
• Òmnium Cultural
• Orquestra de Cadaquès
• Orquestra Simfònica del Vallès
• Palau de la Música Catalana
• Palau Robert
• Plataforma per la llengua
• Teatre - Auditori de Granollers
• Teatre - Auditori de Sant Cugat
• Teatre Lliure
• Teatre Nacional de Catalunya (TNC)
• The Project
• 3xtr3s

Esdeveniments culturals
• Acústica – Festival Acústic de Catalunya
• ANIMAC – Mostra Internacional de Cinema
d’Animació de Catalunya
• (a)phònica – Festival de la Veu de Banyoles
• Barcelona Poesia – Festival Internacional de
Poesia
• BCNSFF – Barcelona Sports Film Festival
• Cruïlla Barcelona – Festival de Músiques
• DOCSBARCELONA – International
Documentary Film Festival
• El Festival més petit de tots
• Festival Altaveu – Festival de la Música i de la
Cançó de Sant Boi del Llobregat
• Festival Barnasants
• Festival DANSAT
• Festival Jardins de Cap Roig
• Festival de Guitarra de Barcelona
• Festival Castell de Peralada
• Festival Internacional de Música de
Cantonigròs
• Festival de Jazz de Terrassa
• Festival de Jazz de Vic
• Festival de Música Clàssica del Castell de
Santa Florentina
• Festival de Músiques de Torroella de Montgrí
• Festival del Mil·leni
• Festival de Pasqua de Cervera
• Festival Grec de Barcelona
• Festival IN-SOMNI
• Festival Internacional de Jazz de Barcelona

• Festival Internacional de la Porta Ferrada
• Festival Internacional de Música de Cambrils
• Festival popARB
• Festival Primavera Sound
• Festival Pròxims
• Festival Schubertiada
• Festival Tradicionàrius
• Fic-cat, Festival Internacional de Cinema en
Català
• Fira de la Mediterrània de Manresa
• Fira de Música al Carrer de Vila-seca
• Fira de teatre al carrer de Tàrrega
• La Mostra – Fira de Teatre Infantil i Juvenil
d’Igualada
• La Setmana del Llibre en Català
• Mas i Mas Festival
• MECAL – Festival internacional de
curtmetratges de Barcelona
• Mercat de Música Viva de Vic
• Nits de clàssica
• Portalblau – Festival de Músiques i Arts de la
Mediterrània
• Sitges - Festival Internacional de Cinema
Fantàstic de Catalunya
• Sónar – Festival Internacional de Música
Avançada i New Media Art de Barcelona
• Strenes de Girona
• Temporada Alta – Festival de Tardor de
Catalunya
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Institucions de recerca i món universitari i educatiu
• EMAV – Escola de Mitjans Audivisuals
• ESMUC – Escola Superior de Música de
Catalunya
• Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de
Catalunya (ESCAC)
• Institut del Teatre
• Institut d'Estudis Catalans (IEC)
• Institut Tècnic d’Ensenyament i Serveis (ITES)
• TERMCAT – Centre de Terminologia
• Universitat Abat Oliba - CEU

• Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
• Universitat de Barcelona (UB)
• Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
• Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
• Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
• Universitat Pompeu Fabra (UPF)
• Universitat Ramon Llull (URL)
• Universitat Rovira i Virgili (URV)
• Universitat de Vic (UVic)
Entitats cíviques, socials i esportives

• Pallapupas
• PIMEC – Petita i Mitjana Empresa de
CataluAbadia de Montserrat
• Amics de la gent gran
• Associació Catalana per al Parkinson
• Associació de familiars i amics de nens amb
càncer(AFANOC)
• Associació Espanyola contra el Càncer
• Casal dels Infants
• Centre UNESCO de Catalunya
• Circuit de Catalunya
• Circuit de Motocròs de Catalunya
• Comissions Obreres
• Educo
• Foment del Treball
• Fundació Banc dels Aliments
• Fundació cardiopaties congènites (CorAvant)
• Fundació Catalana de l’Esplai
• Fundació Esclerosi Múltiple
• Fundació Fundipau
• Fundació Jaume Bofill
• Fundació Josep Carreras
• Fundació Miquel Valls
• Fundació Pasqual Maragall

• Fundació Obra Social “la Caixa”
• Fundación Vicente Ferrer
• Fundación Alia2
• Guionistes Associats de Catalunya
• Institut Català de les Dones
• Institut Català Internacional per la Pau
• Intermón Oxfam
• Mans Unides
• Médicos sin Fronteras
• Medicus Mundi
• Obertament
• nya
• Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona
• Tamborinada – Fundació la Roda
• Taula d’entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya
• UNICEF
• Sindicat de Periodistes de Catalunya
• Unió de Federacions Esportives de Catalunya
- UFEC
• Unió General de Treballadors

Institucions públiques i organismes de l’administració
• Autoritat del Transport Metropolità
• Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de
la Informació (CTTI)
• Conselh Generau d’Aran
• Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
• Govern d’Andorra
• Parlament de Catalunya
• Parlament Europeu
• Tramvia Metropolità
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Promoció de la llengua catalana
Tal com estableix el mandat marc del sistema públic audiovisual, el català és la llengua pròpia dels
mitjans audiovisuals públics de Catalunya, que l’han d’utilitzar normalment i preferentment, i
esdevenir vehicles vertebradors de l’espai català de comunicació. Amb aquesta missió, TV3,
Catalunya Ràdio i els portals digitals de la CCMA promouen la divulgació del català i de l’aranès i
actuen com un mecanisme de projecció internacional de la llengua i la cultura catalanes.
Com a motor de la indústria audiovisual, una de les activitats amb més reconeixement de Televisió
de Catalunya és la seva aportació al doblatge, per tal de proveir de versions en llengua catalana de
grans produccions audiovisuals. Són versions que després s’emeten per televisió i també d’altres
que s’editen en DVD per a la seva comercialització. En matèria de doblatge al català, el 2013 s’ha
tancat amb un còmput de 765 hores doblades. El desglossament per gèneres és: animació, 210;
documentals, 145; sèries, 300, i llargmetratges, 100.
El 2013 s’ha produït el tancament de la televisió pública valenciana i, prèviament s’havia impedit la
repetició al País Valencià dels senyals dels mitjans de la CCMA. Malgrat tot, la CCMA manté la
reserva d’espai prevista per les emissions de la televisió pública balear conforme als acords de
reciprocitat.
Amb el reforçament, iniciat el 2012, de les emissions per internet del canal TV3CAT, la CCMA
assegura una cobertura mundial i amb condicions de qualitat avançades perquè els seus continguts
es puguin gaudir arreu. Aquest, juntament amb els serveis de TV3alacarta, és un dels elements de
major capacitat per a la internacionalització de la llengua i la cultura catalanes.
Pel que fa a al recolzament i divulgació de la llengua catalana, la CCMA no tan sols en normalitza
l’ús i vertebra l’espai de comunicació català amb els seus mitjans, sinó que posa a l’abast dels
ciutadans el Llibre d’Estil de la CCMA, amb el portal lingüístic esadir.cat.
El 2013, el Departament d’Assessorament Lingüístic i Accessibilitat (DALiA) ha estrenat la millora
del motor del portal lingüístic de la CCMA, esadir.cat, fet que ha propiciat un avenç en l’etiquetatge
dels continguts i, per tant, en el retorn de les cerques dels usuaris. El portal esadir.cat és una eina
àmpliament utilitzada per l’àmbit acadèmic, pels ciutadans interessats en la dinàmica del català i
pels professionals de la llengua. En aquest sentit, s’ha convertit en un portal de referència, al costat
del lloc web del Centre de Terminologia Termcat.
En l’àmbit de la col·laboració amb les universitats, el DALiA, com cada any, ha acollit estudiants de
postgrau i màster en pràctiques. Les pràctiques es fan en els espais de treball de l’assessorament
lingüístic als mitjans audiovisuals: actualitats (informatius i esports), programes propis, programes
aliens, doblatge, promoció i publicitat. Les sessions de treball faciliten als estudiants l’accés a la
visió pràctica de la lingüística aplicada.

Espais específics
La Corporació té com un dels objectius principals ajudar a consolidar i expandir la llengua i la
cultura de Catalunya. Tots els continguts de Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio i els portals
d’internet de la CCMA són en català, llevat d’aquells que s’emeten en aranès. A més, tant la
televisió com la ràdio dediquen programes i espais específics a la llengua.
Els concurs de temàtica lingüística “El gran dictat”, de TV3, és un exemple d’aquesta contribució:
un espai d’entreteniment de qualitat que basa el seu èxit en la diversió a partir del joc amb la
llengua i que ocupa un espai preferent a la graella dels vespres de TV3. L’èxit del programa
televisiu s’estén a la seva vessant multiplataforma, una aplicació per mòbils i tauletes que ha seguit
registrant enguany un bon nombre de descàrregues.
El microespai “Català a l’atac”, que es va estrenar el 2012, ha produït i emès una nova temporada,
en aquesta ocasió dedicada a difondre les normes ortogràfiques. Amb la col·laboració de l’Institut
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d’Estudis Catalans i en motiu del Centenari que s’ha celebrat enguany de les Normes
Ortogràfiques, les ha divulgat amb una sèrie de programes d’un minut, amb fragments de
pel·lícules antigues i en clau d’humor.
“Català a l’atac”.

A més d’aquests espais específics, el català també és el protagonista en altres programes de TV3,
que hi dediquen seccions. És el cas de “Paraules en ruta”, en què el filòleg i escriptor Màrius Serra
acompanya l’equip del magazín “Divendres” per diversos indrets de Catalunya, per parlar de les
peculiaritats del vocabulari i les frases fetes més populars a cada regió.
Pel que fa a Catalunya Ràdio, Màrius Serra planteja cada dia al programa “El matí de Catalunya
Ràdio” un enigma verbal de dificultat variable, l’”Enigmàrius”, i cada dilluns un “Superenigmàrius”
en començar la secció de “Lecturàlia”. Tots els participants que s'identifiquen acumulen punts per
figurar en la classificació general de la Copa o la Lliga “Enigmàrius”, que s'actualitza cada setmana
amb una gran participació de l’audiència, que arriba a una mitjana de més d’un miler d’oients diaris.
Amb l’escriptor Ramon Solsona, “El matí...” cada dia fa un repàs sobre el significat, l'origen, les
accepcions i els usos d'una paraula. Es pot tractar d'un mot de nova creació, d'un que
circumstancialment tingui molta presència als mitjans, o d'un que generi alguna polèmica concreta.
Al programa “La tribu de Catalunya Ràdio”, el poeta Josep Pedrals planteja a l’audiència maneres
de jugar amb la llengua per reformular i embellir les frases a partir d’experimentar amb la
musicalitat expressiva. A través del significat, la sonoritat i el ritme, es repassen tot un seguit
d'enunciats que formen part de l’entorn més proper.
Premi Cerverí
A més de les seccions i els programes, una de les iniciatives més destacades de promoció de l’ús
del català és, des de l’any 1996, l'organització del Premi Cerverí. Catalunya Ràdio, iCat.cat i la
Fundació Prudenci Bertrana organitzen conjuntament aquest premi a la millor lletra de cançó
publicada en català, amb la col·laboració de la revista "Enderrock" i el portal Vilaweb. El premi
s’atorga per votació popular a través de Catalunya Ràdio. En aquesta edició, no s’ha triat la millor
lletra de cançó, sinó la millor adaptació de lletres de Salvador Espriu, en el marc del programa
d'actes de l'Any Espriu.
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El jurat del Premi Cerverí 2013, format per Lluís Gendrau, director del Grup Enderrock; Manu Guix,
músic i realitzador del programa "Els optimistes" a Catalunya Ràdio; Lucía Flores, coordinadora
musical d'iCat.cat; Lluís Marrasé, responsable de l'àmbit musical de l'Oficina de l'Any Espriu, i
Josep Martín, periodista i crític musical de Catalunya Ràdio, va acordar les següents cançons
finalistes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

"El meu poble i jo". Taima Tesao & Raynald Colom
"Cançó de la mort callada". Joana Serrat
"La princesa del Iang-Tsé". Roger Mas
"L'ós Nicolau". Anna Roig
"Assaig de càntic en el temple". Dídac Roche
"I beg your pardon". Blaumut
"Assaig de càntic en el temple". Juan Manuel Galeas
"Cançó del matí encalmat". Dolo Beltran i Toni Xuclà
"Els meus ulls ja no saben". Clara Segura i Toni Xuclà
"A la vora del mar". Guiem Soldevila

Finalment, tal com es va fer públic el 27 de setembre durant la festa de proclamació dels Premis
Literaris de Girona, la votació popular a través del web de Catalunya Ràdio va atorgar la 19a edició
del guardó al grup Blaumut, guanyador indiscutible del premi amb la cançó "I beg your pardon", que
va obtenir 67.000 vots dels més de 120.000 emesos.

ésAdir
L'activitat més destacada de l'ésAdir, el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals, al llarg de l'any 2013 té tres grans eixos: millores tècniques al portal, actualització de
continguts i creixement d'audiència.
L'any 2013 va representar per a l'ésAdir un canvi de plataforma informàtica. Després de mesos de
planificació i posada a punt, el 28 d'octubre del 2013 l'ésAdir va estrenar web, amb un disseny
renovat i millores en l'estructura general dels continguts.
Entre les novetats destaca el cercador, eina bàsica del portal, que incorpora una cerca per
aproximació (útil quan l'usuari no sap com s'escriu exactament el que busca) i una cerca avançada
(amb diversos filtres associats al text de la consulta). Aquests canvis, juntament amb una nova
arquitectura de la informació, faciliten al màxim l'accés a les dades i permeten adaptar el portal a
les noves necessitats.
Pel que fa als continguts, durant el 2013 l'ésAdir va continuar actualitzant les entrades ja existents i
creant-ne de noves, de tal manera que en conjunt va arribar a la xifra de 29.900 fitxes publicades.
Mantenint la tendència d'anys anteriors, els apartats que van créixer més són els que fan referència
a noms propis d'actualitat que presenten algun dubte lingüístic, sobretot noms de persona (polítics
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de l'àmbit internacional, esportistes, actors) i noms de lloc (topònims del món), amb informacions
sobre la grafia correcta i la pronúncia més adequada.
L'ésAdir va mantenir també l'any 2013 la col·laboració amb el Servei Català de Doblatge i amb la
Generalitat de Catalunya per tal d'oferir, en una sola base de dades consultable des del portal
lingüístic de la CCMA, els títols de pel·lícules doblades o subtitulades al català. Fruit d'aquest
acord, l’arxiu de l'àrea "Filmoteca ésAdir" va arribar a un total de 10.800 títols a finals d'any.
Respecte a les audiències, el portal esadir.cat va continuar el seu creixement constant i va acabar
el 2013 amb una mitjana de 23.677 visitants únics, 472.999 visites i 1.974.872 pàgines vistes (font:
Adobe Analytics). Pel que fa a la presència i difusió a les xarxes socials, el compte de Twitter
@esAdir va passar de 7.491 seguidors l’any 2012 a 10.049 a finals del 2013.
Amb aquestes dades, l'ésAdir confirma un any més la seva funció de servei públic i es consolida
com a referència lingüística dels mitjans de comunicació en llengua catalana.

Programació en aranès
La Corporació estén el seu servei públic també als ciutadans de parla aranesa. Amb l’objectiu de
normalitzar l’ús de l’aranès als mitjans de comunicació, tant Televisió de Catalunya com Catalunya
Ràdio fa anys que aposten pels programes en aquesta varietat occitana, amb informatius i
produccions de diferents àmbits.
Televisió de Catalunya
Al llarg del 2013, 3/24 ha mantingut l’emissió diària d’una roda informativa de 15 minuts en aranès,
a partir de les 16:45 h. Aquesta roda, presentada per Ares Riu, inclou les principals notícies del dia
a Catalunya i a tot el món, a més de la informació esportiva de la jornada. És una roda d'informació
general que té com a valor afegit el fet que s’emet per tot Catalunya, de forma que s’estén més
enllà de la Vall d’Aran el reconeixement de l’aranès.
Ares Riu és la conductora de l’espai “Blòt de 3/24 en aranés”.
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La programació informativa en aranès, s’ha a completat amb l’edició setmanal del “TN comarques”
en desconnexió per la Vall d’Aran i una durada aproximada d’11 minuts de mitjana.
Així, els canals de Televisió de Catalunya, han ofert enguany 1h 26’ setmanals de programació
informativa en la llengua aranesa.
Per als més petits, s’han emès en dual els nous capítols del programes infantil “Una mà de contes”.
Aquests i tots els altres capítols ja emesos en aranès estan disponibles a la web. A través de la
pàgina www.tv3.cat/aran, els usuaris poden accedir a tots els continguts relacionats amb la Val
d'Aran, siguin espais produïts en aranès o doblats a aquesta llengua: la roda informativa diària en
aranès del 3/24, l'edició del "TN comarques" per a la Vall d'Aran o els vídeos de produccions que
Televisió de Catalunya ja ha emès en aranès, com ara la sèrie documental "Els Pirineus des de
l'aire" o la sèrie infantil "Una mà de contes".

Catalunya Ràdio
El grup d'emissores de Catalunya Ràdio emet programes en desconnexió en aranès des de l'any
1988 i durant el 2013 ha ofert 16 h 30’ setmanals de programació en aquesta llengua:
El magazín Meddia aranés, amb més de 20 anys d'història, s'ha convertit en un referent a la Vall i
actualment té una edició al matí, de 12 a 13 h, i una altra al vespre, de 19 a 20 h.
D’altra banda, l’informatiu diari de Catalunya Informació s’emet en llengua aranesa, en desconnexió
per a la Vall, de dilluns a divendres i en horari de màxima audiència radiofònica, a les 8 del matí.
Cal destacar que la desconnexió ho és per motiu de llengua i que l’informatiu tracta temes generals
en aranès, no es limita a temes locals de l’Aran.
En total, l’any 2013 s’han emès 724 hores en aranès en els diferents programes.
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Compromís amb la indústria
Les coproduccions de Televisió de Catalunya
L’any 2013, la inversió en producció independent ha tornat a patir una forta davallada, passant de
deu milions d’euros l’any 2012 a cinc milions sis-cents mil euros l’any 2013, és a dir, una reducció
del 44%. Tots els gèneres s’han vist afectats per aquesta retallada, especialment la ficció i el
documental.
La inversió en producció televisiva ha estat inferior respecte a la del cinema, amb un total de 4
telefilms. Pel que fa al cinema, s’ha invertit en 10 projectes adquirint-ne els drets d’antena. Quant a
documentals, s’ha reduït la inversió d’un 50% respecte a l’any 2012. I pel que fa a l’animació, s’ha
invertit en 5 projectes de sèrie mantenint la inversió com l’any passat.
Malgrat la reducció del nombre de projectes en què s’ha pogut participar, les coproduccions del
2013 han mantingut un alt nivell de qualitat que els ha valgut nombrosos reconeixements.
Enguany 7 pel·lícules de producció catalana han estat nominades a la 28a edició dels Premis
Goya: “Tots volem el millor per a ella", "Ismael", "Los últimos días", "Mindscape", "La
plaga", "Grand Piano" i "Món petit”. Pel que fa als Premis Gaudí, cal destacar els vuit Gaudí que
es va endur “Los últimos días”, els quatre que va obtenir “La Plaga” i el Gaudí a millor pel·lícula
per a televisió per “Carta a Eva”.
La producció catalana ha destacat també al Seminci, Festival Internacional de Cine de Valladolid,
amb la participació de “Tots volem el millor per a ella" i "La por" a la secció oficial, i "Fill de
Caín", "El muerto y ser feliz", "Somos gente honrada" i "La plaga" a la secció "Cine español".
Nora Navas va guanyar el premi a la millor actriu per la seva interpretació a “Tots volem el millor
per ella”.
En el marc dels festivals internacionals destaca la pel·lícula “Història de la meva mort”, d'Albert
Serra, que va guanyar el Lleopard d'Or, en la 66a edició del festival de Locarno (Suïssa) i ha estat
seleccionada a diversos certàmens, com el Festival du Nouveau Cinéma a Mont-Real (Canadà), el
Toronto International Film Festival (TIFF), el Busan International Film Festival (Corea), el Vienna
International Film Festival (Vienale) i els Premis César de l’Acadèmia francesa, entre d’altres. Altres
produccions a destacar són “Blancaneu”, que va obtenir el premi al millor vestuari als European
Film Awards 2013, i “El muerto y ser feliz”, de Javier Rebollo, seleccionada al Festival Karlovy
Vary i projectada al prestigiós Museu d'Art Modern de Nova York (MoMA).
La producció televisiva també ha viatjat pel món. “Tornarem” ha seguit recollint premis durant el
2013: el Magnòlia a la millor direcció en el 19è Festival de TV de Xangai, el Gold Panda al millor
guió en el Sichuan TV Festival i el premi a la millor ficció autonòmica atorgat pel consell de
l'Acadèmia de les Ciències i les Arts de la Televisió. "Carta a Eva" també ha sumat més guardons
al seu palmarès durant el 2013: premi a la millor interpretació femenina i al millor guió en el Festival
Internacional de Programes Audiovisuals (FIPA) que es fa a Biarritz, la medalla d'or en el Festival
de Nova York i la medalla de plata a la millor mini sèrie en el World Media Festival d'Hamburg, a
més de la Nimfa d'Or a la millor mini sèrie del Festival de Televisió de Montecarlo. Per altra banda,
“Descalç sobre la terra vermella” va ser seleccionada als Premis PRIX Europa 2013 com a millor
sèrie de ficció entre 670 treballs presentats per 301 empreses emissores de 35 països, i la sèrie
d’animació per a adolescents "Lara, què fem?" va ser una de les dues úniques produccions de
l'Estat espanyol seleccionada a l'INPUT 2013.
Quant a la programació televisiva de les coproduccions, durant el 2013 s’han produït diferents
esdeveniments d’emissió amb molt bons resultats d’audiència. Destaquen especialment els
següents:
“Fènix 11*23”
El llargmetratge dirigit per Joel Joan i Sergi Lara, amb guió d’Albert Plans i Hèctor Hernández, parla
de la fragilitat de qualsevol de nosaltres davant l'abús de poder. A la tardor del 2004, Èric Bertran,
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un nen de 14 anys, crea un web inspirat en "Harry Potter i l'Ordre del Fènix" per defensar la llengua
catalana. Una nit, trenta guàrdies civils de la brigada antiterrorista de Madrid irrompen a casa seva i
l'acusen de terrorista informàtic. El seu crim: enviar un correu electrònic a una cadena de
supermercats demanant l'etiquetatge en català.
"Fènix 11*23" és una coproducció d'Arriska Films, Benecé Produccions i Televisió de Catalunya
amb la col·laboració de l'ICEC.
La pel·lícula ha participat en nombrosos festivals nacionals i internacionals, com el Festival
Internacional de Cinema Català FIC-CAT -on va guanyar el premi del públic-, el Shanghai
International Film Festival, el Festival des Films du Monde / Montreal World Film Festival i el
Cinespaña 2013 de Tolosa.
L'11 de Setembre es va emetre per TV3 a les 21.50 i va obtenir una quota del 22,8% i una mitjana
de 724.000 espectadors.
“Olor de colònia”
La mini sèrie dirigida per Lluis Maria Güell, amb guió de Toni Cabré, Anna Fité i Laia Aguilar,
basada en la novel·la homònima de Sílvia Alcántara, evoca la vida d'una colònia tèxtil del Llobregat
als anys 50 a través d'històries personals i col·lectives, relacions de poder i submissió, amors
prohibits i odis irreconciliables.
"Olor de colònia", és una coproducció de Diagonal TV i Televisió de Catalunya que té el suport de
l'ICEC, l'ICAA, la Diputació de Barcelona i el Consorci del Parc Fluvial del Llobregat.
Emesa els dies 14 i 15 d’octubre en prime time a TV3, el primer capítol va obtenir una quota del
19,9% i el segon del 20,8%, que en conjunt representa una quota del 20,4% i una mitjana de
672.000 espectadors. Per altra banda, la valoració qualitativa per part dels espectadors va ser d’un
8,4 sobre 10, segons el panel qualitatiu de GFK.
“Olor de colònia” va guanyar el premi a la millor mini sèrie en el Festival Zoom d'Igualada del 2012 i
el Premi Especial de Patrimoni per la difusió del patrimoni industrial atorgat pels Premis Bonaplata
2013.
La minisèrie “Olor de colònia”, una de les exitoses apostes del 2013.

134

Memòria anual d’activitats

CCMA 2013

“Floquet de neu”
La pel·lícula narra l'arribada del famós goril·la albí a Barcelona l'any 1966 i recrea una imaginària
fugida del zoo. És una producció de Filmax en coproducció amb Televisió de Catalunya, MUF
Animation i Utopía Global, amb la col·laboració de BSM (Barcelona de Serveis Municipals), Zoo de
Barcelona, ICEC i amb la participació de TVE, dirigida per Andrés G. Schaer i guió d’Amèlia Mora i
Albert Val.
El llargmetratge es va estrenar al cinema el Nadal del 2012 i, ràpidament, es va col·locar en la
segona posició, davant de pel·lícules internacionals com ara "Men in Black 3", "Els venjadors" o
"Intocable". En la seva estrena a Polònia, al maig, va aconseguir mantenir-se unes quantes
setmanes en el primer lloc de la taquilla. També s’ha estrenat a Itàlia, Alemanya, Mèxic, la
República Txeca i Eslovènia.
“Floquet de Neu", es va emetre el dimecres 2 de gener a TV3, a les 22.30 com a Gran Pel·lícula,
obtenint una quota del 16,9 i una mitjana de 486.000 espectadors.
Altres produccions que també han obtingut bons resultats d’audiència han estat “Volare”, amb un
12,1% de quota; “Mentre dorms”, amb un 11,7%; i “Els ulls de la Júlia”, amb un 10,6%.

