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Resum 

Aquesta investigació es planteja la sostenibilitat i el sentit dels mitjans de proximitat a 

Catalunya, en concret la televisió, en l’escenari de globalització actual i en plena era 

digital en què la sensació és que la societat sembla interessar-se més pel que passa a 

l’altra punta del món que no al seu costat. Paradoxalment, però, alguns experts han 

parlat de l’era de la comunicació “glocal”: de producció i continguts locals, però difusió 

global.  

L’objectiu d’aquest treball, és doncs, comprovar a través de l’estudi de cas de les tres 

televisions de les comarques de l’Alt i Baix Empordà –Canal 10 Empordà, Empordà 

Televisió i Televisió Costa Brava– si els continguts que emeten aquestes emissores 

responen al concepte teòric de continguts de proximitat. La investigació es basa en 

una aproximació qualitativa elaborada a través d’entrevistes als responsables dels 

mitjans de proximitat i altres actors implicats en les emissores escollides; l’anàlisi dels 

continguts de les graelles de les tres televisions durant una setmana; i documentació 

sobre televisió digital, comunicació i mitjans locals, i estudis d’anàlisi d’alguns 

organismes.   

La investigació conclou que la persistència de les televisions de proximitat al llarg dels 

anys demostra que, tot i existir una crisi del model de negoci de proximitat, aquesta no 

es tradueix en una crisi de la demanda, necessitat o interès d’aquest tipus 

d’informació. Ans el contrari, les televisions de proximitat segueixen mantenint les 

seves emissions perquè ofereixen una especialització temàtica de proximitat, una 

oferta amb la que no poden competir la resta de cadenes a nivell autonòmic i estatal. 
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1. Plantejament del treball 

1.1. Introducció 

Al món de la globalització econòmica, política i cultural en el que estem immersos, la 

comunicació, com moltes altres de les activitats que realitzem, es desenvolupa a nivell 

mundial. En plena era digital els ciutadans tenen accés a través de i gràcies a internet 

a tot tipus d'informació de qualsevol racó del planeta. Així doncs, és lògic pensar que 

l'interès de la societat cada vegada sigui més global i que, en conseqüència, la 

informació que demanen o els interessa sigui aquella que els informa sobre què està 

passant a la resta del món. 

Paradoxalment, alguns estudiosos en l'àmbit de la comunicació local com Moragas, 

Garitaonandía i López (1999) argumenten que davant l’obertura dels horitzons 

cognoscitius i simbòlics, més enllà del referent de l’Estat