Col·laboració amb la indústria musical
Al 2013, l’àrea d’Edicions audiovisuals ha treballat en 21 projectes de discos i DVD. D’aquests, 16
han estat dirigits i coordinats directament des de Televisió de Catalunya. Els altres cinc
corresponen a produccions audiovisuals, pel·lícules o documentals, fetes en col·laboració amb TV3
de les quals les productores tenien tots els drets d’edició i publicació.
Els 16 projectes duts a terme a la casa han comportant una venda superior a 400.000 unitats i han
encapçalat llistes de vendes i èxit en una bona part dels casos, tant en CD com en DVD.
És important remarcar que tot i que els projectes s’han fet a partir de produccions de Televisió de
Catalunya, tots han estat acompanyats del suport i col·laboració dels sectors industrials i
professionals de Catalunya, tant de l’àudio (CD) com del vídeo. Així, dels 16 projectes, 15 han
comptat amb el suport i l’edició de 10 empreses privades del món de la indústria musical,
audiovisual o de la comunicació de casa nostra. Aquest és el cas dels principals diaris de
Catalunya, per exemple, que han participat en la distribució d’alguns dels discs o DVD.
En el cas del Disc de la Marató, han col·laborat en el projecte 32 empreses catalanes dels àmbits
musical, de management, audiovisual, de so i enregistrament, de guionistes i editorials, de músics i
de traductors. Pel que fa a la distribució del disc, que es fa sempre en un únic dia, enguany l’1 de
desembre, hi han col·laborat 12 diaris i una revista.

Projecció internacional
Pel que fa a la projecció internacional de la llengua i la cultura catalanes, la presència a internet
dels continguts de la Corporació i el canal TV3CAT, que emet els programes de producció pròpia
de Televisió de Catalunya fora de Catalunya, hi tenen un paper fonamental. La venda de
produccions a altres països, la participació en festivals internacionals i acords com ara el de
Catalunya Música amb la Unió Europea de Radiodifusió (UER) són també bàsics per donar a
conèixer arreu la cultura catalana.
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TV3CAT
TV3CAT és el canal internacional de Televisió de Catalunya que s’emet per internet. Agrupa els
espais de producció pròpia dels principals canals de Televisió de Catalunya (TV3, 33, Super3,
3/24), sent TV3 el canal de referència. Emet 24 hores de programació diària en català combinant
continguts de tots els gèneres: telenotícies, sèries, retransmissions esportives, programes
d’entreteniment, programes informatius, dibuixos animats, pel·lícules, etc.
La programació de TV3CAT respecta els mateixos horaris que la programació de TV3, sempre que
emet continguts d’aquest canal. Els principals programes també s’emeten en multidifusió, adaptantse a les diferents zones horàries del planeta.
TV3CAT es pot seguir per:
• ordinadors amb connexió a Internet: a través del web TV3alacarta.
• televisors i consoles: són diversos els models de televisors i consoles que permeten accedir no
només als vídeos del TV3alacarta, sinó també als continguts de TV3CAT. Es pot seguir a
diferents models de televisions connectades de les marques Samsung, Sony, Philips, Sharp, LG,
així com també a l’aplicació de Google TV,
• mòbils i tauletes: a tots aquells dispositius de telèfons i tauletes “intel·ligents” que utilitzin els
sistemes iOS, Android o Windows.

Venda de produccions
“Polseres Vermelles” ha estat la gran contribuïdora a l’èxit internacional de la producció de TV3. La
segona temporada també ha aportat bons resultats. En l’àmbit estatal, s’ha venut a TNT i Antena3.
En l’àmbit internacional, el 2013 ha estat l’any de consolidació de les vendes del format de la sèrie.
Filmax, productora associada de la sèrie i també distribuïdora internacional, ha aconseguit vendre
el format a RAI de Itàlia (Bracceletti Rossi), Funwood de Colòmbia, TVN de Xile, Del Barrio
Producciones de Perú (Pulseritas Rojas). Als EUA, ABC Studios ha renovat l’opció de compra del
format i ha rebut l’encàrrec del canal FOX per fer l’episodi pilot.
KMM també ha despertat l’interès de la distribució internacional, i ha adquirit els drets de distribució
l’empresa Endemol.
S’ha incrementat la presencia de TV3 en mercats internacionals de l’audiovisual amb l’ambició
d’ampliar els territoris a on arriben programes de TV3 i el nombre de compradors.

Presència a festivals
La presència als festivals audiovisuals internacionals, siguin generalistes o especialitzats, dóna a
conèixer la marca TV3 arreu del món. L’èxit de les seves produccions en aquests importants punts
de trobada del món creatiu, professional i industrial ha aportat a la CCMA un nombre important de
nominacions i premis.
Aquesta és també una manera de donar a conèixer Catalunya al món, la seva llengua, la cultura, la
creació i la indústria audiovisual. Així la vocació de servei al país i la missió de motor la indústria
que té la CCMA, traspassen les fronteres per acomplir-se una vegada més.
Durant el 2013, nombroses produccions amb la participació de TV3, pel·lícules, tvmovies
documentals sèries i algun programa, com “Òpera en texans,” han participat en events
professionals de gran prestigi i, en molts casos, hi han estat destacades.
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Gener:
“Google i el cervell mundial“
Festival Sundance, es projecta al ‘Word Documentary Competition’.
“Blancaneu“
28ena edició del Festival Internacional de Cinema de Guadalajara (FICG), nominat millor
llargmetratge de ficció.
“Lara, què fem? “
Premis Emmy Kids, nominada a millor sèrie d’animació.
“La Plaga“
Berlinale, es projecta a la secció ‘Fòrum del Festival Internacional de Berlín’.
“Carta a Eva“
Festival Internacional de Programes Audiovisuals (FIPA), premi a la millor interpretació femenina i
millor guió.
Febrer:
“Blancaneu“
Associació de Cronistes d’espectacles de Nova York, millor pel·lícula, millor actiu protagonista i
millor actor de repartiment.
“Concepción Arenal, la visitadora de presons“
Festival de Creacions Televisives de Luchon (França), premi millor ficció espanyola.
“Espui“
Festival Internacional Santiago Álvarez in Memoriam (Cuba), documental a competició.
“Les aventures de Tadeu Jones“
15a edició del Cartoon Movie, obre el certamen.
Març:
“Fortuny i la llàntia meravellosa“
31a edició del Festival Internacional du Films sur l’Art (FIFA) a Mont-real, documental seleccionat a
competició.
“Animals“
Festival Internacional de Cinema de Guadalajara (FICG), es projecta fora de concurs al secció
‘Europa nuevas tendencias’.
“La lapidació de Sant Esteve “
Festival Internacional de Cinema de Guadalajara (FICG), es projecta fora de concurs a la secció
‘Panorama Internacional’.
“Hollywood talkies“
11è Festival EDOC de l’Equador, seleccionada a competició.
“Una pistola en cada mano“
Festival Internacional de Cine de Miami (MIFF), premi al millor repartiment.
“Mamá “
3 edició del Festival de Cine de Porto, premis a la millor pel·lícula, a la millor direcció i a la millor
actriu protagonista.
“Espui“
Festival Internacional Santiago Álvarez in Memoriam (Cuba), 2n premi al millor documental.
Es projecta al World Film Tartu Festival of Visual Culture.
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“Demà moriré“
Hot Docs de Toronto, seleccionada a l’apartat ‘World showcase’.
Abril:
“Desclassificats“
Participa al WorldFest-Houston. Hi guanya quatre premis.
“Una pistola en cada mano“
Festival de Cine de Nantes, premi Jules Verne.
“El muerto y ser feliz“
Festival de Cine de Nantes, premi del Jurat Jove.
“Carta a Eva“
Festival de Nova York, medalla d’or en la categoria de ficció.
“Els oblidats dels oblidats. La història de milers de malalts i un boig“
Festival de Nova York, medalla d’or en la categoria de documentals.
World Media Festival d’Hamburg, globus d’or en documentals.
“Google i el cervell mundial“
Es projecta al San Francisco International Film Festival.
Es projecta al Docville de Leuven a la secció d’internet ‘SHIFT-CRTL’.
“Blancaneu“
Guanya el 7è ORBIT PRIZE al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Brussel·les (BFFF).
“Promoció fantasma“
Al 31è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Brussel·les (BFFF), guanya el Golden Raven i
el Premi de l’Audiència.
“Fènix 11·23“
Millor pell·lícula al festival de cinema Vittorio Veneto per a nens i adolescents.
Espot “La Marató 2012”
Festival Iberoamericà de Publicitat (FIAP), Concha de Plata a la categoria ‘Bien Público’.
“Hollywood talkies“
Es projecta al Festival Internacional de Cine de Santiago de Xile (SANFIC).
“L’hort de Getsemaní“
Festival Internacional de Cine de Santiago de Xile, es projecta a la secció ‘Shoot the shooter’.
“Espui”
XI Festival Internacional Documental Etnogràfic de Sobrarbe, premi Espiello al millor documental.
“Et dec una nit de divendres“
Es projecta al Festival Internacional de Cine d’Autor de Barcelona.
“La lapidació de Sant Esteve“
Es projecta el Festival Internacional de Cine d’Autor de Barcelona.
“La plaga“
Clausura el Festival Internacional de Cine d’Autor de Barcelona.
Maig:
“L’última illa“
Feel Good Film Festival de Hollywood, premi millor actriu protagonista.
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“Concepción Arenal, la visitadora de presons“
DetectiveFest de Moscou, premi especial del jurat.
“Tornarem“
19è Festival de Xangai, nominada al Premi Magnòlia en la secció de ‘TV Film/minisèrie’.
“Els oblidats dels oblidats. La història de milers de malalts i un boig“
Gran Premi Internacional de Documental d’Autor d’URTI, documental finalista.
“Fènix 11·23“
Es projecta al Salisbury International Arts Festival.
“El perfecte desconegut“
Es projecta al Salisbury International Arts Festival.
“Pa negre“
Es projecta al Salisbury International Arts Festival.
“V.O.S. “
Es projecta al Salisbury International Arts Festival.
“Barcelona, abans que el temps ho esborri“
Es projecta al Salisbury International Arts Festival.
“Animals“
Es projecta al Salisbury International Arts Festival.
“Lara, què fem? “
Es projecta a l’INPUT 2013.
“Òpera en texans“
Es projecta a l’INPUT 2013.
“Grand Piano“
Es projecta al ‘Marché du Film’ del Festival de Cannes.
“Somos gente honrada“
Es projecta al ‘Marché du Film’ del Festival de Cannes.
“Fill de Caín“
Es projecta al ‘Marché du Film’ del Festival de Cannes.
“El bosc“
Es projecta al ‘Marché du Film’ del Festival de Cannes.
“Los últimos días“
Es projecta al ‘Marché du Film’ del Festival de Cannes.
Juny:
“Blancaneu“
Academia Mexicana de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques (AMCAC), premi millor pel·lícula
Iberoamericana.
“Menú degustació“
Participa fora de concurs al Festival de Cinema de Moscou.
Participa fora de concurs al Galway Film Fleadh.
“Pícnic amb pastissos“
Festival d’Annecy 2013, participa a la secció oficial de Televisió.
“Els oblidats dels oblidats. La història de milers de malalts i un boig“
Gran Premi Internacional de Documental d’Autor d’URTI, premi al millor documental.
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“Fènix 11·23“
16 edició del Festival Internacional de Cine de Xangai, participa en la categoria ‘Panorama’.
“Una pistola en cada mano“
Participa a la 6ena edició del Différent!, a París.
“Carta a Eva“
Participa a la 6ena edició del Différent!, a París.
Festival de Televisió de Montecarlo, guanya la Nimfa d’Or a la millor minisèrie.
“Barcelona, abans que el temps ho esborri“
Participa a la 6ena edició del Différent!, a París.
“Tornarem“
Festival de Televisió de Xangai, Premi Magnòlia al millor director.
“Frontera“
Festival de Cine de Marsella, es projecta dins el marc de les jornades ‘Frontières: dedans-dehors’.
Juliol:
“La plaga“
48è Festival Internacional de Karlovy Vary (KVIFF), nominada al Lux Prize 2013.
“Bajarí“
Es projecta al Yamagata International Documentary Film Festival (Japó).
Es projecta al Montreal World Film Festival (Canadà).
Es projecta al Jönkopig Film Festival (Suècia).
“El muerto y ser feliz“
48a edició del Festival de Karlovy Vary, es projecta fora de competició a la secció ‘Another view’.
“Descalç sobre la terra vermella“
S’estrena a la Cinemateca Brasilera de Sao Paulo.
“138 segons. L’enigma Gironès“
Festival Internacional de Cine Documental de Mèxic, seleccionat a la categoria Largometraje
Iberoamericano.
“Fènix 11·23“
Festival des Films du Monde, participa a la secció Focus on the World Cinema.
Festival Cinespaña de Tolosa, participa a la secció oficial ‘Panorama’.
Retrospectiva de Ventura Pons
Es projecta a la Cineteca Nacional de Mèxic DF.
Es projecta a la Cineteca Nuevo León de Monterrey.
“Història de la meva mort“
66a edició del Festival de Locarno, nominada al Lleopard d’Or.
“Dimanche à Brazaville“
Es projecta al La Muestra de Cine Español de Colombia.
“Maria i jo“
Es projecta a La Muestra de Cine Español de Colombia.
“Hollywood contra Franco“
Es projecta a La Muestra de Cine Español de Colombia.
“El perdó“
Es projecta a La Muestra de Cine Español de Colombia.
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Agost:
“Fill de Caín“
Montreal World Film Festival, participa a la secció ‘Focus on WorldCinema’.
Festival Cinespaña de Toulouse, opta pel premi Violette d’Or.
“Història de la meva mort”
66a edició del Festival de Locarno, guanya el premi Lleopard d’Or.
Setembre:
“Concepción Arenal, la visitadora de presons”
Festival de Ficció de Televisió de La Rochelle, participa a la secció europea i internacional.Sichuan
TV Festival Gold Panda Awards TV series, Mini-series and made for TV Movies Drama competition,
nominada al premi Panda millor actriu protagonista.
“La distancia más larga”
Montreal World Film Festival, premi Glauber Rocha al millor film de l’Amèrica Llatina.
“Somos gente honrada”
Montreal World Film Festival, seleccionada en la secció de directors novells.
“Demà moriré”
European Broadcasting Festival, nominat en la categoria de millor documental de TV.
Chicago International Film Festival, s’estrena la festival i competirà a la secció ‘Docufest’.
“Corredors de fons”
European Broadcasting Festival, nominat en la categoria de millor documental de TV.
“Els oblidats dels oblidats. La història de milers de malalts i un boig”
European Broadcasting Festival, nominat en la categoria de millor documental de TV.
“Descalç sobre la terra vermella”
European Broadcasting Festival, nominada a la millor ficció de TV.
“Grand Piano”
Inaugura el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges.
Busan International Film Festival, participa a la secció Midnight Passion.
BFI London Film Festival, obre el festival i participa a la secció ‘Cult’.
“Mindscape”
Es projecta la première al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges.
“Retornats”
Es projecta al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges.
Busan International Film Festival, participa a la secció ‘Midnight Passion’.
“Planeta blanc. El nostre Pol Sud“
Festival de Cine de Bogotà, seleccionada per competir a la secció oficial de ‘Documental Medio
Ambiente’.
“El bosc“
Cambridge Film Festival, es projecta en l’apartat ‘Camera Catalonia’.
Cinespaña de Tolosa, competirà a la secció oficial ‘Panorama’.
“Mirant el cel“
Cambridge Film Festival, es projecta en l’apartat Camera Catalonia.
“Google i el cervell mundial“
Cambridge Film Festival, es projecta a la secció de documentals.
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“Història de la meva mort“
Busan International Film Festival, participa a la secció ‘World Cinema’.
BFI London Film Festival, participa a la secció ‘Dare’.
Vancouver International Film Festival, pel·lícula seleccionada.
“La por“
BFI London Film Festival, participa a la secció ‘Dare’.
“La plaga“
BFI London Film Festival, participa a la secció ‘Debate’.
Cinespaña de Tolosa, competirà a la secció oficial de llargmetratges.
“Una pistola en cada mano“
Vancouver International Film Festival, pel·lícula seleccionada.
London Spanish Film Festival, es projecta a la 5a edició del ‘Catalan Window’.
“El cuerpo“
London Spanish Film Festival, es projecta a la 5a edició del ‘Catalan Window’.
Cinespaña de Tolosa, competirà a la secció oficial de llargmetratges.
“La estrella“
London Spanish Film Festival, es projecta a la 5a edició del ‘Catalan Window’.
“Insensibles“
London Spanish Film Festival, es projecta a la 5a edició del ‘Catalan Window’.
“Nens salvatges“
London Spanish Film Festival, es projecta a la 5a edició del ‘Catalan Window’.
“Los últimos días“
London Spanish Film Festival, es projecta a la 5a edició del ‘Catalan Window’.
“Frontera“
London Spanish Film Festival, es projecta a la 5a edició del ‘Catalan Window’.
Cinespaña de Tolosa, competirà a la secció oficial de llargmetratges.
“Fill de Caín“
Cinespaña de Tolosa, competirà a la secció oficial de llargmetratges.
“Fènix 11·23“
Cinespaña de Tolosa, competirà a la secció oficial ‘Panorama’.
“Món petit“
Cinespaña de Tolosa, participa fora de concurs a la secció oficial de documentals ’Panorama’.
“Tornarem“
Sichuan TV Festival Gold Panda Awards TV series, Mini-series and made for TV Movies Drama
competition, nominada al millor guió.
Octubre:
“El cuerpo“
Festival Cinespaña de Tolosa, guanya el Premi del Públic.
Recent Spanish Cinema, es projecta a l’Egyptian Theatre de Los Angeles.
“La plaga“
Festival Cinespaña de Tolosa, guanya el premi al millor guió.
European Film Academy, opta pel premi European Discovery – Prix FIPRESCI.
Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, guanya el Premi Ahmed Attia al MEDIMED.
“Frontera“
Festival Cinespaña de Tolosa, guanya el premi a la millor fotografia.
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“Avi, et trauré d’aquí!“
Memorimage Festival Internacional de Cinema de Reus, es projecta a la secció ’MemoriJove’.
“Pujol Catalunya. El consell de guerra“
Memorimage Festival Internacional de Cinema de Reus, es projecta a la secció ‘MemoriJove’.
“A film about kids and music“
International Film Festival DocumentArts de Bucarest, guanya el premi al millor documental sobre
art.
Edmonton International Film Festival de Canadà, premi al millor llargmetratge documental del
cinema independent.
“Bajarí“
XIII International Documentary Film Festival, competirà a la secció oficial.
Yamaha International Documentary Film Festival, competirà a la secció oficial.
“American Jesus“
Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, s’exhibeix a la secció ‘Noves Visions’.
“El muerto y ser feliz“
Es projecta al prestigiós Museu d'Art Modern de Nova York (MoMA).
“Història de la meva mort“
Festival Internacional de Cine de Toronto, participa a la secció Wavelenghts.
Festival Nouveau Cinéma a Mont-Real, seleccionada a participar a la secció de presentació
especial de llargmetratges.
Viennale (Vienna International Film Festival), seleccionada a participar a la secció de
llargmetratges.
“Una pistola en cada mano“
Recent Spanish Cinema, es projecta a l’Egyptian Theatre de Los Angeles.
“Los últimos días“
Recent Spanish Cinema, es projecta a l’Egyptian Theatre de Los Angeles.
“Els anys salvatges“
International Documentary Film Festival Amsterdam, competeix pel premi al millor llargmetratge.
“Tornarem
Sichuan TV Festival Gold Panda Awards TV Series, Mini-Series and made for TV Movies Drama
competition, premi Gold Panda al millor guió.
“Fill de Caín“
Es projecta al European Film Promotion de Moscou.
15a edició del Mumbai Film Festival (Bombai), es projecta a la secció ‘New Spanish Cinema’.
Clausura el Festival Internacional de Cine de Albacete.
“Un berenar a Ginebra”
Zoom Festival Europeu de Cinema per a Televisió, seleccionat per a la secció oficial.
“1.000 maneres de menjar-se un ou”
Zoom Festival Europeu de Cinema per a Televisió, seleccionat per a la secció oficial.
“Cenizas“
Zoom Festival Europeu de Cinema per a Televisió, seleccionat per a la secció oficial.
“Salaó“
Zoom Festival Europeu de Cinema per a Televisió, seleccionat per a la secció oficial.
“Descalç sobre la terra vermella“
Zoom Festival Europeu de Cinema per a Televisió, seleccionat per a la secció oficial.
Present a la ‘ZoomClas’s del Zoom Festival Europeu de Cinema per a Televisió.
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“Vicenç Ferrer, el cel a la terra“
Zoom Festival Europeu de Cinema per a Televisió, seleccionat per a la secció oficial.
“Invizimals”
Zoom Festival Europeu de Cinema per a Televisió, serà present a la ‘ZoomClass’.
Novembre:
“Entre el cel i la terra“
8a edició del Memorimage Festival Internacional de Cinema de Reus, seleccionada per participar a
la secció oficial.
Participa en la secció no oficial ‘Première’ del Festival FICMA, Festival Internacional de Cinema de
Medi Ambient.
8a edició del Memorimage (Festival Internacional de Cinema de Reus), premi Cinema Rescat.
“Quèquicom. La vida privada de les bèsties”
Festival Internacional Telenatura, rep el premi Internacional Telenatura com la millor obra de
divulgació científica.
“Pujol Catalunya. El consell de guerra“
8a edició del Memorimage, Festival Internacional de Cinema de Reus, rep el premi MemoriJove.
“Buda. L’illa del Delta“
8a edició del Memorimage. Festival Internacional de Cinema de Reus, rep el Premi Ciutat de Reus
a la millor pel·lícula.
“La plaga“
Festival Internacional de Cine de Cali, rep el Premi Maria al millor llargmetratge.
“Demà moriré“
TallGrass Film Festival (Estats Units), premi Golden Strands Documentary Feature.
Festival Internacional de Cinema de Sao Paulo, menció d'honor al millor documental.
“Afers Exteriors“
Federació Internacional d’Entitats Catalanes, premi FIEC a Miquel Calçada per la promoció de la
realitat catalana.
“Món petit“
Pravo Ljudski Film Festival, guanya el Premi Jove.
“Barcelona, nit d’estiu“
es presenta al l’American Film Market.
“La distancia más larga“
Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, guanya el Premi del Públic al millor llargmetratge.
“Descalç sobre la terra vermella“
Zoom Festival Europeu de Cinema per a Televisió, premi a la millor minisèrie.
“Cenizas“
Zoom Festival Europeu de Cinema per a Televisió, premi al millor guió.
Desembre:
“No llores, vuela“
Festival de Cine de Berlín, seleccionada a competició.
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Catalunya Música a la UER
L’interès de Catalunya Música d’acostar als oients la millor producció musical internacional ve des
dels seus inicis. Davant de la impossibilitat d’ingrés en un primer moment a la Unió Europea de
Ràdiodifusió (UER-EBU), l’emissora es va integrar a l’Organització Internacional de Ràdio i
Televisió (OIRT). Durant gairebé una dècada, Catalunya Música va poder gaudir de concerts de
primer ordre de les principals orquestres d’aquests països.
La incorporació a la UER, el març del 2009, va retornar l’emissora al camí de la internacionalització
i ha estat un fet cabdal per reincorporar a la programació concerts de primer ordre, europeu i
mundial, alhora que ha situat les produccions pròpies de Catalunya Música en un lloc preferent al
panorama internacional.
L’any 2013 Catalunya Música ha aportat a la Unió Europea de Ràdiodifusió (UER-EBU) 76 concerts
dins de la xarxa d’intercanvi regular o bé per formar part de la Temporada Euroradio. Cada oferta
ha tingut una mitjana de 6,93 peticions d'altres ràdios, el que significa en números absoluts haver
obtingut 527 peticions, que representa un augment del 27% respecte a l’any anterior.
Destaquen les aportacions que formen part de les temporades regulars que Catalunya Música
cobreix: Gran Teatre del Liceu, L’Auditori de Barcelona i el Palau de la Música Catalana, i altres
provinents dels centres més actius del país (Barcelona, Girona, Vilabertran, Torroella de Montgrí,
Santa Cristina d'Aro, El Vendrell, etc.).
L’oferta que ha obtingut més peticions de la UER ha estat el concert aportat al Dia de la Música de
Setmana Santa de la UER, amb el Cor de Cambra de la RIAS i el Concerto Köln interpretant Motets
de J.S. Bach, que ha estat transmès per 20 emissores. Altres aportacions destacades pel gran
nombre de sol·licituds han estat el concert del Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana
d’”Influències populars en la música clàssica” (18 emissores), el concert d’”El llibre vermell de
Montserrat” amb Hespèrion XXI i La Capella Reial de Catalunya dirigits per Jordi Savall, el concert
del Cor de la Ràdio de Letònia fet a la Seu Vella de Lleida i l’oferta de l’òpera “Agrippina” des del
Gran Teatre del Liceu (16 emissores). Més ofertes importants pel gran nombre de sol·licituds que
han tingut (més de 10 peticions) han estat el concert d’Il Giardino Armonico a Girona, el concert
d’Arcàngel i Fahmi Alqhai, i els recitals de la violoncel·lista Alisa Weilerstein i el pianista Alexander
Tharaud a L’Auditori de Barcelona, el recital de Joyce DiDonato al Liceu i el concert de l’Acadèmia
1750, Núria Rial i Xavier Sabata al Festival de Torroella de Montgrí.
En contrapartida, Catalunya Música ha rebut de la xarxa d’emissores de la UER més de 500
concerts fets als millors auditoris i amb els intèrprets més prestigiosos. D’aquests, un 12% han estat
emesos en directe i la resta en diferit.
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Capdavanters en innovació
La innovació ha estat sempre un dels trets definitoris de l’actuació de la CCMA. Els últims anys
l’evolució tecnològica ha portat els mitjans públics a innovar especialment en les plataformes de
distribució dels continguts que ofereixen. Així, l’any 2013 les actuacions s’han centrat en les
millores de les prestacions als webs, l’ampliació de serveis a aplicacions mòbils intel·ligents i
tauletes, la presència en tot tipus de distribuïdors de continguts, així com les innovacions en la
qualitat de la imatge i el so.

Mitjans digitals
Aquest any s’ha creat l’Àrea de Mitjans Digitals de la CCMA.
Per garantir que els mitjans digitals formen part i comparteixen l’estratègia i els objectius de la
CCMA, participa en els consells de direcció de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio i
treballa dia a dia en col·laboració amb les seves àrees de continguts. L’àrea, es dirigeix amb criteris
de gestió empresarial, amb visió global sobre tots el mitjans i orientada a objectius.
Pel que fa a l’estructura interna de l’Àrea, s’ha creat un model organitzatiu matricial, amb
departament verticals que pretenen buscar la excel·lència i la màxima eficiència en els àmbits de
Continguts, Disseny, Tècnic i Desenvolupament de Negoci; i una organització horitzontal d’equips
de Producte, grups de treball multidisciplinaris (formats per conceptualitzadors, dissenyadors
maquetadors i desenvolupadors) per treballar orientats a objectius i buscant la màxima
productivitat.
En aquest primer any de treball, s’ha definit i elaborat l’informe de rendibilitat dels diferents mitjans
digitals, incloent-hi les despeses directes i indirectes així com els ingressos que es generen amb
cada un d’ells; i s’ha sistematitzat la seva generació mensual.
D’altra banda, s’ha assolit la confiança necessària entre la nova estructura de l’àrea de Mitjans
Digitals i les àrees de continguts de TV3 i Catalunya Radio que ens ha permès treballar en
projectes comuns en els diferents àmbits.
Un dels projectes més transversals en què treballem tots junts és en un nou portal únic que ha
d’aglutinar tota la oferta de continguts digital de TV3 i Catalunya Ràdio. Durant el 2013, s’ha
realitzat l’anàlisi i definició, i s’ha iniciat el disseny i el desenvolupament que hauran de culminar el
2014 amb la posada en marxa del portal.

Producte Web TV3
Objectius i reptes organitzatius
S’ha establert la figura de Responsable de Producte dels Mitjans Digitals de TV3. Com a
responsable final del producte a tots els nivells, ha de garantir tant l’evolució del producte com el
seu correcte funcionament.
També s’ha reduït el nombre de persones dedicades al manteniment dels portals de TV3 actuals
(TV3.cat, 324.cat, Esport3.cat i Super3.cat). S’ha reduït la feina de manteniment evolutiu i correctiu
per anar traslladant els esforços al projecte del Nou Portal Únic
Equilibri entre la capacitat productiva de l’equip i les necessitats dels clients interns de les diferents
àrees de continguts de TV3. S’ha hagut d’agilitzar, donar prioritat o fer les tasques i productes
imprescindibles per als clients interns, i, per tant, frenar o reconduir les no estratègiques, evitant
que aquests clients tinguessin sensació de pèrdua de servei.
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Projectes i tasques realitzades
A nivell general, la dedicació en projectes i tasques de l’equip de Producte TV3 al llarg del 2013,
s’ha distribuït de la següent manera:
Dedicació a projectes - Producte web TV3 - 2013

Hores imputades
TV3

45%

324

14%

Esports

7%

Infantils

6%

Màrqueting

13%

Negoci i audiències

15%

Font: Àrea de Mitjans Digitals

S’han realitzat els següents microsites per campanyes de Màrqueting i accions estratègiques de
cadena:
•
•
•
•
•
•

Campanya de Sant Jordi (CGU): http://www.tv3.cat/santjordi
Campanya Estiu 2013 (CGU): http://www.tv3.cat/estiu
Campanya presentació programació de tardor: http://www.tv3.cat/tardor
Campanya Nadal 2013 (CGU): http://www.tv3.cat/nadal
Microsite Festa dels Súpers: http://www.super3.cat/festa/
Web de “La Marató de TV3”: Nou compte enrere, marcador accessible i canvis a la
home http://www.tv3.cat/marato/

S’han fet microsites de seguiments de temes informatius:
•
•
•
•
•

Especial “La porra dels Oscars”
Especial 11 de setembre, Via catalana http://www.324.cat/11-setembre
Especial sorteig loteria de Nadal http://www.324.cat/loteria/loteria-de-nadal
Especial primera edició del Sorteig de la Grossa de cap d’any
http://www.324.cat/loteria/grossa-cap-dany
Especial sorteig loteria “El niño” http://www.324.cat/loteria/loteria-de-reis

S’han fet les webs de nous programes i sèries, i s’han refet algunes de programes existents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Polseres vermelles”. Web de programa i preestrena online dels capítols hores abans
de la estrena per televisió. http://www.tv3.cat/polseres-vermelles
“Generació digital” http://www.tv3.cat/generacio-digital
“Parlament” http://www.tv3.cat/parlament
“Savis” http://www.tv3.cat/savis
“33 revolucions” http://www.tv3.cat/33revolucions
“Pan Am” http://www.tv3.cat/panam
“La Porra de la Fórmula 1”
Web del programa “La Teva”
“Oh Happy Day” http://www.tv3.cat/oh-happy-day
“El foraster” http://www.tv3.cat/el-foraster
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“ Summa positiva” http://www.tv3.cat/summa-positiva
“Hospital de campanya” http://www.tv3.cat/hospitaldecampanya
“Via llibre” http://www.tv3.cat/viallibre
“Ànima” http://www.tv3.cat/anima
“Olor de colònia” http://www.tv3.cat/olor-de-colonia

S’ha fet un primer projecte d’àlbum digital per col·leccionar cromos digitals sobre la sèrie de
“Polseres Vermelles”.
Per primera vegada, s’ha fet la producció d’un programa d’entreteniment difós exclusivament pels
mitjans digitals: “Etiquetats”, el programa amb humor, música i tendències, que combinava l’emissió
d’un programa setmanal en directe per internet, amb el consum de vídeos a la carta que es
generaven entre programa i programa.
S’han fet millores per tal de facilitar la programació de directes online d’Esport3 incloent-hi el “Ara
fem”, i s’ha habilitat la possibilitat de fer emissions geo-bloquejades en àmbit Catalunya
http://www.esport3.cat/directes
Aquest any s’ha creat el Gestor d’Entitats de “La Marató de TV3”, per facilitar la gestió de totes les
entitats col·laboradores amb “La Marató” https://espai-entitats-marato.tv3.cat/login.
S’han realitzat tasques a petició del departament de desenvolupament de Negoci per tal de dur a
termes accions comercials, patrocinis, brand days, accions especials,...
S’han revisat i s’han fet nous marcatges d’audiències (web, players), per tal de garantir unes bones
dades d’analítica interna.

Nou Portal Únic
Objectius i reptes organitzatius
Al 2013 s’ha iniciat el projecte del portal únic, que aglutinarà tota la oferta digital de Televisió de
Catalunya i Catalunya Ràdio per tal de millorar l’oferta digital actual amb més continguts, de més
fàcil accés, amb un grafisme actual i amb una millor experiència d’usuari. El portal serà més flexible
i amb més capacitat d’adaptació als canvis que es produeixen dia a dia als mitjans.
Amb les diverses àrees de Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio, s’ha redissenyat l’oferta de
continguts i serveis actuals per al nou context de portal únic, atenent als criteris propis del mitjà
digital juntament amb criteris editorials, d’estratègia de cadena i d’audiència.
S’ha definit la presència de tots els productes de TV3 i Catalunya Ràdio dins el nou portal,
treballant conjuntament amb els editors dels portals actuals per redissenyar l’oferta de continguts i
serveis actual d’acord al nou context de portal únic. El concepte transversal del portal únic
requereix d’una visió estratègica més corporativa i, per tant, s’ha promogut que s’estableixin
sinergies entre TV3.cat i CatRadio.cat, amb continguts creuats a les seccions pròpies i a les
seccions transversals.
També s’ha promogut processos d’automatització per alleugerir les càrregues de feina que es duen
a terme en la digitalització i publicació d’alguns continguts del web de Catalunya Ràdio.
Aquest és el primer projecte responsive de l’àrea, i per tant hem hagut de formar-nos i d’establir
una nova metodologia de conceptualització i disseny. Com que el nou portal es desenvolupa sobre
una plataforma de publicació nova, hem hagut de formar-nos també a nivell tecnològic i de disseny
i maquetació en els nous frame-works.
Mitjans Digitals lidera aquest projecte en el qual participen diverses àrees de la CCMA. Treballa per
assegurar que les necessitats de producte es tinguin en compte en el desenvolupaments i
plataformes que el portal únic requereix (Editor de Layouts, desenvolupaments necessaris a DTY,
Servei de Vídeo,...).
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Producte TV Connectada TV3
Projectes i tasques realitzades
S’ha evolucionat el motor de publicació per TV connectada:
•
•
•
•
•

S’ha fet una nova “Home” de la aplicació més optimitzada.
S’ha aplicat un disseny modular per millorar els temps de càrrega.
S’han fet millores en els marcatges d’audiències amb Site-Catalyst, tan de navegació
com de consum de vídeo.
S’ha fet una millor implementació dels espais i formats publicitaris associats al vídeo.
S’ha creat el servei de catch-up per la aplicació.

Aplicacions per a fabricants:
•
•
•

S’ha fet una nova versió per SAMSUNG, compatible amb diferents resolucions de
pantalla. S’han implementat els marcatges d’audiències amb Site-Catalyst, i s’han
implementat els formats publicitaris Pre, Mid i Post Roll, mitjançant protocol VAST.
S’ha fet per SONY una nova versió HTML5, incloent la nova home i el motor
modular. S’ha implementat també els formats publicitaris Pre, Mid i Post Roll,
mitjançant protocol VAST, pel model Sony-Bravia.
Amb PANASONIC s’ha fet una nova versió html5 amb catch-up, nova home però
sense directes.

Aplicació HBBTV:
•
•
•
•

S’han fet millores en la aplicació per tal de fer-la compatible amb els diferents
receptor que surten al mercat.
S’ha incorporat la nova home, el disseny modular i el servei de catch-up.
S’han implementat els marcatges d’audiències amb Site-Catalyst, tan de navegació
com de consum de vídeo
Hem assistit a “Interoperability Workshop” organitzat per Abertis a Tres Cantos
(Madrid) per provar l'aplicació amb tots els fabricants assistents.

Continguts Digitals TV3
Objectius i reptes organitzatius
•

•
•
•

•
•

S’ha creat la figura de Coordinador de Continguts de TV3, com a responsable final
que els continguts dels mitjans digitals de TV3 es generin dia a dia, i que aquests es
generin mitjançant les eines i processos definits per l’àrea. Per fer-ho, ens hem
coordinat amb les redaccions digitals del 324.cat, esport3.cat i super3.cat.
S’ha reorganitzat la redacció de tv3.cat per tal de fer-la més eficient i facilitar
l’acompliment dels objectius del portal
S’ha canviat el sistema de guàrdies de la redacció de tv3.cat, per tal de fer-lo més
eficaç i àgil , d’acord amb les necessitats de cobrir amb la redacció els caps de
setmana, festius i nits de dies laborables.
S’ha canviat la ubicació de la redacció de tv3.cat per tal d’apropar-nos i afavorir les
relacions amb les àrees de contingut, màrqueting, programació i comunicació.
S’ha potenciat la presencia de noticies d’informatius i esports als destacats de
tv3.cat, generant així tràfic cap els portals 324.cat i esport3.cat.
S’han destacat desplegaments i cobertures dels serveis informatius de TV3, posant
en valor exclusives i fent de prescriptors dels continguts importants dels TN o dels
programes informatius no diaris.
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S’ha donat cobertura a les necessitats del programa “Els Matins”, amb l’aportació
d’un redactor de Mitjans Digitals, per tal de potenciar els continguts del programa a
la web, així com la seva dinamització a les xarxes socials.
S’han establert els procediments i mecanismes per tal de tenir una comunicació
fluida i freqüent amb el Departament de Màrqueting.
Amb la incorporació d’un operador d’imatge a la redacció, s’ha pogut iniciar la
producció de vídeos exclusius per als mitjans digitals, que ens permeten
promocionar i prescriure continguts i programes de la casa.

Producte Web Catalunya Ràdio
Objectius i reptes organitzatius
S’ha establert la figura de Responsable de Producte dels Mitjans Digitals de Catalunya Ràdio. Com
a responsable final del producte a tots els nivells, ha de garantir tant l’evolució del producte com el
seu correcte funcionament.
També s’ha reduït el nombre de persones dedicades al manteniment de portals de Catalunya Radio
(catradio.cat, icat.cat, catmusica.cat). S’ha reduït la feina de manteniment evolutiu i correctiu per
anar traslladant els esforços al projecte del nou portal únic.
Al web, s’hi han afegit funcionalitats que ja disponibles al de TV3, per tal de igualar-ne l’oferta.

Projectes i tasques realitzades
A nivell general, la dedicació en projectes i tasques de l’equip de Producte Catalunya Ràdio al llarg
del 2013, s’ha distribuït de la següent manera:
Dedicació a projectes – Producte web Catalunya Ràdio - 2013

Hores imputades
Manteniment evolutiu Catradio.cat
Manteniment evolutiu Catmúsica.cat
iCat.cat

43%
0%
45%

Manteniment Comercial

4%

Audiències

3%

CCMA

1%

Manteniment Màrqueting CR

1%

Manteniment evolutiu Mòbils

1%

Manteniment editorial CR

2%

•
•

Estrena i evolució del nou web responsive d’iCat.cat, basat en la nova plataforma de
publicació JITPUB, sobre la que es desenvoluparà el nou portal únic
http://www.catradio.cat/icat.
Implementació del player de vídeo al web Catradio.cat, per tal de publicar els vídeos
que es produeixen als estudi de la radio http://www.catradio.cat/videos.
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Implementació de 4 mòduls nous: mòduls de “Sons del dia”, “Llistat destacat de
programes”, “Mòduls destacats de contingut” i “Mòdul multimèdia”
http://www.catradio.cat.
Reestiling de disseny de la home de Catalunya Ràdio, amb nous botons i disposició
dels elements http://www.catradio.cat.
S’ha creat el programa “MeteoMauri”, exclusiu per al mitjà digital
http://www.catradio.cat/programa/1474/MeteoMauri.
Posada en marxa de l’”Arxiu sonor”, una nova secció de continguts culturals
http://www.catradio.cat/arxiusonor.
Nova pàgina de directes per tal de millorar i ampliar la informació relacionada a un
programa que s’està emetent en directe, així com implementació d’un display en
format “roba planes” http://www.catradio.cat/endirecte.
S’han fet diferents accions de participació per promocionar els programes. Les més
importants han estat “Vota la població més optimista” i “Concurs Travel-Tribu”.
S’han creat els nous blogs de MotoGP i Fórmula 1.
Posada en marxa d’un gestor de homes, per tal de que l’equip editorial sigui
autònom a l’hora de fer-hi canvis.
Implementació de noves posicions publicitàries: display a la home, als ítems vídeo, a
l’ítem noticia i a vàries seccions, així com implementació dels pre-rolls d’àudio.
Revisió i nous marcatges d’audiències (web, players), per tal de garantir unes bones
dades d’analítica interna.

Continguts Digitals Catalunya Ràdio
Objectius i reptes organitzatius
S’ha creat la figura de Coordinador de Continguts de Catalunya Ràdio com a responsable final que
els continguts dels mitjans digitals de CR es generin dia a dia i mitjançant les eines i processos
definits per l’àrea.
S’ha reorganitzat la redacció de Catradio.cat per tal de fer-la més eficient i facilitar l’acompliment
dels objectius del portal.
S’ha redefinit l’estratègia de la presencia del grup d’emissores a Twitter, i s’han creat nous comptes
per als Serveis Informatius i Catalunya Informació.
S’han implementat sinergies editorials entre els webs, les xarxes socials i les aplicacions per
dispositius mòbils.
S’han creat galeries d’imatges i pàgines especials per cobertures informatives dels grans
esdeveniments informatius de l’any.
S’ha format a les persones que treballen a Programes, Informatius i Esports en l’ús del gestor de
continguts dels mitjans digitals, Deliverty.
S’han definit i creat els circuits per tal de gravar, editar, ingestar i publicar al web vídeos de
programes de Catalunya Ràdio, iCat i Catalunya Informació.

Noves Finestres
Objectius i reptes organitzatius
S’ha creat la figura de Responsable de Producte de Noves Finestres i Mitjans B2B, per tal de que
defineixi els plans estratègics i d’acció que les diferents àrees de contingut han d’aplicar per fer un
ús correcte dels mitjans de tercers que utilitzem per difondre els nostres continguts o per
prescriure’ls.
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Formació i desplegament d’una xarxa de responsables de xarxes socials a les principals àrees de
Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio, per tal de potenciar-ne l’ús a es redaccions, mitjançant la
execució de plans ad hoc per cada àmbit.
Licitació i adjudicació d’un Acord Marc per l’homologació del Manteniment a Xarxes Socials de la
CCMA.
Projectes i tasques realitzades
App mòbils
•
•
•
•
•

App “Oh Happy Day”. Primera aplicació de segona pantalla de TV3, amb continguts
sincronitzats durant tots els programes i una votació multiplataforma en temps real a
la gala final, amb més de 74.000 vots rebuts.
App “La Marató”. Actualització dels continguts, inclusió d’una secció de participació.
App “Esport3 i 324”. Inclusió de reach media, per poder publicar notícies amb
continguts multimèdia integrats (vídeos, tuits, widgets...)
App “CatMúsica”. Inclusió d’informació ampliada de concerts, àlbums, cercador
d’àudios, etc.
App “Espanyol”. Inclusió de tuits dels periodistes i els jugadors, versió estiuenca,
marcatge d’audiències.

Accions de participació i continguts generats pels usuaris (CGU)
•
•
•

11 de setembre. Campanya de participació social (instagrams i tuits) geolocalitzades
durant la jornada de la Via Catalana. Publicació en pantalla de les imatges enviades,
en molinets.
Campanyes d’Estiu i Nadal amb integració de marca de client en la difusió de
continguts per xarxes socials.
Mòduls de participació per a mòbils. Creació de la versió mòbil dels mòduls de
participació, ítem i galeria per tal de poder estendre les campanyes de participació
de la casa a dispositius mòbils.

Xarxes socials
•
•
•
•

Promoció de conversa social dels directes amb etiquetes (hashtag) per pantalla.
Definició de la política, els procediments i circuits necessaris. Seguiment d’audiència
de les accions fetes.
Anàlisi social de l’entrevista al president Artur Mas.
Coordinació en campanyes d’autopromoció. “Pere i Júlia”, “Hospital de Campanya”,
presentació de programació de tardor, etc.
Benchmarking de formats comercials per xarxes socials, per tal de monetitzar-ne
l’ús.

Àrea Desenvolupament Tècnic
Objectius i reptes organitzatius
S’ha creat la figura de Responsable Tècnic dels Mitjans Digitals, com a responsable final de la
plataforma tecnològica necessària pel disseny, desenvolupament i explotació dels mitjans digitals.
S’ha mantingut un equip de desenvolupament de la nova plataforma de publicació JIT-Pub, en
paral·lel a les persones de desenvolupament necessàries pels equips de producte TV3, Catalunya
Ràdio i Noves Finestres, per tal de garantir que la nova plataforma de publicació avanci i faci
possible l’estrena del nou portal
S’ha reduït progressivament el nombre de persones d’empreses externes col·laboradores.
S’ha licitat i adjudicat el servei extern de desenvolupament de portals web pel 2014
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Projectes i tasques realitzades
Desenvolupament i posada en marxa de la nova plataforma de publicació JIT-Pub, necessària per
la creació del nou portal únic.
Unificació de les eines internes que ens permeten organitzar-nos la feina i documentar-la, Jira i
Confluence.
Desenvolupament i posada en marxa d’un player de vídeo per la nova plataforma de publicació,
RMP. Aquest player és responsive, incorpora el marcatges d’audiències amb SiteCatalyst, i té
implementats els formats publicitaris definits per VAST.
Desenvolupament i posada en marxa d’un player de vídeo i àudio per a smartphones i tablets, tant
per a sistemes operatius Android com iOS.

Àrea Disseny
Objectius i reptes organitzatius
S’ha creat la figura de Responsable de Disseny dels Mitjans Digitals. És el responsable final tant
del disseny conceptual, del de l’experiència d’usuari, com del disseny gràfic.
Manteniment de la qualitat dels portals actuals de TV3 i Catalunya Radio, tot i la reducció de l’equip
destinat al manteniment dels portals actuals.
Ha calgut aprendre a treballar amb un enfocament Responsive Design, tant en la fase de disseny
conceptual com del disseny gràfic.
Ha calgut adaptar-nos als canvis d’entorn tecnològic, aprendre a treballar amb el nou entorn de
publicació i adaptar la metodologia per tal de conceptualitzar i dissenyar per mòduls.
Projectes i tasques realitzades
Cua de Manteniment Gràfic. Amb aquesta cua de feines, es dóna resposta a peticions de
manteniment gràfic en mitjans digitals de les diferents àrees de TV3 i Catalunya Ràdio. La seva
dedicació s’ha distribuït d’aquesta manera:
Dedicació a projectes – Àrea Disseny - 2013

Des de l’Àrea de Disseny de Mitjans Digitals, s’han liderat els següents projectes a nivell de disseny
durant aquest any:
•

Especial 11 S Via Catalana
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Portal Intern
Millora interfícies de Digition
Aplicació del nou disseny dels Informatius (a posar en marxa el 2014) a la web, app i
portal mòbil del 324.

Àrea Negoci, Màrqueting i Audiències
Objectius i reptes organitzatius
S’ha creat la figura de Responsable de Desenvolupament de Negoci, Màrqueting i Audiències, per
garantir que disposem de les eines i metodologia per poder fer una correcta anàlisi d’audiències,
així com disposar de les eines, espais i formats publicitaris per maximitzar la rendibilitat dels
nostres mitjans digitals.
S’han definit i executat els processos de treball necessaris per tal de garantir que els equips de
producte marquin degudament tots els mitjans digitals, per poder fer un bon anàlisi d’audiències,
amb dades fiables i útils per la presa de decisió.
S’han definit i executat els processos de treball necessaris per tal de garantir que els Mitjans
Digitals tinguin tots els espais i formats publicitaris, per tal de que el departament comercial pugui
maximitzar els ingressos.
Projectes i tasques realitzades
Desenvolupament de negoci
•
•
•
•
•

Definició i posada en marxa de nous format publicitaris (pre-roll àudio, StickyAds.)
S’han definit els espais i formats publicitaris pel nou portal únic.
Millora de la implementació de Google ADsense per tal de maximitzar la seva
monetització.
Suport al Departament Comercial per tal de fer propostes comercials convencionals
o especials, i suport a la posada en marxa de les campanyes venudes.
Seguiment i control de facturació dels acords B2B amb Mobitarget, Google, Forta,
Weborama, Step2U i Dailymotion.

Audiències
•

•
•
•
•
•
•

S’han definit i automatitzat la exportació de dades d’audiències dels diferents mitjans
digitals a una única base de dades que permeti, a posteriori, crear informes tipus
Quadre de comandament amb informació creuada a través del DataMark. Tenim
dades de consum web, vídeo, YouTube i xarxes socials.
S’ha avançat en la implementació de Site-Catalyst pel que fa a marcatge
d’audiències en el consum a través de mòbils, les campanyes de màrqueting, la
implementació de segments i altres variables.
S’ha definit de cara al nou portal únic les necessitats d’implementació pel que fa a
audiències i a SEO.
S’ha contractat una eina per l’anàlisi d’audiències en xarxes socials, Datknosys.
S’ha fet el seguiment de comScore participat en el seu Comitè d’usuaris. S’ha
enfocat la nostra participació en garantir que tinguem les dades de consum, tant de
vídeo com del que es fa a través de mòbils, amb demografia regional.
S’ha iniciat el procés d’internalització i formació en l’eina analítica web a les diferents
àrees de TV3 i Catalunya Ràdio.
S’ha definit i automatitzat la generació de diferents informes d’audiències amb dades
fiables i útils: Quadre de comandament mensual TV3 i CR, Informe mensual
audiències CCMA, flaix d’audiències setmanal TV3 i CR, Anàlisi setmanal consum IP
versus EGM, informes setmanals per programes Televisió de Catalunya i Catalunya
Ràdio, informes diaris pels equips editorials de portals i xarxes socials, i informes
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especials per esdeveniments i/o accions puntuals (Mundial de natació, “La Marató”,
campanyes de màrqueting...).
Màrqueting
•
•
•
•
•
•

S’han definit, executat i analitzat campanyes de màrqueting Online per TV3 (Estiu
2013, Nadal 2013, “La Marató”,...)
S’han executat i analitzat campanyes “branded content” amb “Pere i Júlia” (Grec
2013 i Seguros Santa Lucía)
S’han realitzat 47 campanyes web al llarg del 2013, amb 126.130.871 impressions i
585.889 clics.
S’han realitzat 11 campanyes mòbil al llarg del 2013, amb 28.592.352 impressions i
1.332.173 clics.
S’ha definit i executat la part digital de les campanyes de Màrqueting de TV3
(musical del Super3...)
S’ha fet seguiment del projecte Portal Únic per tal que s’hi apliquin criteris des del
punt de vista de màrqueting, així com la utilització coherent de les nostres marques i
continguts.

Innovació i Futur Media
Objectius organitzatius i projectes realitzats
S’ha creat la figura de Responsable d’Innovació i Futur Media de Mitjans Digitals per tal de que
sigui el referent i el coneixedor de les últimes tendències en els mitjans digitals, tant a nivell de
contingut, com de disseny, com de tecnologia o de negoci.
Hem assistit a congressos, jornades i conferències per estar al corrent de tendències i novetats.
Prenent el pols a l’evolució del mercat, hem pogut entrar en contacte amb professionals i empreses
interessants per a la nostra àrea. Hem assistit a 13 com a oients i a 4 com a ponents.
S’han elaborat informes de tendències, casos interessants i millors pràctiques en diversos àmbits
del sector, sobretot encaminats a disposar de elements de reflexió per la fase d’anàlisi i definició
del nou portal únic. Els principals informes han estat “Mitjans Informatius”, “Formats Publicitaris”,
“Xarxes Socials” i “Web Sèries”.
S’ha creat el “Radar”, un blog intern, el principal objectiu del qual és fer arribar a tota la organització
el coneixement que s’adquireix des de Innovació i Futur Media pel que fa a novetats del sector
audiovisual i interactiu. Aquest any, al Radar s’han agrupat els temes per les següents àrees
temàtiques: Dispositius mòbils, TV connectada, xarxes socials, segona pantalla, vídeo online,
disseny i experiència d’usuari, i contingut transmèdia.
Des d’Innovació i Futur Media s’organitzaran xerrades inspiracionals sobre temes que puguin ser
interessants en una empresa com la nostra, de mitjans de comunicació, donin peu a la reflexió i
obrin els ulls a les persones de la nostra empresa que no els coneixen. Aquest any s’ha fet la
primera xerrada, sobre en “Reputació online i comunicació 2.0”.
Hem col·laborat en l’organització del “Primer Concurs de Guió Transmedia”, impulsat pel GAC
(Guionistes Associats de Catalunya) i hem format part del jurat.
Hem col·laborat en l’elaboració del “Llibre verd de la UE sobre el futur de l’audiovisual”, aportant el
nostre punt de vista, avalat pel nostre coneixement i experiència com a un mitjà de comunicació
públic.
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Audiovisuals de proximitat i digital signage
La voluntat de fer uns mitjans audiovisuals molt pròxims i, a més, acostar-los a nous públics, va
portar la CCMA, ja el 2008, a col·locar pantalles i altres dispositius digitals en lloc amb molta
presència de persones, per oferir els nostres continguts en qualsevol lloc i a qualsevol hora, en els
desplaçaments i les activitats diàries fora de la llar.
La consolidació i el creixement de la cartelleria digital en els darrers anys ens obren a nous models
de negoci en l’àmbit dels audiovisuals de proximitat i ens permeten apropar els nostres continguts,
o la promoció dels mateixos, a la ciutadania.
Mantenim dos canals de proximitat que s'emeten a les pantalles de Ferrocarrils de la Generalitat i
del Trambaix. En el canal de FGC s’ha començat a treballar en l’explotació de la via comercial,
basada en la generació d'un espai per la publicitat d'accions de Responsabilitat Social Corporativa
de les grans empreses i institucions de Catalunya, consells de l'Agència del Consum, etc.
Les emissions de TV3 es poden veure també a l'interior del Mercat de la Boqueria per mitjà d'una
gran instal·lació audiovisual, un videowall de 8 metres quadrats. Aquesta gran pantalla, situada a 3
m d’alçada, és visible des de gairebé tota la planta del mercat i des de la mateixa Rambla. Ofereix
les emissions en directe de TV3 en HD i dues de les altres cadenes de Televisió de Catalunya:
3/24, Esport 3 o Super3-33, a més d’informació municipal, del mercat o publicitat que gestionen
l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona i l'Associació de Comerciants del Mercat de la
Boqueria. Funciona sempre que el mercat està obert, de dilluns a dissabte, des de les 8 del matí
fins a les 8 del vespre. Es calcula que la veuen, cada any, quinze milions de persones.
Més de quinze milions de persones l’any veuen les pantalles de TV3 a La Boqueria.

La progressiva substitució de la cartelleria convencional per digital ha marcat la presència creixent
de les pantalles mòbils per la promoció de les marques de TV3 en els actes públics en els que ha
estat present institucionalment. Al llarg de l’any els dispositius EVENTV s’han desplaçat als
principals actes promocionals de la cadena.
També ha continuat el desplegament dels displays de leds amb la visualització automàtica dels
titulars del 324.cat en llocs de gran afluència de públic, majoritàriament ubicats a centres de
transport de viatgers, estacions de tren i autobusos. Actualment, hi ha més de 50 d’aquests
dispositius repartits per tota la geografia del país.
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Explotació i Enginyeria a Televisió de Catalunya
L’any 2013 ha estat marcat per l’objectiu de contenció de la despesa. Així doncs, s’ha actuat en els
principals serveis intentant mantenir-ne la qualitat i la quantitat, però reduint-ne cost.
Els estalvis s’han aconseguit mitjançant les següents estratègies:
•
•
•
•
•

Internalització d’alguns serveis i posada en valor de sinergies derivades de la
integració a l’àrea d’Explotació i Enginyeria de l’estructura tècnica de CCRTVi i AMD,
absorbides per Televisió de Catalunya.
Estalvi energètic. Cal remarcar que en 3 anys s’ha aconseguit una disminució del
consum elèctric del 9,2%.
Política restrictiva en actuacions per a tercers.
Aprimament d’alguns serveis subcontractats.
Inversions

Des de l’òptica de les inversions i projectes tecnològics, també s’ha continuat amb una política
d’inversions molt restrictiva, atesa la situació de l’empresa. Per aquesta raó s’ha congelat el pla de
migració cap a l’HD i només s’han efectuat les reposicions d’equipament més peremptòries.
Els projectes més rellevants en que s’ha treballat durant l’any han estat els següents:
Virtualització del plató polivalent per a Informatius
Per tal de convertir el plató polivalent en un “plató polivalent d’informatius”, és a dir amb capacitat
d’absorbir, a més dels TN, altres programes informatius com el 23/24, els especials eleccions, etc. i
també amb la voluntat d’incrementar les capacitats gràfiques dels programes informatius, s’ha dotat
el plató d’un potent sistema de decorats virtuals. El projecte també ha comportat la substitució dels
pedestals de càmera robotitzats (de més de 18 anys) i la reposició del sistema de generació de
decorats del plató del 3/24.
El desenvolupament de la nova plataforma de publicació IP
Primer pas per la renovació tecnològica del sistema de publicació de continguts IP, que actualment
es pot considerar que forma part del core bussiness dels broadcasters. La nova plataforma de
publicació, basada en mòduls multidispositiu ja va entrar en funcionament per iCat.cat, i serà la
base per al portal únic de la CCMA. Millorarà substancialment el rendiment i la fiabilitat dels serveis
oferts, així com la productivitat en el desenvolupament de nous serveis.
Reposició de la Matriu d’Intercom del CEI
Element estratègic per la comunicació de tot el personal que treballa en els diferents controls del
CEI. La inversió era imprescindible per la obsolescència dels equips que s’han substituït.
Millora de la connectivitat de les Delegacions
Per aconseguir augment de capacitat, més redundància (es doblen les línies de connectivitat
perquè en cas d’avaria es pugui mantenir la connexió per la línia de backup), i disminució de cost.
Projecte de normalització dels nivells de sonoritat dels continguts de TV3
El projecte ha consistit en el canvi del model de gestió dels nivell d’àudio per evitar els salts de
nivells entre programes i entre cadenes la qual cosa millora la qualitat del senyal d’àudio com la
confortabilitat de l’audiència.
Finalment, cal esmentar que s’ha recuperat l’ús de les instal·lacions a l’Hospitalet, que es
lloguen a productores associades.
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Explotació tècnica a Catalunya Ràdio
Catalunya Ràdio ha continuat desenvolupant durant el 2013 diverses iniciatives de recerca i
desenvolupament per millorar la qualitat de les seves emissions en qualsevol suport i des de
qualsevol punt, i guanyar una flexibilitat imprescindible per una distribució multiplataforma més
competitiva.
Durant l’any 2013, l’àrea Tècnica ha orientat les seves activitats per organitzar-se en base a una
sèrie de valors clau que són: el servei a la producció de programes de ràdio en totes les
plataformes amb l’objectiu de potenciar la immediatesa i la proximitat; l’organització dinàmica
basada en processos, adaptable, amb una visió integrada de tots els elements interns bàsics
(manteniment, explotació, enginyeria, sistemes informàtics...) i una comunicació més fluida entre
les empreses de la CCMA; i la innovació amb l’esforç constant d’ampliació de coneixements, gestió
íntegra dels projectes, dedicació, especialització i un nivell d’autonomia i iniciativa que permeti
actuar en qualsevol situació.
En aquest sentit, el 2013, s’han fet diverses actuacions a la Xarxa de Transport i Difusió de TV3 i
Catalunya Ràdio, amb l’inici del nou contracte, sorgit del diàleg competitiu promogut pel CTTI i
adjudicat finalment a Abertis Telecom, que preveu un estalvi respecte a l’anterior. També s’ha
millorat la cobertura de les emissores d’FM. A més, continua avançant el projecte per augmentar la
capacitat i el rendiment del sistema d’àudio digital, perquè incorpori noves funcionalitats i pugui
integrar-se més fàcilment a les plataformes multimèdia i als sistemes de gestió de l'emissora.
A més, Catalunya Ràdio estudia i avalua de manera constant els últims avenços tecnològics i les
seves aplicacions al món de la ràdio, per establir línies de treball futures en el desenvolupament de
productes i solucions competitives. L’emissora participa en fòrums tecnològics relacionats amb la
radiodifusió, en conferències tècniques i en seminaris, i manté contactes regulars amb operadors
de telecomunicacions per avaluar tecnologies tant fixes com sense fils o mòbils susceptibles de ser
incorporades a les comunicacions entre centres i/o unitats mòbils.

La digitalització de l’arxiu
Els arxius tant de Televisió de Catalunya com de Catalunya Ràdio, que constitueixen un dels fons
audiovisuals més importants de Catalunya.
Durant el 2013 han continuat les tasques de digitalització. Tot el nou material que s’hi incorpora a
l’arxiu ja és digital i es continua avançant en la digitalització del fons antic de l’arxiu en cintes de
vídeo i del fons fonogràfic, per assegurar-ne la seva preservació.

L’arxiu de Televisió de Catalunya
Pel que fa l’arxiu de Televisió de Catalunya, a final de 2013 s’han superat ja les 230 mil hores de
vídeo a l'arxiu digital. D’aquestes unes 90 mil hores son de digitalització del fons de l'arxiu en cintes
i 140 mil hores de nou material ja produït digitalment des de 2003.
Aquest any s’han incorporat a l'arxiu digital unes 30 mil hores de vídeo, 14 mil hores d'ingesta del
fons d'arxiu i 16 mil hores de nou material. La mitjana diària d'increment de l'arxiu ha estat de 83
hores/dia.
Per assegurar la preservació a llarg termini d’aquest fons, durant 2103 s’ha iniciat la transferència
de les cintes digitals més antigues a cintes noves amb més capacitat (el que permet augmentar la
capacitat del robots) i s’han implementat un sistema de còpies de seguretat automàtiques de tot el
material preservat.
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Pel que fa la digitalització del fons de cintes, s’ha avançat molt en la ingesta del fons de cintes
Betacam-SP, que son ara l’objectiu principal. S’ha avançant fins a l’any 1996 per Esports i
Programes, i fins al 2000 pels Telenotícies
L’arxiu, gestionat i indexat pel Departament de Documentació, és àmpliament utilitzat en totes les
àrees: reemissions de programes, ús d’imatges d’arxiu a informatius, esports i programes, i també
cessions d’imatges a tercers. Durant l’any 2013 el departament ha col·laborat activament en els
programes relacionats amb els 30 anys de TV3 (La meva, 30 anys dels TN).
En total l’any 2103 s’han baixat de l’arxiu unes 26 mil hores, amb una mitjana diària de 495 clips i
74 hores recuperades de l'arxiu per dia. Això implica una reducció d’un 10% respecte l’any 2012,
perquè s’ha millorat el programa de gestió del robot, per guanyar eficàcia i evitar les baixades
repetides d’un mateix clip, que es donàvem quan diversos usuaris utilitzen un mateix material
Servei de còpies
L’ús extern de l’arxiu a taves del Servei de còpies, venda d’Imatges d’arxiu i cessió de doblatges ha
mantingut un volum de comandes similar al d’anys anteriors, però ha augmentat la cessió d’imatges
d’arxiu per a coproduccions.
Participació en projectes externs
Televisió de Catalunya participa, com a proveïdor de continguts i mitjançant el Departament de
Documentació, al nou projecte europeu EuscreenXL (2013-2016). Com a resultat del projecte, una
selecció de materials de l’arxiu de Televisió de Catalunya son consultables tant al portal d’Euscreen
com a través el portal europeu de continguts digitals, Europeana, junt amb una selecció del fons
dels principals arxius de televisió d’Europa.
El departament també col·labora amb les facultats que imparteixen estudis d’Informació i
Documentació (UB, UOC, UVic), organitzant visites, incorporant estudiant en pràctiques i
col·laborant amb la UOC en la creació de vídeos de formació de documentalistes audiovisuals.

Catalunya Ràdio
Discoteca
La discoteca de Catalunya Ràdio, com a arxiu musical i fonogràfic de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, té l’objectiu principal de donar servei i atenció a tots els usuaris de qualsevol
dels canals radiofònics del grup d’emissores de Catalunya Ràdio i també de Televisió de Catalunya
pel que fa a les seves necessitats musicals. Per poder aconseguir els objectius de la discoteca, és
necessari un manteniment constant del fons, que actualment està per sobre de les 120.000
referències discogràfiques (àlbums) en qualsevol dels formats habituals (disc compacte, vinil,
enregistraments de programes, etc.). Cal tenir en compte que actualment l’arxiu supera el milió i
mig d’àudios, aproximadament.
A banda dels enregistraments discogràfics, també es guarden programes radiofònics que, pel seu
interès, han passat a formar part de l’arxiu històric de Catalunya Ràdio. Bàsicament, es tracta del
fons de programes especials, sèries, radionovel·les, dramàtics, obres de teatre, concerts i altres
documents que s’han anat conservant al llarg dels anys.
L’any 2008 la discoteca va iniciar un dels projectes més importants que ha posat en marxa des del
començament de les emissions de Catalunya Ràdio, la digitalització de l’arxiu, que durant l’any
2013 ha incorporat un total de 10.000 discos (compactes i vinils) digitalitzats i documentats. Així
doncs, el 2013 s’ha arribat aproximadament al 76% del total de discos que s'han de digitalitzar, el
que representa que ja es disposa d'uns 90.000 àlbums digitalitzats a l’arxiu. Podríem parlar de més
de 900.000 peces musicals (cançons, concerts, etc.) que els usuaris de la discoteca poden
consultar, escoltar i utilitzar des de qualsevol terminal informàtic de la xarxa corporativa.
Actualment, i des que va començar la digitalització dels discos (compactes i vinils), el ritme de
digitalització és de 15.000 àlbums per any aproximadament (tant de novetats com arxiu històric).
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Durant l'any 2013, també s’han arxivat i documentat en format digital més de 600 programes de
Catalunya Ràdio i Catalunya Música.
Els usuaris de l’arxiu tenen al seu abast tots aquests àudios musicals i de programes, que es
troben disponibles al Digition Audioteca, la base de dades digital corporativa amb la qual treballen
tant els treballadors de Catalunya Ràdio com els de Televisió de Catalunya.
Pel que fa a les utilitzacions de peces musicals digitalitzades, segons les darreres estadístiques de
les quals es disposa, els usuaris de Catalunya Ràdio i les altres emissores utilitzen més de 5.000
talls d'àudio mensualment. Aquesta dada fa referència a les peces utilitzades pels usuaris i que
s'extreuen des del Digition Audioteca, per a la seva utilització en les diverses emissions dels canals
de ràdio.
D’altra banda, durant l’any 2013, també s’ha continuat amb la posada en marxa del projecte d’arxiu
definitiu de tots aquells vídeos que s’enregistren a Catalunya Ràdio i que corresponen a les
diverses entrevistes que es realitzen a personatges del món de la política, la cultura, etcètera, als
programes dels diversos canals de Catalunya Ràdio (“El matí de Catalunya Ràdio”, “La tribu de
Catalunya Ràdio”, “El suplement”, “Cabaret elèctric”, “Sentits”, etc.). Tots aquests vídeos es
guarden en el Digition Videoteca, en un arxiu especial, creat específicament per a Catalunya Ràdio,
perquè qualsevol usuari de la CCMA pugui accedir i/o utilitzar els enregistraments en vídeo des del
seu terminal de treball. Actualment, després d’una any de la posada en marxa d’aquest arxiu, ja es
disposa aproximadament d’un miler de vídeos amb entrevistes i actuacions.
Totes les actuacions que es realitzen des del departament de Discoteca, es fan sempre tenint
present l’objectiu fonamental de donar una atenció adequada a tots els usuaris, de manera que la
qualitat d’aquest servei quedi reflectida en el resultat final de les emissions dels programes del grup
d’emissores de Catalunya Ràdio.
Documentació
Durant l’any 2013, el departament de Documentació ha anat ampliant les seves bases de dades
amb material ben divers. En l’àmbit de la Fonoteca, es van ingestar i documentar 2.288 fitxers
d’àudio, que s’incorporen a l’arxiu de so i estan a disposició de tots els usuaris a través de
l’aplicació corporativa Digition Audioteca. Segons l’origen dels talls, 595 han estat proporcionats per
la redacció d’Informatius, 855 per la redacció de Programes i 838 per la redacció d’Esports.
Pel que fa a l’arxiu de premsa, després del buidat diari de premsa i suplements, amb la
corresponent selecció i captura d’articles per indexar i arxivar posteriorment, s’han incorporat 9.835
documents (6.108 temàtics i 3.721 biogràfics) a la base de dades Excalibur, també oberta a tots els
usuaris i que es gestiona en col·laboració amb el departament de Documentació de TV3.
Des del departament s’ha atès i proporcionat una resposta satisfactòria a 2.637 consultes d’usuaris,
per la qual cosa es pot destacar que es manté la gradual progressió en l’augment de peticions
observada en els anys anteriors, conservant a la vegada un rigorós nivell de qualitat en les
respostes.

Altres iniciatives de recerca + desenvolupament + innovació
Alguns dels projectes R+D+I de la CCMA s’han considerat d’interès general i han estat
subvencionats per diverses institucions. Els més destacables en els quals s’ha treballat durant el
2013 han estat els següents:
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Projecte Social media - Mètodes i tecnologies per als mitjans socials

Projecte Subvencionat CENIT-E Convocatòria 2010 Ref. CEN201010037
Organisme que concedeix la subvenció: Ministeri de Ciència i Innovació, Govern d’España
Finançament: Subvenció del 43,71% sobre el pressupost total.
Pressupost 2013 TVC SA - Projecte Social Media

ID

Pressupost – conceptes

2013 (€)

2013 (%)

A

Inversions Actius Fixes

5.459,5 €

1,34%

B

Personal

302.443,9 €

74,07%

C

Materials

1.000,0 €

0,24%

C

Subcontractacions
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

58.000,0 €

14,20%

Altres despeses / Costos Indirectes

41.426,0 €

10,15%

E

Pressupost Total (€)

408.329,4 €

Subvenció Total (€)

185.833,0 €

45,51%

* La convocatòria CENIT-E obliga a la subcontractació de mínim del 20% de la despesa a organismes de
recerca (universitats, centres tecnològics). Addicionalment, cal tenir en compte altres despeses derivades com
Auditoria, Oficina de Gestió i la Coordinació Científica.

Dates d’execució: juny 2010 a desembre 2013
Activitats de la CCMA en el projecte: Anàlisi d’audiències TV, ràdio, Internet i xarxes socials pròpies
i externes. Extracció de mètriques de participació i activitat de les xarxes socials. Experimentació
contínua en xarxes socials (campanyes, esdeveniments, promocions, etc.). Visualització i simulació
de dades de xarxes socials: com a eina de suport per a ús corporatiu i com a producte final per a
emissió en TV.
Àrees CCMA implicades: Mitjans Digitals inicialment, (SI), Enginyeria, Imatge, Actualitats i Esports.
Altres empreses participants: Yahoo! (líder), TVC SA (absorbida la participació d’Activa Multimèdia
Digital), Indra, Media Planning, Acceso, Neometrics i Bestiario.
Universitats i centres de recerca participants: BMCI, UIB, IN3 (UOC), DAMA (UPC), Universidad de
Oviedo, BDIGITAL, URL, CCHS.
Web: http://cenitsocialmedia.es/
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Projecte HBB4ALL (Hybrid broadcast broadband for all)

Projecte Europeu - CIP-ICT PSP-2013-7 - Theme 5: Open objective for Innovation and other
actions - Objective 5.1: Open objective for Innovation – PILOT B. Organisme que concedeix la
subvenció: Comissió Europea.
Dates execució: desembre 2013 – novembre 2016.
Activitats de la CCMA en el projecte: Millora del flux de treball per subtitulació multi-plataforma i
multi-idioma en televisió a la carta. Actualització i evolució de les Plataformes de Producció,
Digitalització i Arxiu. Exploració de noves funcionalitats d’automatització.
Àrees implicades: Accessibilitat, SECA i Enginyeria.
Finançament: Subvenció del 50% sobre el pressupost total.
Pressupost: El pressupost total del projecte és de 4.71 m€ (subvenció = 2.26 m€) a repartir entre
els socis. D’aquest total, el pressupost per la CCMA pels anys 2013 i 2014 és el següent:
Pressupost 2013 TVC SA - Projecte HBB4ALL

id

pressupost – conceptes

2013 (€)

2013 (%)

2014 (€)

2014 (%)

a

inversions actius fixes

0€

0,00%

0€

0,00%

b

personal

2.081 €

46,76%

81.276 €

74,08%

c

materials

56 €

1,25%

667 €

0,61%

c

subcontractacions

0€

0,00%

0€

0,00%

e

altres despeses / costos indirectes

2.314 €

51,99%

27.765 €

25,31%

pressupost total (€)

4.450 €

subvenció total (€)

1.585 €

109.708 €
35,61%

55.146 €

50,27%

Altres empreses participants: CCMA SA (signat com a TVC SA), RBB (Germany), DR (Denmark),
TXT (Swis), WSX (Germany), VIC (Spain), SCREEN (UK), HC (France), PPG (Nederlands)
Universitats i centres de recerca participants: UAB (Líder), UPM, IRT (Germany)
Web: http://wwww.hbb4all.eu/

162

Memòria anual d’activitats

CCMA 2013

Projecte TV-RING Television Ring - Testbeds for Connected TV services using HbbTV

Projecte Europeu - CIP-ICT PSP-2012-6 - Theme 1: ICT for "smart" cities - 1.3: Open Innovation for
Internet-enabled services and next generation access (NGA) services in "smart" Cities. Organisme
que concedeix la subvenció: Comissió Europea.
Dates execució: setembre 2013 – febrer 2016.
Activitats de la CCMA en el projecte:
Millora del flux de treball per suport de múltiples
qualitats en televisió a la carta. Actualització i evolució de les Plataformes de Producció,
Digitalització i Arxiu. Exploració de noves funcionalitats d’automatització.
Àrees implicades:

SECA i Enginyeria.

Finançament: Subvenció del 50% sobre el pressupost total a justificar.
Pressupost CCMA 2013 i 2014: el pressupost Total del projecte és de 2.87 M€ (Subvenció = 1.4
M€) a repartir entre els socis. D’aquest total, el pressupost per la CCMA pels anys 2013 i 2014 és el
següent:
Pressupost 2013 - 2014 CCMA – Projecte TV Ring

ID

pressupost – conceptes

2013 (€)

2013 (%)

2014 (€)

2014 (%)

A

Inversions Actius Fixes

267 €

0,50%

800 €

0,50%

B

Personal

38.927 €

73,08%

115.456 €

72,85%

C

Materials

400 €

0,75%

1.200 €

0,76%

C

Subcontractacions
2.591 €

4,86%

7.773 €

4,90%

Altres despeses / Costos Indirectes

11.085 €

20,81%

33.254 €

20,98%

Pressupost Total (€)

53.270 €

Subvenció Total (€)

27.479 €

Angla Tècnic, S.L.
E

158.483 €
51,58%

81.599 €

51,49%

Altres empreses participants: CCMA SA (signat com a TVC SA), RBB (Germany), RETEVISION
(ABERTIS) (Spain), NPO (Netherlands), KU Leuven (Belgium)
Universitats i centres de recerca participants:

I2CAT (Líder), IRT (Germany)

Web: http://www.tvring.eu/
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Compromís amb la qualitat
Una de les principals missions de la Corporació és la de produir i difondre uns continguts que
destaquin per la seva qualitat.
Quan parlem de qualitat, ens referim sens dubte a la qualitat de la factura audiovisual –innovació
d’imatge, de posada en escena, de creativitat gràfica, d’innovació tecnològica, d’imatge artística i
de realització-, però també a la qualitat del contingut dels missatges –en la construcció i l’expressió
del discurs, en la qualitat de l’ús de la llengua, en la capacitat d’aportar referències, de sorprendre,
d’impactar, de transgredir, de millorar el nostre entorn i de difondre valors constructius- i sempre
pensant en la qualitat de respecte a la societat que ens rep –horaris, sensibilitat, pluralitat i equilibri
de continguts.
En aquest sentit, el compliment d’allò que diu el Llibre d’Estil de la CCMA, l’atenció a l’audiència i el
reconeixement de tot tipus d’institucions i festivals amb premis són elements cabdals per certificar
aquesta qualitat.

Llibre d’estil
El “Llibre d’estil de la CCMA” és una eina de treball per als professionals de TV3 i Catalunya Ràdio,
i alhora, està obert a tots els periodistes i a la societat catalana. Resultat de més de dos anys de
feina, recull els valors dels 30 anys d’experiència dels professionals de les empreses de la CCMA,
que han participat activament en la seva elaboració i segueixen fent-ho, mitjançant els Grups de
seguiment del Llibre d’estil de la CCMA, que s’han continuat reunint durant el 2013, perquè el Llibre
està en contínua actualització.
Joandomènech Ros, Brauli Duart, Elisa Omedes, Lluís Caelles, Jaume Domingo i Josep M Martí,
al claustre de l’IEC, després de la presentació del Llibre d’Estil de la CCMA, el 9 d’octubre.
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El seguiment i la difusió del coneixement dels continguts del Llibre d’estil és una competència de
l’Àrea de Responsabilitat Social. Des d’aquesta àrea s’ha impulsat l’edició i publicació del llibre en
paper i en format electrònic. Per a l’edició s’ha comptat amb la col·laboració de l’Entitat Autònoma
del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat.
El President de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Brauli Duart, va presentar l’edició
del Llibre d’estil a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans el dia 9 d’octubre, fent referència a la seva
importància com a mostra de la responsabilitat i el compromís de la Corporació amb la societat
catalana.
Lluís Caelles, periodista de TV3 i coordinador de la redacció el Llibre d’estil, el va definir com “l’ADN
dels mitjans de la CCMA i assenyala que cap tema polèmic en queda al marge. L’altra
coordinadora, la periodista de Catalunya Ràdio Elisa Omedes, va parlar del Llibre des del vessant
lingüístic incidint en la responsabilitat que tenen els professionals en l’ús correcte de la llengua.
El llibre d’estil es pot consultar també en línia a ccma.cat/llibredestil/.

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 una de les cares visibles del
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’establir nous
canals de comunicació amb el seu públic i poder atendre les consultes, els suggeriments i les
queixes relacionats amb la programació dels mitjans i canals de la Corporació, per permetre, així,
saber més bé les demandes, les preferències i les opinions dels ciutadans i millorar la qualitat de la
programació dels mitjans públics.
Aquest compromís es va refermar el 2008 amb la creació de la figura institucional del Defensor de
l’Audiència, amb la responsabilitat de vetllar pels drets dels ciutadans i atendre 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. Les comunicacions que rep serveixen per copsar i valorar les opinions de
l’audiència vers els mitjans públics de la CCMA i establir els mecanismes que permetin millorar la
qualitat del servei.

Balanç 2013
El Servei d’Atenció a l’Audiència (SAA) ha rebut durant l’any 2013 un total de 21.366 comunicats a
través del web. Aquesta xifra, lleugerament inferior a la d’anys anteriors, és un reflex directe de
l’augment progressiu de la participació dels espectadors i els oients a través de les xarxes socials.
Les respostes que reben són fruit d’un treball coordinat amb el Servei d’Atenció a l’Audiència. El
temps mitjà de resposta dels comunicats és de 9,67 dies.
La majoria de les comunicacions de l’audiència, un 82,53%, correspon a consultes i comentaris
sobre la programació. Les queixes representen un 12,29% del total de comunicats i els agraïments,
un 2,36%. El volum de comunicats específicament adreçats a la Defensora, 664 en total,
representa un 2,82%. Aquestes xifres indiquen, d’una banda, que els mitjans de la CCMA
respecten i compleixen els principis que motiven les queixes relacionades amb les competències
d’aquesta figura i que el percentatge més alt de comunicacions correspon a les consultes –les
queixes, doncs, un tant per cent molt baix del total–. En aquesta mateixa línia, la distribució per

165

Memòria anual d’activitats

CCMA 2013

tipologia també mostra que la majoria de les comunicacions rebudes no fan referència a qüestions
negatives.
En un àmbit més transversal, s’ha de destacar un tema que va guanyant importància a mesura que
es generalitza l’ús de les xarxes socials: les consultes relacionades amb els drets de propietat
intel·lectual referits a continguts i a imatges i tota la problemàtica que se’n deriva, una qüestió que
des del SAA es treballa molt a fons en col·laboració directa amb els Serveis Jurídics, que estudien i
assessoren sobre una matèria complexa, delicada i en transformació constant.
La majoria de comunicats rebuts al Servei d’Atenció a l’Audiència fa referència a qüestions d’ordre
pràctic: com trobar àudios i vídeos, com recuperar informacions concretes, referències de cançons,
sintonies, convidats, i varien en funció de la tipologia de cada canal i/o programa tal com es
presenta més endavant en la classificació per apartats concrets.
En un ordre més específic, els temes que podem destacar per l’interès generat durant l’últim any
han estat:
• El canvi de gestió de la informació territorial dels mitjans de la CCMA, centrat en la
reorganització de les delegacions i els equips de treball d’informatius i d’esports per aconseguir
l’optimització de recursos propis, va portar al Grup d’Emissores de Catalunya Radio a cobrir amb
professionals de la plantilla els nous centres territorials del Pirineu, la Catalunya Central i les
Terres de l’Ebre, i a reforçar les delegacions de Tarragona, Lleida i Girona i el centre territorial
de la Vall d’Aran, i a Televisió de Catalunya a assignar professionals del centre de Sant Joan
Despí a les delegacions de Tarragona, Lleida i Girona i a obrir corresponsalies al Pirineu, la
Catalunya Nord i les Terres de l’Ebre.
• La subtitulació de llengües foranes a les insercions de les declaracions als telenotícies ha rebut
una doble valoració: positiva per a molts per tot el que representa de coneixement i ús d’altres
llengües i negativa per a les persones amb dificultats visuals. En resposta a aquest segon
col·lectiu i a proposta de la Defensora de l’Audiència, es posa en marxa un operatiu especial que
permet aplicar la millora d’oferir de manera simultània la traducció al català al segon canal
d’àudio.
• I en un camp més general, comentaris i opinions sobre el percentatge dedicat a la cultura i als
temes socials a Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio; la presència dels esports i, dins dels
esports, el futbol i el Barça centren moltes de les opinions rebudes.
• Pel que fa a Catalunya Música, es valora molt positivament el nivell de qualitat i de
professionalitat de la programació i de les retransmissions dels concerts en directe.
El treball conjunt del SAA i la Defensora amb els departaments ha permès introduir millores, com la
citada d’oferir al segon canal d’àudio la traducció de les declaracions dels protagonistes de la
informació als TN; s’ha reforçat el coneixement i la formació dels professionals en relació amb la
difusió de la programació de ràdio i televisió a través dels nous dispositius per atendre l’augment de
consultes que ha comportat i s’han modificat horaris d’emissió de sèries infantils per adequar-los a
les edats de l’audiència potencial, entre altres.

Contactes web
El Servei d’Atenció a l’Audiència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals s’ha anat
consolidant dia a dia fins arribar a convertir-se en un important canal de comunicació entre
Televisió de Catalunya i el Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio i els espectadors i els oients.
Amb les xifres a la mà, s’ha de destacar que, tal com es detalla més endavant, el percentatge més
alt de comunicats rebuts (un 82,53%) correspon a les consultes de diversa índole, per la qual cosa
es pot dir que la majoria dels contactes són de tipus informatiu i de consulta.
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Tipus i nombre de comunicats rebuts mitjançant les webs de la CCMA
Empresa

Tipologia

Comunicats

Temps mitjà de
resposta (dies)

664

11,18

13.332

9,66

2.171

10,87

361

7,50

15.864

9,78

2.888

11,16

Queixa

372

12,58

Agraïment

361

8,19

Total

3.376

11,21

Consulta/Comentari

1.364

4,33

Queixa

71

4,39

Agraïment

27

2,89

1.462

4,31

21.366

9,67

Defensora de l’audiència
Televisió de Catalunya

Consulta/Comentari
Queixa
Agraïment
Total

Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio

Fundació La Marató de TV3

Consulta/Comentari

Total
TOTAL

Valoració resposta web
Pel que fa a la valoració final del servei a través de www.ccma.cat/atencio, es realitza mitjançant un
qüestionari automatitzat que es proposa a l’audiència un cop ha rebut i llegit la resposta a les seves
consultes.
Valoració del servei d’atenció a l’audiència a través de la web.

Percentatges sobre el total (100%) de 3.024 valoracions rebudes.
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Com que aquesta resposta és voluntària i no afecta la globalitat del procés, només s’han formalitzat
3.024 valoracions finals de l’atenció rebuda –sobre el total dels 21.366 comunicats gestionats per
l’equip del SAA.
Pel que fa a la valoració final del servei a través de www.ccma.cat/atencio, es realitza mitjançant un
qüestionari automatitzat que es proposa a l’audiència un cop ha rebut i llegit la resposta a les seves
consultes.
Com que aquesta resposta és voluntària i no afecta la globalitat del procés, només s’han formalitzat
3.024 valoracions finals de l’atenció rebuda-6 –sobre el total dels 21.366 comunicats gestionats per
l’equip del SAA.
El 82% d’aquestes 3.024 valoracions han estat positives. I, tot i que les valoracions negatives
només representen un 9,26% del total, s’hauria de remarcar que, molt sovint, l’audiència no valora
com a negativa la qualitat i la rapidesa de la resposta, sinó, més aviat, el fet que no s’ajusta a allò
que esperava rebre.

Trucades telefòniques ateses
S’ha de destacar que l’audiència que no disposa de connexió a internet acostuma a fer les seves
consultes per via telefònica.
La centraleta telefònica del Servei d’Atenció ha rebut i atès un total de 14.709 trucades al llarg del
2013, una línia d’atenció activa a través del 902 225 430 que és valorada positivament per la
qualitat i la immediatesa de resposta amb una puntuació de 4,49 sobre 5.
Valoració del servei d’atenció a l’audiència a través del telèfon.

Trucades

Total

Satisfacció (d’1 a 5)

Televisió de Catalunya

9.774

4,48

Super3

3.564

4,42

Catalunya Ràdio

1.193

4,49

111

4,62

37

4,53

14.709

4,49

La Marató de TV3
Esport3
TOTAL GENERAL

El rànquing de contactes serveix per veure i valorar els programes que reben més comunicats –
que, en línies generals i tret d’excepcions puntuals, acostumen a ser els de prime time i els de més
durada–.
L’audiència d’”Els matins” s’interessa per temes diversos, com el contingut de les tertúlies,
manifestant l’opinió sobre els convidats, els col·laboradors i les seccions i, fins i tot, demanen
informació sobre el vestuari de les presentadores. “Espai terra” centra la majoria dels missatges en
“El joc de Catalunya”, ja sigui per verificar puntuacions o per comentar les preguntes setmanals. Els
TN generen un flux de comunicats centrat sobretot a comentar les noticies o bé a opinar sobre la
conveniència de determinades informacions i/o enfocaments i tractaments. “La Riera” es pot
considerar un cas especial ja que una gran part dels seus seguidors opinen sobre la trama o bé
demanen referències d’objectes, mobles, complements o peces de vestir que llueixen els actors.
Pel que fa al Club Super3, molts comunicats estan relacionats amb els carnets de soci del club i els
regals d’aniversari.

168

Memòria anual d’activitats

CCMA 2013

Rànquing dels 10 programes de Televisió de Catalunya amb més comunicats rebuts.

A Catalunya Ràdio, el rànquing de contactes l’encapçalen els tres programes de més durada –”El
matí”, “La tribu” i “El suplement”–, amb tota mena de consultes, des de les que emeten opinions fins
a les que demanen detalls sobre els temes tractats o, fins i tot, pregunten per la possibilitat de
participar-hi o bé d’assistir a l’estudi com a públic.
Rànquing dels 10 programes del Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio amb més comunicats rebuts.
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Durant el període comprès entre l’1 de gener del 2010 i el 31 de desembre del 2013, es pot
detectar una marcada tendència a la baixa pel que fa al nombre de queixes rebudes a Televisió de
Catalunya, el Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio, la Fundació La Marató i la Defensora de
l’Audiència.
En el cas de Televisió de Catalunya, un descens molt marcat que passa dels prop de 5.000
comunicats l’any 2010 a una quantitat lleugerament superior als 2.000. Al Grup d’Emissores de
Catalunya Ràdio, el descens va dels 500 als poc menys de 400, mentre que, en el cas de la
Defensora i de la Fundació La Marató, les corbes, tot i que són descendents, són menys
pronunciades ja que el nombre total de queixes rebudes és molt inferior al de Televisió de
Catalunya i al de Catalunya Ràdio.
Evolució de les queixes rebudes en el període comprés entre l’1.01.2010 i el 31.13.2013.
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Premis
Televisió de Catalunya
Relació de premis 2013
21.01.13
La pel.lícula “Blancaneu”, Fotogramas de Plata a la millor pel.lícula espanyola. El film està escrit i
dirigit per Pablo Berger i produït per Arcadia Motion Pictures, Nix Films, Sisifo Films, The Kraken
Films, Noodles Production i Arte France Cinéma, amb la participació de Televisió de Catalunya.
24.01.13
“Blancaneu”, la pel·lícula escrita i dirigida per Pablo Berger, guardonada doblement en la XVIII
edició dels premis Cinematogràfics José María Forqué: millor pel·lícula i millor actriu (Maribel
Verdú). I “Les aventures de Tadeu Jones”, d’Enrique Gato, premiat com a millor llargmetratge
d’animació. Totes dues produccions tenen la col·laboració de Televisió de Catalunya.
26.01.13
Premis del Consell de Benestar Social als Mitjans de Comunicació 2012 de l’Ajuntament de
Barcelona atorgat a “Karakia: Shaïma Tànger”, i menció especial a “Latituds: Sense llar”.
28.01.13
Toni Nadal, premiat a títol pòstum amb el 24è premi Pica d'Estats de Televisió que atorga la
Diputació de Lleida. Nadal ha estat reconegut per un dels últims reportatges que va fer al programa
Espai Terra, en què mostrava als espectadors des de l'aire el paisatge de la comarca natural de
l'Alta Segarra.
29.01.13
“Carta a Eva” la gran història d’Agustí Villaronga, que produeix Televisió de Catalunya, Copia Cero
Producciones i Televisió Espanyola, guanya el premi a la millor interpretació femenina i el de millor
guió en el Festival Internacional de Programes Audiovisuals (FIPA) que se celebra a Biarritz.
30.01.13
El jurat dels premis Sant Jordi de Cinematografia, format per periodistes i crítics dels mitjans de
comunicació de Catalunya, que organitza RNE Catalunya, guardona, en la 57a edició, la cinta
“Blancaneu”, escrita i dirigida per Pablo Berger, ambt la distinció de millor pel·lícula espanyola, i
“Animal” de Marçal Forés, amb la distinció a la millor opera prima. Totes dues pel·lícules, fetes
amb col·laboració de TVC.
04.02.13
A la V edició dels Premis Gaudí es van premiar 10 produccions de les 30 que optaven a alguna
distinció, i d’aquestes, 8 tenien la participació de TV3: “Blancaneu”: premis de Millor Pel·lícula en
Llengua Catalana, Millor Música Original (Alfonso de Vilallonga), Millor Direcció Artística (Alain
Bainée ) i Millor Vestuari (Paco Delgado). “Tornarem”, de Felip Solé, escrita per Pau Garsaball i
Marta Grau, i produïda per Brutal Media, Televisió de Catalunya i TVE es va alçar amb el premi de
Millor Pel·lícula per a Televisió. “Una pistola en cada mano”, de Cesc Gay, escrita per Cesc Gay i
Tomàs Aragay, i produïda per Imposible Film, amb la participació de Televisió de Catalunya, va
aconseguir el Gaudí a Millor Pel·lícula en Llengua No Catalana, Millor Guió, Millor Actor Secundari
(Eduard Fernández) i Millor Actriu Secundària (Candela Peña). “Els nens salvatges”, de Patricia
Ferreira, escrita per Patricia Ferreira i Virginia Yagüe, i produïda per Distinto Films, Televisió de
Catalunya i Áralan Films, va rebre el premi a Millor Portagonista Masculí que va recaure en Àlex
Monner, un dels “Polseres vermelles”, que competia en aquesta categoria amb el seu company de
repartiment a la sèrie televisiva Nil Cardoner, nominat al Gaudí per “Fènix 11·23”. “El bosc”,
d’Óscar Aibar, escrita per Albert Sánchez Piñol i produïda per Fausto Producciones i TVC, va veure
com la professió recompensava l’actriu Maria Molins amb el premi a Millor Protagonista Femenina.
El guardó a Millor Pel·lícula Documental va ser per a “Jordi Dauder, la revolució pendent”, escrita
i dirigida per Antoni Verdaguer i produïda per Segarra Films i Televisió de Catalunya. “Les
aventures de Tadeu Jones”, d’Enrique Gato, va obtenir el premi a Millor Pel·lícula d'Animació i el
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de Millors Efectes Especials/Digitals (José María Aragonés). Està escrita per Gorka Magallón, Neil
Landau, Javier Barreira, Jordi Gasull i Ignacio del Moral, i produïda per Ikiru Films, El Toro Pictures,
Lightbox Entertainment, Telecinco Cinema i Telefónica Producciones, amb la participació de
Televisió de Catalunya. “The Pelayos”, d’Eduard Cortés, escrita per Piti Español i Eduard Cortés, i
produïda per Alea Docs & Films, Bausan Films, Afrodita Audiovisual, The Kraken Films i Televisió
de Catalunya, amb la participació de TVE i Canal +, va aconseguir el Gaudí a la Millor Direcció de
Producció.
07.02.13
L’Associació de Cronistes d’Espectacles de Nova York ha guardonat la pel·lícula “Blancaneu” amb
els premis a millor pel·lícula, millor actriu i millor actor de repartiment.
13.02.13
La gran triomfadora de les Medalles CEC, que atorga El Circulo de Escritores Cinematográficos, ha
estat “Blancaneu”, la cinta de Pablo Berger, que ha obtingut les de millor pel·lícula, millor director
(Pablo Berger), millor actriu secundària (Ángela Molina), millor actriu revelació (Macarena García),
millor guió original (Pablo Berger), millor fotografia (Kiko de la Rica), millor muntatge (Fernando
Franco) i millor música (Alfonso de Villalonga). La pel·lícula és una producció d'Arcadia Motion
Pictures, Nix Films, Sisifo Films, The Kraken Films, Noodles Productions i Arte France Cinéma amb
la col·laboració de Televisió de Catalunya i el suport d'Euroimage coproducció i el Centre Nacional
de la Cinématographie.
18.02.13
“Blancaneu”, va ser la gran guanyadora dels Premis Goya, amb 10 estatuetes; entre aquestes, la
de millor pel·lícula, millor actriu, millor guió i millor cançó, entre d'altres. I "Les aventures de Tadeu
Jones", una altra coproducció de Televisió de Catalunya, es va emportar tres dels cinc premis als
quals optava.
20.02.13
“Concepción Arenal, la visitadora de presons” va guanyar el premi del públic en el Festival de
Creacions Televisives de Luchon, que es va celebrar del 13 al 17 de febrer. La pel·lícula és una
coproducció de Televisió de Catalunya, Distinto Films, Zenit Televisión, TVG i TVE, amb el suport
de l'ICAA, l'ICEC, l'Instituto de la Mujer i la Xunta (de Galícia), ha estat guardonada triplement en el
X Festival Europeu de Cine per a Televisió Zoom Igualada on ha rebut els premis del Jurat Oficial
de millor telefilm i el de millor direcció, a més del premi del Jurat Jove, que en va destacar "els
valors que transmet i la cuidada posada en escena".
“Polseres vermelles”, Premi Micròfon dels informadors atorgat per l’Associació Professional
Espanyola d’Informadors de Premsa, Ràdio, Televisió i Internet.
21.02.13
4 guardons en diferents categories dels Alfa i Omega de Cine: “Blancaneu”,com a millor pel·lícula
espanyola, i una de les seves protagonistes, Macarena García, com a millor actriu. A més, el film va
obtenir dos premis a la millor fotografia (Kiko de la Rica) i a la millor banda sonora (Alfonso de
Vilallonga). “Les aventures de Tadeu Jones”, també va ser reconeguda amb un Alfa i Omega com
a millor pel·lícula d’animació.
“Concepción Arenal, la visitadora de presons” guanya també el premi a la millor ficció
espanyola al Festival des Créations Télévisuelles de Luchon (França), amb competidores tan
importants com "Cuéntame como pasó" de TVE, "Isabel" de TVE i "Imperium" de Antena 3.
22.02.13
“Polònia”, es va endur el Premi Zapping al millor programa d'entreteniment en la XVIII edició dels
guardons que concedeix Telespectadors Associats de Catalunya (TAC). Marc Cartes, una cara
molt coneguda a la cadena, també va ser premiat com a millor actor pel seu paper a Kubala,
Moreno i Manchón. A més, el Premi dels Grups d'Anàlisi de Programes van destacar l'espai “Sense
ficció” per la seva àmplia i variada oferta de documentals de creació.

172

Memòria anual d’activitats

CCMA 2013

01.03.13
Premi Mitjà de comunicació per al documental “Encordades”, coproducció entre la Facultat de
Comunicació de Blanquerna, Televisió de Catalunya-TV3 i Alkimia Produccions. “Encordades”
també va ser premiada com a millor producció catalana en la 3a edició del BCN Sports Film – El
Festival Internacional de cinema i televisió esportiva de Barcelona.
07.03.13
“Encordades”, va guanyar també el Premi Dona i Esport en l'apartat Mitjà de Comunicació que
concedeix l’Institut Barcelona Esports de l’Ajuntament de Barcelona.
12.03.13
La pel·lícula de Cesc Gay “Una pistola en cada mano” va rebre un nou guardó: el Festival
Internacional de Cine de Miami (MIFF) li va concedir el premi al millor repartiment. Està produïda
per Imposible Film. Té la participació de Televisió de Catalunya, Canal + España i TVE, i el suport
de l’ICEC i l’ICAA.
“Ivie Okundaye, una dona de carretera”, emès pel programa 30 minuts, es va endur el premi
Carles Rahola del Col.legi de periodistes de Girona. No és una producció pròpia del programa, TVC
va comprar drets d'antena.
El thriller hispanocanadenc “Mamá”, amb participació de Televisió de Catalunya, va ser triplement
premiada a la 33 edició del Festival de Cine de Porto (Portugal).
El Real Club de Tenis Barcelona i IMG van agraïr a TV3 la fidelitat i recolzament demostrat durant
tots aquests anys de Torneig Conde de Godó.
16.03.13
La Mesa per la Diversitat en l’Audiovisual del CAC va premiar, en la categoria A Programa de
televisió, el capítol “Voces” de la sèrie “Actua”, produïda per Funky Monkey per a Televisió de
Catalunya.
22.03.13
“Espui” va ser galardonada a Cuba amb el segon premi al Millor documental al Festival
Internacional de documentales Santiago Álvarez in Memoriam.
09.04.13
La pel·lícula de Cesc Gay “Una pistola en cada mano” va rebre el Premi Jules Verne a la 23
edició del Festival de Cine de Nantes, a França. El film de Javier Rebollo “El muerto y ser feliz”
(amb la col·laboració de Televisió de Catalunya i el suport de l'ICAA) es va alçar amb el Premi del
Jurat Jove.
11.04.13
“Carta a Eva”, la gran història d’Agustí Villaronga, que produeix Televisió de Catalunya, Copia Cero
Producciones i Televisió Espanyola, va rebre la medalla d’or en el Festival de Nova York. També va
guanyar la medalla de plata a la millor minisèrie al World Media Festival d’Hamburgser. I va ser
distingida amb el premi a la millor interpretació femenina (Julieta Cardinali) i el de millor guió (Agustí
Villaronga, Alfred Pérez i Roger Danès) al Festival Internacional de Programes Audiovisuals (FIPA)
de Biarritz.
També, el documental “Els oblidats dels oblidats” va guanyar la medalla d’or en la categoria de
documentals del Festival de Nova York i el Globus d'Or al World Media Festival d'Hamburg.
18.04.13
Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia, van reconèixer la pel·lícula “Blancaneu” de Pablo
Berger, l'opera prima “Animals” de Marçal Forés, i “[REC] 3 Gènesi” de Paco Plaza. En totes tres
produccions hi ha participat TV3.
“Promoció fantasma”, una coproducció d'Ikiru Films, Ciskul i Think Studio amb la col·laboració de
Televisió de Catalunya, va guanyar el Golden Raven i el Premi de l'Audiència al 31è Festival
Internacional de Cinema Fantàstic de Brussel·les (BFFF) .
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El consell de l'Acadèmia de les Ciències i les Arts de la Televisió va atorgar el premi Iris a la millor
ficció autonòmica a la sèrie de dos capítols “Tornarem”.
“Tornarem”, la minisèrie dirigida per Felip Solé va recollir diversos premis durant el 2013.

19.04.13
Els premis del BCN Sports Film van lliurar el Premi Especial del Jurat a “A fine line”, de Seb
Montaz i Kilian Jornet, amb participació i drets antena de TVC.
22.04.13
“Concepción Arenal, la visitadora de presons” va aconseguir el premi especial del jurat al
DetectiveFest de Moscou 2013. El festival DetectiveFest de Moscou, està dedicat a pel·lícules
sobre detectius i programes de televisió basats en l'aplicació de la llei i es va celebrar del 17 al 21
d'abril a la capital russa.
25.04.13
“Desclassificats (Unknown number)” va sobrepassar totes les expectatives i es va emportar tres
premis d'or i el premi especial del jurat en el 46th WorldFest-Houston International Film & Video
Festival.
28.04.13
“Frontera”, que concursava en la secció de llargmetratges Zonazine, i “Fill de Caín”, que va obtenir
un dels premis no oficials, van ser les dues produccions amb participació de Televisió de Catalunya
guardonades al 16è Festival de Màlaga, que va acabar el 28 d'abril.
La coproducció documental “Espui” va guanyar el premi al millor documental a Espiello, al XI
Festival Internacional Documental Etnográfico de Sobrarbe, celebrat a Boltaña.
10.05.13
Premis Ràdio Associació: Albert Espinosa, guanya una menció d'honor per “Polseres Vermelles”.
16.05.13
El periodista de TV3 Joan Carles Peris, editor i presentador del “Telenotícies cap de setmana” i de
“L’entrevista del diumenge” del 3/24,va ser guardonat amb el Memorial Candel.
06.06.13
“Blancaneu” va continuar recollint premis: la pel·lícula, que va ser la candidata a representar l'estat
espanyol als Oscars d'aquest any, va obtenir el guardó de millor pel·lícula iberoamericana.
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09.06.13
“Fènix 11’23” premi del públic al Festival Internacional de Cinema Català FIC-CAT.
12.06.13
El documental “Els oblidats dels oblidats”, una producció d'AIGUA FILMS amb la col·laboració de
TVC, va guanyar el Gran Premi Internacional URTI de Documental d'Autor 2013. És la primera
vegada que un documental realitzat a l'Estat Espanyol rep aquest guardó que s'atorga des de l'any
1949.
“Cavasfera” i “Món Petit” van ser premiades al FIC-CAT de Roda de Berà, i el documental “Una
boia feliç” va ser doblement premiat al Festival Mondial du Film de Mer de Dunkerque (França).
13.06.13
“Els nens salvatges” va rebre el Premi Especial Turia dins el marc dels XXII Premis Turia que
organitza el veterà setmanari valencia Cartelera Turia. A més, van guardonar a Marina Comas com
a Millor Actriu Revelació i Àlex Monner com a Millor Actor Revelació.
14.06.13
“Carta a Eva”, Nimfa d’Or al Festival de Televisió de Montecarlo.
17.06.13
19è Festival de TV de Xangai: “Tornarem” va ser nominada com a Mini-sèrie TV, en les categories
de millor director i millor guió. Finalment, Felip Solé va rebre la Màgnolia com a Millor Director.
26.06.13
L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) també va distingir “Les
aventures de Tadeu Jones” i “Mama”, amb els premis a la millor campanya de màrqueting d'una
pel·lícula estrangera estrenada a Espanya. La pel·lícula animada d'Enrique Gato va rebre el premi
a millor campanya de màrqueting d'una pel·lícula espanyola "per la varietat, coherència i originalitat
de les seves aliances estratègiques, que han ajudat a la difusió massiva del film sense perdre ni la
seva.
“Los últimos días”, el darrer llargmetratge dirigit pels germans Pastor, coproduït per TV3, va
resultar premiada en la categoria Barcelona-Catalunya Film Commission.
28.06.13
El DVD “Salvar una vida no té preu” que inclou dos documentals de TV3 sobre la mort sobtada
cardíaca, “Xoc vital” i “Segona oportunitat”, va ser guardonat amb el premi Jaume Aiguader i Miró
de Divulgació i Educació Sanitàries, que concedeix l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut
de Catalunya i de Balears (ACMC). Aquest projecte divulgatiu, es va distribuir amb “El Periódico”.
02.06.13
El canal 3/24 va ser destacat amb un dels premis Aster Comunicació Empresa, que atorga cada
any, des d'en fa 31, l'escola de negocis ESIC. El premi, que va recollir el director del 3/24
acompanyat d'una representació de l'equip del canal, reconeix la qualitat, el rigor i el lideratge del
canal de notícies de TV3 en l'àmbit informatiu.
12.07.13
El “Polònia” rep el premi Alegría de Vivir que organitza la cantant Lucrecia, en la seva primera
edició.
26.08.13
“Història de la meva mort”, d'Albert Serra, va guanyar el 17 d'agost el màxim guardó, el Lleopard
d'Or, en la 66a edició del festival de Locarno (Suïssa). La pel·lícula aborda la transició entre el
racionalisme del segle XVIII i el romanticisme del XIX, a través de dos dels seus personatges
literaris més representatius: Casanovas i Dràcula. El film és una producció d'Andergraun Films i
Capricci Films en producció associada amb Televisió de Catalunya, SA i l'Age d'Or.
12.09.13
La pel·lícula “La distancia más larga”, dirigit per Claudia Pinto Emperador, ha estar guardonada
amb el Premi Glauber Rocha a la millor pel·lícula de l'Amèrica Llatina en el Montreal World Film
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Festival. Aquest llargmetratge juntament amb “Somos gente honrada”, d'Alejandro Marzoa, també
van ser classificades en la secció de directors novells.
20.09.13
El Busan International Film Festival de Corea selecciona tres pel·lícules amb participació de TVC:
“Història de la meva mort”, “Grand piano” i ”Retornats”.
23.09.13
“Latituds” guanya el Premi de periodisme solidari Memorial Joan Gomis. El jurat reconeix la
trajectòria periodística de "Latituds" pel “rigor i la qualitat dels documentals i la voluntat de l’equip
del programa de donar visibilitat i protagonisme a persones i col·lectius que impulsen solucions a la
pobresa, les injustícies i les guerres o que promouen els drets humans, la cooperació o la
construcció de pau”.
28.09.13
“Sèries en blog” va ser guardonat en la categoria professional de l'apartat Cultura i Tendències
pels premis organitzats per l'associació STIC.CAT. L'autor d'aquest blog que TV3.cat ofereix des de
fa tres anys, és Toni del Torre, periodista especialitzat en ficció televisiva i autor de llibres dedicats
a grans fenomens com "Lost", "House" o "Friends".
07.10.13
La 18a edició del Festival de Cinema Espanyol de Tolosa, Cinespaña, atorga el premi a la millor
fotografia al llargmetratge de Manuel Pérez “Frontera” i el premi al millor guió al llarg documental
de Neus Ballús “La plaga”. El jurat professional ha lliurat el premi del públic al llargmetratge d'Oriol
Paulo “El cuerpo”.
10.10.13
La 51 edició de la Viennale (Vienna International Film Festival) va seleccionar “Història de la meva
mort” en la secció de llargmetratges.
El Yamagata International Documentary Film Festival va incloure el documental d'Eva Vila “Bajari”
en la secció oficial juntament amb 608 documentals més de 68 països de tot el món.
La 42 edició del Festival du Nouveau Cinéma a Mont-Real (Canadà) va seleccionar l'últim
llargmetratge d'Albert Serra, “Història de la meva mort”, en la secció presentació especial de
llargmetratges.
El documental “A Film About Kids And Music” de Ramon Tort sobre la Sant Andreu Jazz Band,
una jove orquestra formada per nens i adolescents que dirigeix Joan Chamorro, va continuar
recollint premis internacionals: Millor llargmetratge documental de cinema independent, Edmonton
International Film Festival, Canadà; Millor documental sobre art, International Film Festival
Document. Arts de Bucarest, Romania; Millor Llargmetratge al Lights. Camera. Help. Film Festival
d'Austin, Texas (Estats Units); Menció Especial al Millor Llargmetratge del Festival Internacional de
Cine para niños (y no tan niños...), Ciutat de Mèxic; 4 guardons al FICEE, Festival Internacional De
Cine Educativo y Espiritual (Ficee) de Ciudad Rodrigo (Salamanca): Millor Llargmetratge, Premi del
Públic, Premi Signis-España pels seus valors al Llargmetratge Documental i Premi Denis Rafter al
millor so.
17.10.13
“El gran dictat”, va ser guardonat amb el Premi Nacional de Comunicació de la Generalitat.
28.10.13
Nora Navas, premi a millor actriu al festival de Seminci de Valladolid per la pel.lícula “Tots volem el
millor per a ella”, que és una coproducció de TVC.
05.11.13
El llargmetratge documental “La plaga” va rebre el premi a la Millor Direcció al Festival Òpera
Prima de Tudela, així com una menció especial del festival a la promoció de la igualtat de gènere.
06.11.13
“Demà moriré” vaguanyar al TallGrass Film Festival (Kansa, Estats Units) el premi Golden Strands
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Documentary Feature i també la menció d'honor al millor documental al Festival Internacional de
Cinema de Sao Paolo (Brasil). És una producció de JWP en coproducció amb TVC.
12.11.13
“Quèquicom” va guanyar un altre reconeixement a la seva feina de divulgació: el programa del 33
va rebre a Pamplona el premi Internacional Telenatura 2013 pel reportatge “La vida privada de les
bèsties”, que va ser considerat com la millor obra de divulgació científica.
13.11.12
Miquel Calçada va ser distingit amb el premi FIEC (Federació Internacional d'Entitats Catalanes)
2013, per la seva tasca de promoció de la realitat catalana a l'exterior mitjançant el programa de
TV3 “Afers Exteriors”.
14.11.12
El llargmetratge mut i en blanc i negre de Pablo Berger “Blancaneu” va obtenir el premi al millor
vestuari als European Film Awards 2013.
“La plaga” va rebre el premi a la millor pel·lícula al Festival de Motovun (Croàcia).
20.11.12
“Món petit”, va guanyar el Premi Solidari de l’ONCE i el Premi Jove a Pravo Ljudski Film Festival
(Sarajevo).
21.11.12
“Polseres vermelles” va obtenir el premi Ondas a la millor sèrie espanyola.
“Tornarem” va aconseguir el premi Gold Panda al millor guió al festival de televisió de Sichuan, a la
Xina.
26.11.13
Els Premis Bonaplata d'enguany van atorgar a “Olor de colònia” (mini-sèrie) el Premi Especial de
Patrimoni per la difusió que fa del Patrimoni Industrial.
La pel·lícula “La distancia más larga”, dirigida per Claudia Pinto Emperador, va estar guardonada
amb el Premi del Públic al millor llargmetratge en la 39 edició del Festival de Cine Iberoamericano
de Huelva.
01.12.13
En el Festival Zoom d'Igualada van ser premiades dues produccions de TVC: “Descalç sobre la
terra vermella” com a millor mini-sèrie; i “Cenizas” pel millor guió.
03.12.13
“Buda, l'illa del Delta”, llargmetratge de Santi Valldepérez i Guillermo Barberà, va guanyar el
Premi Ciutat de Reus a la millor pel·lícula en l'última edició del festival Memorimage. És una
producció de Films Nomades en coproducció amb Televisió de Catalunya, amb la participació de
TVE, el suport de la Diputació de Tarragona i l'IDECE i la col·laboració de ARGADELSA, el Parc
Natural del Delta de l'Ebre, el Museu de les Terres de l'Ebre i l'Arxiu Històric Comarcal del Baix
Ebre.
04.12.13
Premis als Mitjans de Comunicació del Consell Municipal de Benestar Social del 2013, va atorgar
una menció especial al programa “Actua” i al documental “Voluntaris”, fet en coproducció amb la
productora Nova Veranda.
17.12.13
El programa “Sputnik” del Canal 33 va estar guardonat amb el premi ARC al millor mitjà de
comunicació o programa, atorgat per l’Associació Professional de Representants, Promotors i
Mànagers de Catalunya (ARC) .
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Catalunya Ràdio
27.04.13
“L'ofici de viure”, amb Gaspar Hernàndez, rep el guardó en l’apartat de ràdio dels Premis Estatals
BioCultura, la fira de productes ecològics i consum responsable. BioCultura guardona el programa
de psicologia positiva per l'interès dels temes que tracta.
09.05.13
“La tribu de Catalunya Ràdio”, amb Tatiana Sisquella, és guardonada amb el Premi Ràdio
Associació al Millor Programa de Ràdio, pel tractament que fa de l'actualitat diària amb alegria,
sense prejudicis i des de diferents punts de vista.
Sergi Cutillas, muntador musical de “L’oracle” i responsable de la sala d’imatges de “La
transmissió d’en Puyal”, és reconegut amb el Premi Ràdio Associació al Millor Professional de
Ràdio, la seva feina en l'àmbit de la realització tècnica de programes.
La xarxa de corresponsals de Catalunya Ràdio rep una menció d'honor als Premis RAC.
Tatiana Sisquella amb tot l’equip de “La tribu de Catalunya Ràdio”, amb el premi RAC al millor programa.

26.09.13
“Generació digital”, amb Albert Murillo, és distingit amb el Premi d'Excel·lència en l'Àrea de
Comunicació i/o Divulgació de les TIC, en l'apartat de ràdio, pel Col·legi d'Enginyers Tècnics i Perits
de Telecomunicació de Catalunya. El guardó reconeix l'excel·lent divulgació que fa el programa de
les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
08.11.13
Sílvia Cóppulo, directora i presentadora d’”El suplement”, és guardonada per l'Associació
d'Empresàries, Directives i Professionals FUNDE com a professional que ha contribuït a mostrar la
realitat econòmica i social femenina des d'un mitjà de comunicació.
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04.12.13
“Camins”. Aquest espai de Catalunya Informació, dirigit per Joan Garcia i realitzat per Mireia Sala,
Cesca Armengol i Pepa Ferrer, rep el Premi del Consell de Benestar Social als Mitjans de
Comunicació en la modalitat de ràdio. L'Ajuntament de Barcelona convoca aquests guardons per
fomentar el periodisme social, cívic, responsable i compromès amb una millor informació i
tractament dels problemes socials a la ciutat.
09.12.13
“Líquids, l’estiu de ‘L’oracle’”, amb Xavier Graset, rep el Premi Proteus d’Ètica en l’àmbit de la
cultura i la comunicació. Catalunya Ràdio ha emès durant tres estius aquest programa de reflexió
sobre els valors en la societat catalana del segle XXI.
12.12.13
Sílvia Cóppulo, directora i presentadora d’”El suplement”, distingida amb el Premi de Comunicació
no Sexista, per un periodisme rigorós i de qualitat en ràdio generalista, convocat per l’Associació de
Dones Periodistes de Catalunya.
02.12.13
“Blog de pares”. Aquest espai de Catalunya Informació, amb Marta Bellés, és distingit amb el XVII
Premi de Civisme als Mitjans de Comunicació en la modalitat de ràdio. El jurat del premi, convocat
pel departament de Benestar Social i Família, ha valorat la defensa de la família com una peça clau
en l'educació i el civisme.
Sílvia Cóppulo ha estat reconeguda per mostrar la realitat econòmica
i social de les dones i per fer una comunicació no sexista.
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Eficiència en la gestió
Context econòmic
Al 2013, l’economia global ha experimentat una lleugera desacceleració, amb un creixement del
2,9% al llarg de l’any, una mica per sota del 3,9% i el 3,2% de 2011 i 2012 respectivament. La
desacceleració s’ha donat tant en les economies desenvolupades com les emergents: les primeres
han crescut un 1,2% en 2013, mentre que les segones ho han fet en un 4,5%. Ambdós casos la
xifra es troba, també algunes dècimes per sota la dels anys anteriors. No obstant, en els mesos
finals del 2013 s’ha consolidat el to positiu de l’activitat en les economies desenvolupades i s’ha
atenuat la desacceleració de les emergents després dels pitjors registres del trimestre precedent,
tot en un context de disminució de la incertesa que des de la primavera havia prevalgut.
La zona euro ha experimentat una taxa de creixement negativa del -0,5% al llarg de l’any.
Tanmateix en el quart trimestre del 2013, el procés d’estabilització de la situació financera ha
continuat el seu curs, de manera que els indicadors de tensió s’han reduït fins als nivells vigents
abans de l’inici de la crisis del deute sobirà a finals del 2009. No obstant, el grau de fragmentació
que continua caracteritzant els mercats financers de l’àrea continua essent massa elevat, la qual
cosa suposa la persistència d’unes condicions de finançament excessivament estrictes per a les
llars i empreses en aquells països de l`àrea on la situació cíclica es troba més deprimida,
contrarestant així el to expansiu de la política monetària.
La economia espanyola ha viscut en el 2013 dues etapes diferenciades. Una primera marcada
encara per la incertesa i els darrers moments de la recessió més profunda que ha patit en dècades.
I una segona en que la crisis semblaria haver tocat fons oferint els primer símptomes de
recuperació. Amb tot i malgrat l’increment del PIB del 0,3% en el quart trimestre, en el conjunt de
l’any, el PIB ha disminuït en un -1,2%, taxa que en gran mesura reflecteix l’efecte del profund
retrocés de l’activitat al final del 2012. L’economia espanyola està recuperant part de la
competitivitat perduda en els anys anteriors a la crisis. Ho està fent gracies a la moderació dels
preus i salaris per sota de la mitjana del resta de països de la zona euro. Es tracta d’un procés lent i
costós, doncs manté sumida l’economia en un llarg `període de recessió o estancament econòmic.
A Catalunya la taxa de creixement al llarg del 2013 ha estat negativa situant-se en el -0,5 %. La
millora del saldo amb l’estranger, amb una aportació al creixement del 0,9% ha compensat
parcialment l’evolució negativa de la demanda interna.
Segons les últimes dades de la Comptabilitat Nacional publicades a finals de 2013, el dèficit públic
de Catalunya es va situar en el 1,97% del PIB. La xifra està gairebé quatre dècimes per sobre de
l'objectiu fixat per Madrid (1,58%).
Davant aquest escenari, una any més, la CCMA ha posat l’accent en la gestió econòmica rigorosa,
basada en el control estricte de la despesa i en una optimització eficient dels recursos.

Tancament 2013
El grup d’empreses CCMA ha tancat l’exercici 2013 presentant una situació de desequilibri
pressupostari per 3.942 milers d’euros. Aquest dèficit es veu incrementat fins els 11.613 milers
d’euros com a conseqüència d’haver d’acumular el dèficit pendent del 2012, 7.670 milers d’euros,
que tot i haver-se pressupostat la seva absorció en el pressupost 2013, finalment no s’ha pogut
eixugar.
La raó d’aquesta situació de desequilibri rau en el plantejament exigent del pressupost 2013 que
establia un reducció de la aportació pública d’un 14%, passant dels 262,5 milions de la liquidació
2012 als 225 milions que establia el pressupost aprovat pel Consell de Govern de la CCMA.
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A més, el pressupost 2013, donant compliment a la Ley 6/2012, de 1 de agosto, de modificación de
la Ley 7/2010, de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual, contemplava l’absorció del
dèficit 2012 per un import de 7.521 milers. Per tant, de l’aportació aprovada de 225.000 milers,
només s’ha pogut disposar de 217.479 per cobrir el pressupost corrent pel 2013.
Amb aquest plantejament de reducció dràstica de l’aportació pública d’una banda i de l’altra la
necessitat d’absorbir el dèficit del 2012, es va haver de presentar un pressupost 2013 restrictiu que
suposava una disminució de 60 milions (-17%) pel que fa a les despeses pressupostades respecte
de les liquidades en el 2012.
Aquesta reducció afectava a totes les partides, tant de continguts com d’estructura i també afectava
al capítol 1 de personal. Concretament en quant a la partida de despeses de personal, la reducció
plantejada contemplava una disminució de 27 milions (-18%) respecte de la xifra del 2012. Pel que
fa a la resta de depeses, la reducció plantejada era de 33 milions (-16%) respecte l’efectuada en el
2012.
El fet de que el percentatge a aplicar fos major en les despeses de personal que en la resta, obeïa
a que en el període 2010-2012, mentre les despeses de personal s’havien reduït en un 18%, la
resta de despeses havien patit una reducció proporcionalment major, arribant a un percentatge de
disminució d’un 27%. Conseqüentment, per no posar en perill el model d’èxit dels canals i
emissores de Televisió de Catalunya i Catalunya Ràdio es va decidir que no es podia continuar
afectant en la mateixa proporció les graelles i les pautes d’emissió i per això s’havia d’anivellar les
reduccions que fins a les hores s’havien dut a terme. D’aquesta manera es va establir que en el
2013 calia fer un esforç major en les despeses de personal que en la resta.
A continuació, es mostra l’evolució de les partides de despesa del Grup CCMA entre el tancament
del 2012, el pressupost aprovat pel 2013 i el tancament del 2013.
Evolució de les despeses.

Tancament 2012

Pressupost 2013

Var%

Tancament 2013

Var%

Despeses de personal

146.920.035

119.908.382

-18%

152.567.611

3%

Resta de despeses

201.473.788

168.433.905

-16%

156.388.230

-22%

TOTAL

348.393.823

288.342.287

-17%

308.955.841

-11%

Tal i com s’aprecia en el quadre anterior, el pressupost del Grup CCMA preveia una reducció de les
seves despeses en un 17%, si bé la liquidació del 2013 finalment ha suposat una reducció només
del 11%.
En quant a les despeses de personal, la reducció prevista pel 2013 era de 27 milions (-18%),
basada en una reducció de diversos conceptes retributius. Aquestes mesures es van negociar amb
els comitès d’empresa en el marc de la de negociació dels convenis de Televisió de Catalunya i
Catalunya Ràdio. Atès que l’allargament del període de negociació estava comportant una
desviació de la partida de personal respecte al previst, es va dur a terme un PAC (Procés
d’Acomiadament Col·lectiu) que contemplava una reducció de 312 persones i una reducció salarial
equivalent a un 7,5%, tant a Televisió de Catalunya, Catalunya Ràdio i CCMA. Una vegada
finalitzat el procés negociador, es va signar l’acord definitiu que ha permès establir un pla de
reducció progressiva de plantilla que a dia d’avui arriba a 272 treballadors entre el període 2013
fins a 2017. D’altra banda, l’acord del PAC acordava traslladar la reducció salarial a la negociació
del conveni.
L’acord final del PAC no va representar la reducció de despesa prevista pel 2013 sinó que va
implicar el trasllat dels estalvis als exercicis següents.
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L’aplicació d’aquests acords ha comportat unes despeses de personal de 33 milions d’euros per
sobre dels 120 milions inicialment previstos en el pressupost aprovat pel 2013. Finalment, en
l’exercici 2013 les despeses de personal han estat de 153 milions d’euros (aquesta xifra inclou 5
milions d’euros per front a les indemnitzacions del PAC).
Davant aquesta situació, si bé el Grup CCMA en el seu pressupost ja havia previst reduir la resta
de despeses en 33 milions d’euros (-16%), s’ha vist en la necessitat de portar a terme una política
de reducció de despeses de continguts més intensiva que la que preveia el pressupost. Així s’ha
hagut d´intensificar la reducció en 12 milions més, suposant en global una reducció de 45 milions
d’euros (-22% sobre el tancament del 2012).
Tot i aquest esforç suplementari, i malgrat obtenir del Departament de Presidència una aportació
extraordinària de nou milions, cinc dels quals cobrien el cost de les indemnitzacions del PAC, el
grup CCMA no ha pogut evitar tancar amb un dèficit de 3,9 milions. Aquest dèficit incrementat amb
el dèficit del 2012 que, tot i estar previst en pressupost 2013, finalment no s’ha pogut absorbir, dona
un total acumulat de 11,6 milions. Dèficit que haurà d’eixugar mitjançant una modificació del
pressupost 2014 ajustant despeses i/o ingressos. A continuació es presenta la liquidació del
pressupost 2013:
Evolució del pressupost de despeses i ingressos (en euros)
Despeses
Presspostos
2013
Capitol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9

Remuneracions de personal
Despeses de béns corrents i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents
Fons de contingència
Inversions reals
Transferències de capital
Variacions d'actius financers
Variació de passius financers
TOTAL

119.908.382
163.334.214
985.033
0
0
4.114.658
0
7.521.067
0
295.863.354

Liquidació
2013

Desviació

152.567.611
151.725.944
786.039
0
0
3.876.247
0
0
0
308.955.841

-32.659.229
11.608.270
198.994
0
0
238.411
0
7.521.067
0
-13.092.487

Liquidació
2013

Desviació

% variació
27,2%
-7,1%
-20,2%

-5,8%
-100,0%
4,4%

Ingressos
Presspostos
2013
Capitol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes, venda de béns i serveis i alt. Ingr.
Transferències corrents
Ingressos patrimonials
alienació d'inversions reals
Transferències de capital
Variació d'actius financers
Variació de passius financers
TOTAL

0
0
69.724.803
525.000
613.551
0
0
225.000.000
0
295.863.354

0
0
69.764.717
567.899
599.242
57.004
0
234.024.689
0
305.013.551

0
0
39.914
42.899
-14.309
57.004
0
9.024.689
0
9.150.197

Superàvit /Déficit pressupostari 2013

0

-3.942.290

-3.942.290

Superàvit /Déficit pressupostari 2012

0

-7.670.319

-7.670.319

Superàvit /Déficit pressupostari

0

-11.612.609

-11.612.609

% variació

0,1%
8,2%
-2,3%

4,0%
3,1%

Es poden consultar els comptes anuals complets al web de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals, a l’adreça http://www.ccma.cat.
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Fusió societària Televisió de Catalunya, SA i Catalunya Ràdio SRG, SA
Un dels fets més destacats de l’exercici 2013 amb major repercussió des de el punt de vista
econòmic i organitzatiu ha estat la fusió de les dues societats mercantils: Televisió de Catalunya,
SA i Catalunya Ràdio, SRG, SA.
L’escenari de contracció de la despesa pública amb la conseqüent reducció de les aportacions,
agreujament de la crisi econòmica amb el conseqüent impacte directe en els ingressos de
publicitat, moviments empresarials que redefineixen les quotes del mercat publicitari i fragmentació
de les audiències per la consolidació dels nous canals temàtics, obliga al grup CCMA a incrementar
un any més l’esforç de contenció de la despesa i d’optimització dels recursos buscant fórmules i
camins que ho facilitin.
En aquest context, per tal de millorar l’eficiència organitzativa i la sostenibilitat de les empreses del
grup, el 23 de març de 2011 el Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA), va aprovar un pla de mesures d’eficiència i optimització de la gestió, que
tenia com a objectiu iniciar el procés de conversió del grup en una única societat de mitjans i
continuar la política de contenció de la despesa. Aquest procés va conduir durant el 2011 a la fusió
per absorció de CCRTV Interactiva, SA. i Activa Multimèdia Digital SL. i en el 2012 de TVC Edicions
per part de Televisió de Catalunya SA.
Com a continuació del procés de revisió del funcionament intern, de simplificació administrativa i de
redimensionament de l’estructura empresarial del grup, el Consell de Govern de la CCMA en data
29/05/2013 aprovà i instà al president de la CCMA a elaborar el projecte de fusió, en que es
definirien els termes de la integració. Es va plantejar la fusió per absorció de Catalunya Ràdio,
SRG, SA. (societat absorbida) per part de Televisió de Catalunya, SA. (societat absorbent) totes
dues participades pel soci únic CCMA i la canvi de denominació de Televisió de Catalunya, S.A.
per Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, S.A.
La unificació de societats és un dels eixos bàsics de la proposta de contracte programa aprovada
pel Consell de Govern de la CCMA, que planteja simplificar l’estructura organitzativa i superar la
gestió diferenciada per mitjans. L’objectiu d’aquesta reorganització, que prioritza una visió
multiplataforma de la creació i la distribució de continguts, és garantir la viabilitat i la sostenibilitat
del servei públic de comunicació que ofereix la CCMA.
La fusió de les dues empreses comporta a curt termini una simplificació en la gestió administrativa
pel sol fet de gestionar una sola societat en lloc de dues. D’entrada es redueix la facturació entre
empreses dels serveis corporatius. La gestió d’una sola societat implica que aquests serveis
corporatius transversals, es configurin definitivament com una sola unitat i es trenquin
definitivament moltes barreres que fins al moment dificulten de facto una actuació complerta
transversal aplicant criteris homogenis.
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Optimització de la gestió i dels recursos
La gestió eficient dels recursos és un dels principals compromisos i responsabilitats de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), que treballa amb la convicció que una entitat
pública, finançada en part pels fons aportats pels ciutadans, s’ha d’administrar amb el màxim rigor i
absoluta transparència. És un deure davant dels ciutadans i una aposta empresarial clau. En
depenen la competitivitat, la qualitat i el futur dels serveis que aporta a la societat.
Durant el 2013 s’ha realitzat un molt important esforç per absorbir amb personal propi activitats i
serveis que duien a terme productores externes, tant a la seu central com a les delegacions.
Aquest fet, sumat a les disposicions relatives a la prohibició de contractació laboral, més l’inici de
l’impacte dels PAC sobre el personal, ha suposat un important exercici d’eficiència, per afectar el
mínim la producció.
La cobertura amb recursos propis de tota l’activitat a les delegacions ha suposat també dotar
aquestes dels recursos tècnics addicionals, com per exemple vehicles, que s’han reassignat dels
destinats a activitats estructurals.
Eines de gestió
Per gestionar eficientment els recursos, la Corporació s’ha dotat de tot un conjunt d’eines que li
aporten informació clau i puntual imprescindible en la presa de decisions. Aquestes eines es
milloren i s’adeqüen cada any als nous requeriments legals de subministrament d’informació i a les
noves necessitats organitzatives de la companyia.
Així, en aquest exercici, s’han fet tots els processos necessaris per fusionar les dues societats
mercantils de televisió i ràdio en una sola empresa, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals,
SA. La fusió ha comportat fusionar la comptabilitat d’ambdues societats a data 1 de gener de 2013.
Arrel del procés d’acomiadament col·lectiu PAC, s’han actualitzat els processos de finalització de
contractes, càlcul d’indemnitzacions, càlcul de complements, etc.
S’ha dotat al departament de Comunicació d’una eina de gestió de l’arxiu fotogràfic que els ha de
permetre millorar l’eficiència dels seus processos de relació amb la premsa.
Per tal de millorar el control econòmic s’ha incorporat a la gestió econòmica d’una nova
funcionalitat dirigida al registre i seguiment de tot tipus de subvencions. Fins ara aquesta gestió no
estava integrada amb la resta de gestió econòmica.
Als departaments de Programes se’ls ha dotat d’una nova eina per gestionar la diversitat de
persones col·laboradores dels programes. Òbviament sempre tenint cura del compliment de la llei
de protecció de dades.
Pel que fa a la infraestructura tecnològica, mencionar l’inici del desplegament de la plataforma de
sistema operatiu Windows 2007 així com també el procés de migració de l’Office 2003 al 2010.
Entre les d’eines de suport en la gestió de les compres subjectes a la LCSP que s’han implantat
durant l’any estan: els avisos automàtics de finalització d’expedients i de contractes, l’explotació de
la base de dades, la creació automàtica d’informes per al seguiment de les licitacions a nivell de
gestió interna i a nivell de report a les àrees tècniques i de logística de producció i programes i
eines per facilitar la creació de licitacions, com una “Guia ràpida de compres” així com plantilles per
a cada procediment que s’han posat a l’abast de tothom mitjançant el portal corporatiu.
També s’ha iniciat el projecte de millora en la codificació de productes i articles que es compren per
a un millor ajust a la realitat i, per un major encert en el procés de contractació relacionat.
Fruit de la normativa de signatures, s’ha establert un nou procediment així com una eina de suport
a les peticions de subministrador que ha de servir a l’àrea de Compres Corporatives.
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S’ha potenciat la utilització de les aplicacions corporatives de planificació i gestió de recursos
(PARE i ARTS), millorant les seves funcionalitats, i homogeneïtzant criteris i tractament en els
diferents àmbits de l’empresa. En aquest context s’han automatitzat processos manuals de gestió
de la informació.
S’ha continuat treballant per tal d’agilitzar el tractament de documents i processos d’autorització, en
el marc del projecte “e-Administració”, principalment aplicat al tractament d’Expedients i processos
de Compres.
Organització i Control
En l’àmbit de l’organització i el control de la gestió s'han realitzat diferents informes de gestió i
estudis organitzatius. Uns relacionats amb la situació i càrregues de treball d’alguns entorns i
categories laborals, com OPI, Auxiliars, Tècnics de so, Mescladors, Tècnics d’Exteriors... per tal de
determinar actuacions per pal·liar el context restrictiu actual.. D’altres de revisió i millora de
processos en àmbits com Planificació, Magatzems..., I també estudis orientats a la verificació del
compliment de diverses normatives i procediments.
S’ha adequat la normativa interna a la nova estructura empresarial, com per exemple la Norma de
Signatures.
També s’han elaborat i adequat normatives per tal d’adaptar-les a la legislació i disposicions
vigents, com la de Contractació de Serveis Externs, amb la qual es dóna compliment a l’obligació
establerta a la DA 1ª del RD Llei 20/2012 per la qual s’estableixen pautes a seguir en matèria de
gestió de personal al servei de les empreses de serveis contractades, amb la finalitat d’evitar
situacions en les que es pugui incórrer en la figura de cessió il·legal de treballadors
S'han realitzat auditories internes per incidir en la millora de processos de compres, de verificació
de reducció de nòmina variable, de compliment de requeriments de proveïdors..., i també de la Llei
orgànica de protecció de dades de caràcter personal en els àmbits de Càsting i Recursos Humans.
Com cada any, s'han realitzat auditories dels doblatges de produccions que porten a terme els
estudis de doblatge adjudicataris, i s'ha treballat de manera rellevant en la revisió dels
procediments acordats amb diferents produccions associades i coproduccions orientats a la millora
de la gestió i l'estalvi.
Gestió de Compres
A més de les eines abans esmentades, s’ha procedimentat la gestió dels acords marc i
especialment dels seus derivats i dels Procediments Oberts Reduïts, fomentant-ne el seu ús.
També s’ha centralitzat la coordinació de contractes, pròrrogues i addendes relacionades amb els
expedients de licitació així com la gestió dels proveïdors.
Gestió del recursos humans
La CCMA ha estat immersa durant el 2013 en un procés de negociacions amb els representants
dels treballadors per tal de definir un marc laboral que permetés dotar l’empresa de les condicions
de sostenibilitat econòmica i organitzativa per poder afrontar els reptes del present i del futur amb
estabilitat, seguretat i garanties per als treballadors.
El mes de març va començar la negociació dels nous convenis col·lectius de Televisió de
Catalunya i CR amb les següents línies bàsiques d’actuació fixades pel Consell de govern:
• Redefinició, simplificació i flexibilització d'allò referent a jornada, torns i horaris de treball per
adequar-ho a les necessitats econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.
• Pel que fa a la qualificació i classificació professional, establir un sistema de grups professionals
i afavorir la polivalència i la mobilitat professional.
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• Establir unes condicions retributives basades en les actuals polítiques d'austeritat salarial i
adequades a les disponibilitats pressupostàries.
• Revisió i, si escau, adequació a l'actual marc normatiu laboral.
En data 12 de juny de 2013 i donada la situació de bloqueig en que es trobaven les negociacions
dels convenis col·lectius que impossibilitava arribar a un acord que fes possible el compliment de
l’avantprojecte de pressupost, el Consell de Govern va acordar suspendre temporalment les
negociacions i iniciar uns procediments d’acomiadament col·lectiu a Televisió de Catalunya i
Catalunya Ràdio (PAC). Els PAC es van tancar amb un acord amb els representants dels
treballadors afectant actualment a un total de 272 treballadors.
Al mes de setembre es varen reiniciar les negociacions dels convenis. Un dels punts clau en
aquesta negociació ha estat la necessitat d’arribar a un acord de reducció de les retribucions que
permeti aconseguir l’import de l’estalvi en despeses de personal necessari per equilibrar el
pressupost. Aquest acord no ha estat possible dins del període d’ultractivitat dels convenis, el 31 de
gener de 2014.
També durant el primer trimestre de l’any, s’ha portat a terme un procediment col·lectiu de
Modificació Substancial de condicions de Treball en matèria de quantia salarial que ha afectat a
111 persones amb un impacte econòmic de 962 milers d’euros. D’aquests 111 treballadors
afectats, 26 han presentat demanda d’impugnació i han obtingut sentència favorable en primera
instància. Tanmateix, a la primera i única sentència dictada, de moment, pel TSJC la decisió ha
estat favorable a l’empresa.
En l’àmbit formatiu, s’han realitzat 345 accions formatives que fan un total hores de formació de
28.199 amb la participació global del 44,50% de la plantilla.
En matèria de salut, destaquen especialment les campanyes de promoció de la salut col·lectiva,
fomentant conductes, hàbits i estils de vida saludables i participant en campanyes de salut pública.
Campanya de control del colesterol.

En l’àmbit preventiu tècnic, s’ha procedit a la implantació del Pla de Prevenció Corporatiu i a la
publicació del procediment de la LOPD i la seva implantació. Així mateix, dins del Comitè de Crisi,
s’ha elaborat i implantat el Pla de contingència de Neu/ Glaçada a les instal·lacions de Sant Joan
Despí.
S’han adequat els Plans d’Autoprotecció de la CCMA al que està estipulat en el Decret 82/2010 de
Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. Això ha comportat una important inversió en
formació dels Equips d’Emergència -Equips d’Evacuació i de Primera Intervenció- i en sistemes de
control d’evacuació, sistemes de comunicació i càmeres de gestió.
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Posicionament estratègic
Una cultura comuna a tots els mitjans i serveis del grup, d’acord amb la missió de servei públic, els
principis i els valors de la CCMA, ha estat, des de fa anys, una de les prioritats del grup. Al 2013
aquesta cultura comuna té més sentit que mai: en un context econòmic difícil i un entorn canviant,
la cultura de grup i les accions conjuntes de ràdio i televisió milloren l’eficiència de les polítiques
multicanal. La unió de tots els mitjans en una única empresa, assolida a final d’any, ha fet prioritari
de reforçar els valors comuns alhora que la identitat de les diferents marques de TV3 i Catalunya
Ràdio. En aquest sentit, la coordinació de la comunicació, el màrqueting, les relacions institucionals
i les comercials de totes les empreses ha estat cabdal per mantenir la màxima coherència en els
missatges.

Comunicació
En la comunicació dels continguts que la Corporació difon és fonamental posar l’èmfasi en els
valors que els diferencien de la resta de l’oferta existent. Aquest és un dels principals reptes que
han d’afrontar les accions de comunicació i de màrqueting de TV3 i Catalunya Ràdio.
L’àrea de Comunicació i Relacions Institucionals va engegar a l’octubre un projecte corporatiu de
comunicació, transversal i de servei global a TV3 i Catalunya Ràdio, així com a la mateixa direcció
de la CCMA. Formen part d’aquesta àrea els àmbits de comunicació, que inclouen premsa i
comunicació interna; relacions institucionals i relacions públiques. La nova àrea integra els antics
departaments de premsa i comunicació de la CCMA, TV3 i Catalunya Ràdio, amb una reducció de
l’estructura global, centralitzant funcions i augmentant la polivalència del personal operatiu, per
guanyar eficiència. Aquesta àrea s’inclou dins de la Direcció d’Estratègia Corporativa, juntament
amb les àrees de Comercial, Serveis Interactius i Responsabilitat Social Corporativa.
L’àrea és pionera en la concepció de servei de grup i treballa per donar visibilitat a la mateixa
Corporació i els seus diversos mitjans de comunicació, les marques i els serveis que en depenen.
És també clau en el reforç dels valors i identitat de grup en les persones que el formen.
El 2013, s’han presentat programes, com “Lletra petita”, “33 revolucions”, “Etiquetats”, “Dinàmiks”,
“La meva”, “Hola Europa”, “El convidat”, “Oh Happy Day”, “El musical Super3” o “La Marató de
TV3”; i projectes especials com ara el “Premi Cerverí Any Espriu” o el nou web d’iCat.cat. Aquestes
accions, més puntuals i reservades a productes d’una certa entitat, es complementen amb notes de
premsa.
El primer experiment de “Dinàmiks”, a la presentació del programa.
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A les presentacions de la programació de TV3 i Catalunya Ràdio, s’hi han sumat més de trenta
rodes de premsa i una seixantena de dossiers per donar a conèixer nous programes, serveis,
projectes i convenis.
S’han elaborat més de 4.700 notes de premsa, la majoria acompanyades d’imatges i, en el cas de
la ràdio, d’arxius d’àudio.
A banda dels diaris tradicionals, s’ha treballat amb les edicions digitals, a les quals s’han enviat
declaracions d’actualitat, resums de programes, tràilers, etc. En aquest sentit, els webs de les
empreses i de la Corporació són, cada vegada més, vies de comunicació bàsiques en l’atenció als
mitjans. També s’han gestionat les peticions d’informació i d’entrevistes de diversos mitjans de
comunicació. L’ocupació d’espai en els mitjans pel que fa als continguts de la Corporació ha estat
molt destacada.
Quant als projectes tecnològics, s’han fet accions específiques dirigides tant a la premsa
generalista com a l’especialitzada, amb l’objectiu de potenciar la imatge de lideratge i prestigi de la
CCMA en l’àmbit de la innovació audiovisual a Catalunya i a l’Estat.
L’Àrea de Comunicació també han fet un seguiment permanent de la repercussió que l’activitat de
la CCMA i les seves empreses ha tingut als mitjans, així com de la resta de notícies destacades del
sector.
La comunicació interna s’ha continuat potenciant en múltiples àmbits, tant directament com
donant suport a les diferents àrees i mitjans de comunicació del grup, amb accions per garantir que
la informació generada des de les diferents empreses sigui accessible i transparent per al conjunt
dels treballadors. En aquest sentit, el Portal Intern Corporatiu n’és una peça clau i es reforça amb
accions de comunicació, de participació i de suport als treballadors del grup.
Relacions amb altres institucions
Durant el 2013, com vèiem en apartats anteriors, la Corporació ha subscrit nous acords de
col·laboració i ha renovat o ampliat els que ja tenia amb entitats tant públiques com privades dels
àmbits social, cultural, educatiu i esportiu catalans, sempre en el marc de les missions de servei
públic que té encomanades. Aquesta és, alhora, una estratègia de vinculació amb els
esdeveniments i les institucions més rellevants a casa nostra per potenciar els valors i lligams de
les marques de TV3 i Catalunya Ràdio que, de retruc, també permeten obtenir drets
d’enregistrament i emissió de tot tipus d’esdeveniments.
D’altra banda, la Corporació ha donat resposta als organismes públics que fan un seguiment de la
seva gestió i control del compliment de la normativa i les missions de servei públic que té
encomanades. Així, a més del Parlament, davant dels quals els directius de la CCMA i les seves
empreses compareixen periòdicament; s’han atès les peticions d’informació del Departament de la
Presidència, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i de la Sindicatura de Comptes.
Durant el 2013, els representants de la Corporació han comparegut davant la comissió
parlamentària de Control de l’Actuació de la CCMA en nou ocasions, per donar resposta oral a 186
preguntes plantejades pels grups parlamentaris. També han respost a 66 preguntes per escrit i
sol·licituds d’informació dels membres del Parlament.
De la mateixa manera, s’ha seguit el procés d’altres tramitacions parlamentàries, especialment de
la Comissió de Control de la CCMA, però també del Ple i d’altres comissions, com ara la de Cultura
o la d’Afers Institucionals, relacionades amb la mateixa CCMA i amb els seus àmbits de treball i
actuació: els mitjans de comunicació, el sector audiovisual, l’espai radioelèctric... però també la
llengua, els drets de les persones, la protecció dels els infants, les polítiques d’integració, o
d’igualtat, ... tots aquells àmbits en els quals els mitjans de la Corporació tenen un paper a jugar
sigui com a informadors o divulgadors, sigui com a prescriptors, integradors o i normalitzadors de la
múltiple i diversa realitat del nostre país.
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Estratègia de posicionament de Televisió de Catalunya
TV3 es defineix com “la que connecta amb els catalans millor que qualsevol altre mitjà de
comunicació perquè els coneix i reflecteix alhora que informa i entreté". Sota aquest posicionament
com a marca, assumeix tres rols complementaris:
Com a canal de TV generalista, i juntament amb el seu portal a internet, és el puntal de la relació
amb l’audiència. És on s’obté la màxima identificació i el màxim benefici de marca.
Com a matriu del grup, és també prescriptora de l’oferta temàtica. Així, es consideren les altres
marques:
•
•
•
•

324: la marca informativa de TV3 de referència a Catalunya:
Super3: la marca infantil de TV3:
33: la marca cultural de TV3 apassionada per la cultura i el descobriment.
Esport3: la marca de TV3 fan de l’esport i l’estil de vida esportiu:

TV3 és garantia de qualitat i transmet aquesta garantia als continguts en qualsevol plataforma,
esdeveniments, espectacles, marxandatge, llibres, discs, etcètera.

Màrqueting
El Departament de Màrqueting de TV3 vetlla per definir i mantenir el posicionament en el mercat de
les seves marques. Per a fer aquesta feina, durant el 2013, ha mantingut centrada la seva activitat
en 2 focus principals, el manteniment de la imatge dels canals i la optimització de la promoció de
programes i canals.
El manteniment de la imatge dels canals s’ha basat en la creació de nous conceptes que permetin
refrescar o renovar-ne la imatge sense haver de fer-hi inversions econòmiques. S’han posat al dia
elements gràfics i dinàmics diversos (d’identificació, senyalització, ambientació...) i s’ha fet
l’evolució de diferents elements d’imatge.
Pel que fa a la promoció de programes i canals, s’ha optimitzat el procés d’encàrrec i producció,
depurant-lo i deixant el briefing com a eix principal, i s’ha treballat molt especialment en noves
eines que permetin la promoció creuada entre programes de diferents canals. En aquest camp,
l’element estrella que s’ha elaborat és un sumari multicanal de l’oferta de prime time.
A banda d’aquests dos focus, s’ha continuat treballat en la creació de noves línies de negoci i en
l’explotació més intensiva de les existents: s’han tirat endavant productes editorials, discogràfics i
marxandatge de les nostres marques, s’ha treballat en coordinació amb el Departament Comercial
per a posar al mercat nous productes i s’ha fet un especial esforç en l’àrea d’infantils i juvenils, en
la qual, entre altres coses, s’ha consolidat la gestió externalitzada del marxandatge del Super3.
Al Nadal es va posar en marxa el Musical del Super3, l’exemple més destacat d’aquesta orientació
de negoci que permet incrementar els ingressos de l’empresa. Altres projectes destacats són:
Imatge
Vetllant per la coherència d’imatge, la optimització de recursos i l’automatització de processos per
adaptar-nos a la nova realitat d’empresa, que ha tingut una important disminució pressupostària,
les principals fites del 2013 han estat:
Campanyes estratègiques desenvolupades internament: Formula 1, estiu amb els Catarres, tardor
amb l’Orfeó Lleidatà i l’eslògan “D’aquí endavant”, La Marató, Nadal amb l’acció de participació de
l’audiència mitjançant enviament de fotos “Regala Petons” tema de nova creació d’Obeses, així
com la creació de totes les campanyes, tant per a fets puntuals com habituals: la Champions
League i les retransmissions esportives en directe, els programes nous, com “Oh Happy Day”, o
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habituals, els programes daytime, les sèries, com “La Riera”, el ral·li Paris-Dakar, o coproduccions
com “Olor de Colònia,...
I+D en formats de promoció: per tal d’adaptar-nos a les noves formes de consum televisiu, s’ha
tractat de reforçar els valors de les nostres marques i optimitzar recursos, s’han posat en marxa
nous formats, amb un èmfasi especial en el tractament de la promoció creuada entre els canals
temàtics.
I+D formal: amb l’objectiu de ser punters i consolidar el nostre posicionament de modernitat i a
l’hora, optimitzar al màxim el flux de producció, s’han incorporat algunes millores al departament
que ens han permès optimitzar encarà més els rodatges, amb la incorporació d’un director de
fotografia, i l’adquisició de 3 iMac que ens han permès estalviar una part important de la despesa
en el disseny de materials off air: premsa, tramvies, tanques, DVD i altres, que abans estava
externalitzat i que ara es fa completament a la casa, sense pèrdua de qualitat i tot millorant el flux
de treball.
Millora de l’automatització de promocions amb CGU (continguts generats per usuari): un dels
nostres valors, la proximitat, i una de les nostres innovacions més importants, les peces amb
contingut generat per l’audiència, han fet un pas endavant: l’automatització de la seva producció.
Exemples: Sant Jordi, estiu (vídeos), Nadal. Treball conjunt amb l’equip de gràfics en temps real
(EGTR), el Departament de Grafisme i l’Àrea Tècnica
Disseny de molinets de temporada de TV3: Història de Catalunya (8 peces).
El 2013 hem tingut un creixement exponencial en la producció de formats comercials: molinets
integrats, "TV3 presenta", caretes, consells de cuina, patrocinis, noves temporades de Pere i Júlia
(branded sitcom)... Aquestes accions suposen un important increment d’ingressos en el
departament, ja que s’ha controlat molt la despesa per poder obtenir un cost real per sota del que
paguen els clients per la producció.
La segona temporada de “Pere i Júlia”.
Enguany, amb el Festival Grec de Barcelona.
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Adequació de la coherència de les nostres marques a traves de les xarxes socials, com ens
mostrem a Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo...
Projecte Branding per a l’automatització de la imatge de tots els canals de Televisió de Catalunya:
anàlisi de requeriments per a l’adaptació de TV3, un cop migrats satisfactòriament el 33, Esport3, i
part de S3, canals que cada cop demanen noves solucions que s’han anat incorporant, com ara la
sobreimpressió de hashtags (etiquetes) a la pantalla, logos secundaris, etc...
Màrqueting relacional
Sota aquest epígraf englobem les accions i funcions relacionades amb la nostra presència de
marca en accions de relació directa amb el seu públic objectiu, així com la vigilància de la correcta
aplicació de la mateixa en elements de publicitat fora de pantalla. És una funció vital per assegurar
la coherència tant de missatges com d’imatge, ja que coordina o intervé en accions dutes a terme
per diversos departaments.
Conscients de la necessitat que hi ha d’adequar-se al nou entorn econòmic i social i en un
moments de crisi econòmica, s’accentua la importància de les accions exteriors dins de l’estratègia
d’una empresa. Calcular la rendibilitat d'aquestes accions és el gran repte per als professionals. És
el moment de definir i monitorar el valor de l'esdeveniment com a eina de màrqueting experiència i
adequar-nos a la transformació que ha comportat la introducció de la tecnologia en aquesta
indústria.
Aquesta adequació al nou entorn és un camí ja iniciat al Departament de Màrqueting des de fa
dues temporades. S’ha incidit especialment en tres entorns de treball: entorn social, entorn
tecnològic i entorn econòmic.
En l’entorn social, s’han valorat les tendències del mercat, potenciant la participació de la nostra
audiència (com per exemple el Meet and Greet de la preestrena del “Polseres vermelles” o la
utilització de les xarxes socials, com es va fer durant la presentació de la tardor a través del
programa “Divendres” o durant la presentació del programa “33 revolucions” on es podien veure per
pantalla els comentaris del Twitter).
En l’entorn tecnològic s’han de destacar els nous elements d’imatge corporativa, incorporant
pantalles com l’Event TV que ens facilita tenir presència d’imatge en fires o festivals sense la
necessitat de construir estands.
I en l’entorn econòmic, s’ha treballat en dues línies: reduint costos per una banda i generant
ingressos per l’altra.
Màrqueting relacional treballa en diversos àmbits:
1) Accions al carrer.
Coordinació de la presència de marca en accions organitzades per tercers, com estands en fires i
accions de proximitat.
L’element de comunicació que s’ha fet servir en la majoria d’aquestes accions ha estat l’Event TV,
ja que ens permet substituir muntatges més costosos, com és el cas de l’estand del MAC Mercat
Audiovisual de Catalunya, la decoració del hall al festival de cinema de Sitges o per reforçar el
missatge com a la festa dels Súpers. Com ja és habitual ha tornat a ser el suport del compte enrere
de La Marató. Tanmateix, s’està incorporant en accions relacionades a l’entorn cultural, com en
teatres i institucions diverses (Grec).
2) Imatge corporativa:
Producció i manteniment d’elements d’imatge que acompanyen les accions anteriors: banderoles,
veles, backdrops, logotips corporis lluminosos.
La gestió d’aquests elements com a inversió, i no com a despesa, ha suposat un pas endavant
important en l’eficiència i la gestió de recursos. Dins aquesta responsabilitat, hi ha també elements
com la decoració de les façanes dels edificis, la senyalística, signatures electròniques, decoració de
191

Memòria anual d’activitats

CCMA 2013

vehicles especials..., i la vigilància de la correcta aplicació dels nostres logotips per part de tercers.
L’element estel·lar ha estat el disseny d’un inflable de 5 metres, en forma de micro amb els logotips
de la cadena, que es va estrenar a la Cursa de El Corte Inglés, conjuntament amb altres elements
de la nostra imatge.
3) Esdeveniments propis:
Meet and greed Polseres Vermelles
Aquest ha estat sens dubte l’esdeveniment de més rellevància de la temporada. L’Auditori de
Barcelona va acollir a primers de gener a 1.600 persones de públic i centenars de fans que
esperaven als seus ídols al voltant de l’estora vermella de 50 m de llargada i una amplada de 4m.
Una gran presentació pensada principalment pel seu públic, generant un moment màgic per viure
en directe des del carrer, des de l’interior de L’Auditori o a través de les diferents connexions per
televisió o xarxes socials.
L’acció central va ser l’entrada dels actors per l’estora vermella, un moment màgic com els que es
viuen a les grans gales de Hollywood. Acompanyats per una vintena de presentadors de la cadena,
que arribaven en cotxes, amb un horari perfectament minutat.
Per primera vegada s’habilitaven diferents espais del mateix recinte, de manera quasi simultània
per facilitar la tasca als mitjans, oferint espais per entrevistes personalitzades o un gran photocall
amb un petit set per les connexions televisives.
Una acció de Meet and Greet va permetre a tres parelles conèixer de prop als seus protagonistes.
Una acció que va gaudir d’un grau de satisfacció molt alt per part dels guanyadors del concurs.
A nivell de imatge, van conviure TV3, amb la imatge del Polseres vermelles i amb la de Coca-cola
que patrocinava la preestrena.
A la presentació de “Polseres vermelles”, els protagonistes van ser rebuts per centenars de fans.
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Documental “Pujol Catalunya, el consell de guerra”
Presentació sòbria, per presentar un documental amb informació inèdita sobre el consell de guerra
per rebel·lió a que va ser sotmès Jordi Pujol als anys 60.
Olor de colònia
Preestrena al Cine Club Coliseum, tres la roda de premsa a l’hotel Avenida Palace, a prop del
cinema. Aquesta pel·lícula evoca la vida d’una colònia tèxtil del Llobregat dels anys 50. Presentació
molt austera on l’únic punt d’espectacle va ser l’arribada dels actors en l’autobús d’època que es va
utilitzar durant el rodatge.
Presentació de la tardor.
A través d’un especial “Divendres”, un programa atractiu per l’audiència.
Rodes de premsa
Com cada temporada, s’han coordinat les presentacions per vetllar pel correcte funcionament de
l’acte i la correcta aplicació de la imatge corporativa i aplicació d’elements de la campanya
promocional.
4) Màrqueting comercial
Funcions encaminades a donar suport en la comunicació del Departament Comercial amb els seus
clients. Una de les accions comercials de la temporada va estar relacionada amb la preestrena del
Polseres vermelles. L’espònsor tenia presència al site del concurs, als diferents elements gràfics
produïts per la preestrena, com es el cas del photocall, les banderoles i veles, i diferents bases del
pool de premsa i als suports audiovisuals que es van projectar a l’interior de la sala com l’espot i
caretes de patrocini. Tenien l’oportunitat d’incloure elements estàtics propis de imatge, com un
inflable i les seves lones i banderoles. Finalment es va clausurar l’esdeveniment amb una acció de
sampling regalant productes Coca-cola als assistents. La valoració posterior de Coca-cola va ser
altament positiva perquè tota la seva imatge va lluir molt i tots els detalls de la posada en escena
estaven molt cuidats: il·luminació, coordinació de imatge, etc.
5) Altres accions:
En coordinació amb Marxandatge, s’ha dissenyat i produït un calendari conjuntament amb la secció
de meteorologia de TV3, amb una selecció de fotografies enviades pels espectadors a l’espai “El
temps”. La impressió ha estat feta per l’Escola de Formació Professional “Antoni Algueró” de la
Fundació d’Indústries Gràfiques que pertany al Gremi de la Indústria i la Comunicació Gràfica de
Catalunya.
Una acció especial a destacar ha estat l’estrena de “El Musical Super3” al Teatre Victoria de
Barcelona. Des de Màrqueting Relacional s’ha dissenyat i la imatge de l’exterior del teatre i
l’escenografia del vestíbul, per fer conviure la imatge pròpia del musical amb la de la cadena.
Disseny d’elements d’imatge exterior, com l’inflable amb forma de castell.
Edicions i marxandatge
L’objectiu del departament respecte dels productes de marxandatge i de les edicions ha virat
clarament cap a la consecució de beneficis. A nivell global s’han variat les condicions de negociació
en totes les línies de treball per assegurar maximitzar els ingressos. Segueix sent important
mantenir els estàndards de qualitat en tots els productes que es desenvolupen, ja que els
productes derivats de les nostres marques són una eina de màrqueting que permet engrandir
l’experiència televisiva amb altres punts de contacte amb les mateixes. Podem dir que, el 2013,
malgrat la crisi, ha estat un bon any en aquest aspecte.
Televisió de Catalunya ha mantingut durant el 2013 la seva aposta per les publicacions escrites
derivades de la seva activitat i durant l’any 2013 s’han publicat 14 llibres. Són un parell de llibres
més que el 2012 però s’han ingressat uns 67.000€ en concepte de royalties, un 10% menys
d’ingrés que l’any anterior.
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L’edició i publicació de tots ells s’ha fet en col·laboració amb empreses i entitats del sector editorial
i de la distribució, contribuint així, a més de donar impuls a l’ús i coneixement de la llengua, al
desenvolupament de la indústria editorial catalana.
Pel que fa a El llibre de la Marató, d’aquesta sisena edició s’han fet, si fa no fa, unes vendes
similars al 2012, 10.000 unitats. Considerem que és difícil sobrepassar aquesta barrera de les
10.000 unitats venudes.
Títols editats durant l’any 2013.

Títol

En col·laboració amb:

Data

Lletra petita

Angle Editorial i TVC SA

Febrer

Divendres per Catalunya

Cossetània i TVC SA

Febrer

L’illa del far – Sense petó

Editorial Claret i TVC SA

Març

Tu també pots

Viena Edicions i TVC SA

Març

Els secrets de l’Efectivament

Columna Edicions i TVC SA

Març

Polònia independent

Columna Edicions i TVC SA

Abril

El Barça i jo

Ara Llibres i TVC SA

Abril

L’ocell Piu-Piu (MIC)

Essential Minds i TVC SA

Abril

Quarts de nou

Ara Llibres i TVC SA

Juny

El meu diari de la Lliga 2013-2014

Columna i TVC SA

Agost

Minty, la fada – Jo guanyo

Estrella Polar i TVC SA

Setembre

Minty, la fada – Diguin el que diguin

Estrella Polar i TVC SA

Setembre

El Llibre d’estil de la CCMA

Diari Oficial i Publicacions de la Generalitat

Octubre

El llibre de La marató 2013

Viena Edicions i TVC SA

Novembre

Enguany, s’ha publicat també un calendari, les fotos del qual són fetes per l’audiència i recollides
pel programa “El temps”.
Respecte als productes de marxandatge, cal destacar l’estrella de La Festa dels súpers i de Nadal:
el nino del Biri Biri. En tres mesos ha sobrepassat les 10.000 unitats venudes.
En només tres mesos s’han venut 10.000 Biri Biri com aquest.
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També ha esta molt important el marxandatge arrel de la sèrie “Polseres Vermelles”: amb la polsera
i les samarretes s’han ingressat 23.000€ de royalties!
Articles de marxandatge llançats durant l’any 2013.

Sèrie

Objecte

Data llançament

MIC

Paraigües

Juliol

MIC

Tovallola

Agost

MIC

Trencaclosques

Setembre

MIC

Cargol arrossegador

Octubre

Super3

Nino peluix Biri Biri

Octubre

Super3

Samarreta Àlex

Octubre

Super3

Samarreta Roc

Octubre

Super3

Samarreta Pau

Octubre

Super3

Samarreta Lila

Octubre

Super3

Samarreta Flusky

Octubre

Super3

Samarreta Biri Biri

Octubre

Super3

Joc Dinàmiks

Desembre

TV3

Samarreta Polseres Vermelles

Febrer

TV3

Polsera Polseres Vermelles

Febrer

TV3

El joc de TV3

Setembre

Caldrà continuar establint lligams amb les nostres produccions i coproduccions, ja que es fa palès
que quan l’audiència respon als continguts, també ho fa en la compra de producte, si encertem en
el producte i en el temps.
Pel que fa a la Botiga en línia de TV3, aquest 2013 s’ha estabilitzat la despesa reestructurant els
preus, els costos i la gestió.
El 2013 s’han doblat els ingressos respecte l’any 2012. Les vendes d’El disc i El llibre de la Marató,
MIC i Biri Biri han ajudat, i molt, a assolir aquests xifres en positiu.
Per la seva banda, La Revista dels súpers ha aconseguit, en el seu quart any de vida, unes xifres
similars a les del darrer any: 50.000 revistes venudes. El volum més important de vendes el tenim
al quiosc, en segon lloc en les subscripcions i, per últim, les grans àrees com Bonpreu o Abacus.
Creiem que cal potenciar vendes especials en què s’acompanya la revista amb algun complement
com ara la Guia d’activitats en família per les festes de Nadal o la Guia d’estiu, que són uns bons
complements sense arribar a ser gadgets més comercials.
Projectes audiovisuals
El principal fi d’aquesta àrea és assessorar, planificar i desenvolupar projectes audiovisuals, tant en
l’àmbit intern de la CCMA com de col·laboració amb tercers, amb l’objectiu de crear continguts,
escenaris, fórmules i activitats que generin recursos econòmics i o projecció de marca però també
aliances amb els sectors culturals i industrials de l’àmbit audiovisual.
Les principals tasques i consecucions del 2013 han estat les següents:
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1) Estimular, generar i gestionar la creació de música original per a ús propi i fer créixer el fons
editorial musical de la CCMA.
Una nova línia de treball a l’editora i la implementació d’acords per a la creació d’obres musicals
pròpies han estat claus per fer de l’exercici 2013 un any històric pel que fa al número d’obres noves
donades d’alta a la SGAE com obra pròpia de Televisió de Catalunya. Ha estat un total de 1.307
obres, un creixement de més d’un 26% sobre el total de les 5.000 existents l’any 2012 i
acumulades en el transcurs dels darrers vint anys. Aquest augment espectacular ha estat
acompanyat per la rebaixa, en més d’un 25%, en la despesa per a composicions musicals que
Televisió de Catalunya dedica per a programes i altres produccions de la casa.
2) Generar projectes audiovisuals propis en suport CD i DVD.
L’any 2013 ha estat l’any de més ingressos en l’explotació de productes derivats en suports CD i
DVD, que s’han incrementat gairebé un 50% respecte a l’any 2012. Les produccions de Televisió
de Catalunya han venut conjuntament amb els seus socis més de 350.000 discos i prop de 50.000
en DVD. La majoria de les produccions han encapçalat les llistes de vendes i han aconseguit ser
disc d’or, disc de platí o bé superar les 200.000 copies.
Aquests han estat els productes que han vist la llum amb la col·laboració tant dels diaris del país
com de les editores musicals:
CD editats i publicats durant el 2013.

Títol

En col·laboració amb:

Distribució

Vendes

Mic

El Periódico

El Periódico

*

Connectem / Super3

La Vanguardia

La Vanguardia

**

Polseres vermelles 2 / El disc

La Vanguardia

La Vanguardia

*

El convidat ( 2n disc)

Ara

Ara

El disc de La Marató 2013

32 empreses catalanes

13 publicacions

***

Les nostres nadales

El Periódico

El Periódico

*

La Vanguardia

La Vanguardia

*

Oh Happy Day

* Disc d’or,** disc de platí,*** més de 200.000 copies.

DVD editats i publicats durant el 2013.

Títol

En col·laboració amb

Distribució

Polseres vermelles 2a.temporada

La vanguardia

La Vanguardia / venda al detall

Olor de colònia

El punt Avui

El punt Avui / venda al detall

Xtrems

Ara

Ara / venda al detall

Trilogia M.Dolors Genovès

El periódico

El periódico / venda al detall

Més enllà de Leverkusen

La grada

La grada / venda al detall

Pujol Catalunya. El consell de guerra

Ara

Ara / venda al detall

Pulseras rojas 1a.temporada

A3

venda al detall

Pulseras rojas 2a.temporada

A3

venda al detall

Olor de colònia

venda al detall
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3) Generar projectes audiovisuals de producció pròpia, sense cost i que generin recursos en
comunicació pública. (Matinades/SGAE).
S’han augmentat i estrenat durant el 2013 dues produccions més per als espais musicals de
matinada, en sèries com “Ritmes a l’estudi” i “Fusió i swing a l’estudi”. Això ens ha permès disposar
de 53 nous programes (46 hores d’emissió) de producció pròpia dels quals disposem tots els drets
possibles en el nostre àmbit. Aquesta franja també ha comportat un augment d’ingressos del 136%
respecte al 2012.
4) Assessorar i participar internament en processos i projectes tant de creació i ús com de drets
musicals i audiovisuals.
S’ha acompanyat al Club de Cultura (TRESC) fins als 40.000 socis i s’ha col·laborat activament en
la generació tant del projecte com del desenvolupament organitzatiu d’”El Musical del Super3”.
5) Col·laborar en el procés de les campanyes pròpies de Televisió de Catalunya.
S’ha participat en els àmbits musical i de drets dels projectes de màrqueting de Sant Jordi
(Txarango), Estiu (Catarres) i Nadal (Obeses).
6) Participar en comissions de coordinació amb sectors i àmbits externs +?
S’ha signat el nou acord amb l’Associació de Productors i Editors en musica catalana (APECAT).
7) Realització del Disc de la Marató.
S’ha venut 200.000 discos del disc de la Marató. És el disc, per tercer any consecutiu, més venut al
món en un sol dia. Fins a 32 empreses catalanes de diferents àmbits han col·laborat en la
realització del projecte i 12 diaris i una revista n’han fet la distribució, en l’únic dia de venda.
Altres àrees de treball
Màrqueting – Mitjans Digitals
El Departament de Màrqueting treballa en estreta col·laboració amb Mitjans Digitals, amb l’objectiu
de consolidar una visió “digital i interactiva” a màrqueting i coordinar les accions de màrqueting i
promoció en els mitjans on-line.
Accions de participació
Durant el 2013, s’han posat en marxa diverses campanyes on TV3 s’ha obert a la participació dels
usuaris, que han pogut aportar les seves fotografies o vídeos per tal que s’emetessin per televisió o
es publiquessin als nostres webs (continguts generats pels usuaris CGU). Les campanyes de Sant
Jordi, Estiu, Nadal o la celebració del títol de Lliga guanyat pel Barça van tenir una participació
acumulada de més de 12.000 imatges.
Campanyes de promoció digital
Al llarg del 2013, s’ha intensificat la promoció dels nostres continguts a través dels diferents formats
i plataformes digitals. Les 50 campanyes programades, han tingut una cobertura de 126.000.000
d’impactes a través dels portals web i 28.000.000 a través de les aplicacions mòbils.

Posicionament al mercat publicitari
El mercat de televisió ha patit una davallada de les inversions del -5,9% i les autonòmiques han
estat les grans afectades. Un any més, són les que han perdut més inversió, amb una davallada de
-13,8%. Les estatals amb una davallada del -5,4% segueixen el seu procés de concentració de
mercat.
Pel que fa als preus, la reducció del cost mig s’ha situat pràcticament en un -5,2%. Qui menys ha
reduït cost han estat les estatals (-4,1%). Les autonòmiques són un 13,9% més econòmiques que
les estatals, quan l’any passat ho eren un 6%. Televisió de Catalunya ha reduït el cost mig, en la
seva venda directa.
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Televisió de Catalunya ha tancat l’any 2013 amb una facturació publicitària de 52.236.000€, una
xifra que suposa una caiguda de la producció del 10,2% respecte de l’any anterior. TV3 “pesa” un
3,3% del total en el mercat estatal.
Agrupades i tractades des de l’àrea de màrqueting estratègic comercial, les accions especials de
TV3 s’han incrementat aquest any en un 68% respecte l’any anterior. S’han fet productes com ara
3Presenta, molinets i telepromos, entre d’altres.
I també cal destacar l’explotació comercial, a través de branded content, d’”Etiquetats”, el primer
programa creat per monetitzar les xarxes socials i emès fora de la primera pantalla però amplificat
publicitàriament a la mateixa i a internet.
Etiquetats, el primer programa fet per TV3 només per a la xarxa,
amb Valentí Sanjuan i Bibiana Ballbé.

Pel que fa a l’ocupació, TV3 destina un 5,9% del seu temps a la publicitat quan la resta d’estatals
es mou en xifres al voltant del 10%. Tenint en compte que la llei permet fins a un 20%, es constata
que, tot i que s’abaixin els preus, el mercat no demanda més, el consum no empenta i les polítiques
de màxima ocupació tampoc frenen la caiguda de facturació: s’abaixen els preus i no es factura
més. Feia molt de temps que no es veien nivells d’ocupació per sota del 18/19% en cadenes
privades estatals.
El mercat de Mitjans Digitals també ha patit una davallada del 10% però els mitjans digitals propis
de la CCMA es mantenen amb només un 2% de davallada però, això si, acompanyada d’un
increment a la quota de participació de mercat. Internet, encara que en menor mesura que a TV, ha
sofert també una davallada de preus i per tant de la inversió mitjana per campanya.
A Televisió de Catalunya, pel que fa a mitjans digitals, tanquem amb una facturació publicitària de
1.061.057€, xifra que suposa una caiguda de la producció del 2% respecte de l’any anterior- És
important ressaltar que, al 2013, la comercialització directa ha suposat el 82% de la inversió de
mitjans digitals interns i el 81% del global, mentre al 2012 va suposar el 78%, amb un creixement
del 4%.
Dos fets sobresurten en el resum de l’any 2013: s’han estabilitzat els formats gràfics (display i vídeo
pre-roll) i s’ha reforçat notòriament la publicitat amb formats mòbils (smartphones i tauletes).
També, com esmentàvem a l’apartat sobre televisió, destaca el cas d’”Etiquetats”, un format únic a
l’estat espanyol, on un broadcaster crea un contingut només per a internet i, a més, utilitzant altres
finestres com poden ser YouTube i les xarxes socials.
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Pel que fa a l’impacte econòmic, considerem que és prou notori ja que el balanç comercial fa que
es pugui produir el contingut sense afegir cap cost a la CCMA i encara aconseguim un ingrés net
de difusió de 138.000€.
D’altra banda, aquest ha estat el primer any on s’han separat els ingressos interns dels que ens
venen d’altres plataformes, que es gestionen des de mitjans digitals. Tanmateix, donem suport
comercial al concepte de portal únic, previst pel quart trimestre de l’any vinent.

Estratègia de posicionament de Catalunya Ràdio
L’estratègia comunicativa de Catalunya Ràdio durant el 2013 segueix dues línies molt diferenciades
que venen marcades, principalment, pel realitzador que condueix “El matí de Catalunya Ràdio”.
Durant les dues primeres onades de l’EGM, la graella estava liderada per Manel Fuentes al
capdavant d’”El matí de Catalunya Ràdio” i la comunicació amb el claim “Ara, més que mai”
reflectia l’esforç dels professionals de l’emissora que han construït dia a dia aquest projecte durant
els 30 anys d’història de la ràdio nacional de Catalunya. La primera meitat de l’any, les campanyes
preveien la promoció dels programes de més pes a la graella (“El matí de Catalunya Ràdio”, “Els
optimistes”, “La tribu de Catalunya Ràdio”, “El club de la mitjanit” i “El suplement”).
Les cares de la nova temporada 2013/2014, amb Mònica Terribas, Maria de la Pau Janer i David Clupés, que
apareixen per primer cop amb la resta de realitzadors.

A partir del mes de setembre, la incorporació de Mònica Terribas al capdavant del magazín insígnia
de Catalunya Ràdio, en substitució de Manel Fuentes, representa un canvi significatiu tant en la
imatge de les promocions com en l’estratègia publicitària. La campanya de llançament de la
temporada 2013-2014 gira tant entorn de la nova realitzadora d’”El matí de Catalunya Ràdio”,
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Mònica Terribas, com de la presència, serveis i solucions multiplataforma dels programes i
productes de Catalunya Ràdio. Com recull el nou eslògan, “Catalunya Ràdio és més”, s’ofereix més
informació, més esport, més entreteniment... En definitiva, una millor programació a la qual els
oients poden accedir en un entorn multiplataforma.
També cal fer esment de les campanyes puntuals que el departament de Màrqueting ha creat
durant l’any: “La transmissió d’en Puyal”, la programació especial per Sant Jordi, la sortida de
Catalunya Ràdio a la Festa dels Súpers, la ja emblemàtica sortida nadalenca amb el Tió Solidari i
La setmana del Barça, entre d’altres.
El desenvolupament va ser el següent:
• TV:
• Premsa:
• Online:

espot de televisió genèric de l’emissora, amb Mònica Terribas com a fil conductor.
peces genèriques de llançament de temporada en una primera fase i peces
específiques de programes en una segona fase.
campanya genèrica de llançament de temporada.

Conjuntament amb TV3, es va treballar la campanya de Nadal 2013. Es va crear una plataforma
multimèdia perquè els usuaris poguessin enviar material audiovisual i compartir-lo, i generar el
clima festiu i pròxim que proporcionen aquestes festes. A més, es va fer una gràfica específica
basada en els realitzadors més mediàtics amb l’objectiu de mostrar proximitat i felicitar les festes a
l’audiència.
iCat.cat
El 29 d’abril del 2013, iCat.cat va fer un rellançament del seu web.
Des del departament de Màrqueting, es va preparar la presentació en públic, que es va fer des de
l’Antiga Fàbrica Damm amb tota una línia comunicativa d’imatge trencadora i alternativa. També es
van actualitzar els flyers explicatius amb totes les novetats de l’emissora i tots els canals pels quals
es pot escoltar.
Amb motiu de l’estrena del web, es va iniciar la nova campanya amb el gat com a protagonista,
sota el claim “Autèntica música pop i creativitat”, cercant un estil més arriscat.
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Catalunya Música
Durant l’any 2013, Catalunya Música va estrenar la col·laboració amb Agbar i es va crear aquesta
imatge conjunta.

Internet i xarxes socials
Des del departament de Màrqueting, es coordina i supervisa la imatge que es projecta a les xarxes
socials de tots els programes i emissores del grup, amb l’objectiu de mantenir la seva unitat i
coherència adequada a la campanya de la temporada 2013-2014. A més, per garantir la imatge del
web de l’emissora, col·labora amb el departament d’Internet per desenvolupar gràfiques sota uns
mateixos criteris estilístics.

Posicionament al mercat publicitari
El 2013 ha estat l’any de la consolidació de la fusió dels departaments de Màrqueting i Comercial
de Catalunya Ràdio, i aquesta nova organització ha permès afrontar amb nous recursos la
davallada general d’inversions en el sector publicitari i de les seves tarifes.
El Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio va tancar l’any 2013 amb una facturació publicitària de
6.719.633 €, un 0,9 % per sobre de la facturació del 2012. Els ingressos a Catalunya Ràdio van
créixer i van resultar un 12 % per sobre de la mitjana del mercat de la ràdio.
El primer any de treball conjunt de l’àrea de Màrqueting i Comercial de Catalunya Ràdio ha buscat,
amb un èxit quantitatiu i qualitatiu, una estratègia en què es casen les propostes de màrqueting i de
publicitat, s’analitzen i s’ajusten les necessitats de les marques anunciants. Aquest fet ha permès
aturar bruscament la caiguda publicitària que s’estava patint durant els últims anys.
D’altra banda, amb la nova temporada, s’han potenciat les sortides de programes arreu del territori,
en sentit no només de servei, sinó també de negoci. Els objectius són apropar els programes a la
població i arribar al màxim de territori possible. Aquesta nova estratègia es basa en una nova
política de màrqueting i comercial que aprofita aquesta oportunitat per generar un benefici gràcies
als patrocinadors.
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Equips directius CCMA SA
Televisió de Catalunya
Direcció

Eugeni Sallent

Gabinet de Direcció

Christian Garcia

Informatius

Jaume Peral

Esports

Josep M. Farràs

Continguts i Programes

Jordi Serra

Explotació i Enginyeria

Amadeu Gassó

Antena i Programació

Carles Manteca

Grup d’Emissores de Catalunya Ràdio
Direcció

Fèlix Riera

Adjunta a direcció

Rosa Oliva

Informatius

Francesc Cano

Programes

Jordi Català

Comercial i màrqueting

Lluís Carrasco

Tècnica

Antoni Roig

Direcció de Gestió i Recursos
Direcció

Teresa Farré

Administració i Finances

Joan Bosch

Organització i Planificació de Recursos

Fermí Pérez

Recursos Humans

David de Abasolo

Direcció d’Estratègia
Direcció

Ramon Mateu

Comercial

Neus Comellas

Mitjans Digitals

Martí Patxot

Comunicació i Relacions Institucionals

Joan Marí
Elisabet Ventura (des del 2 d’octubre)

Responsabilitat Social

Josep Sanz
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Via Augusta, 252-260 4a planta
08017 Barcelona
Tel. 93 444 48 00
www.ccma.cat
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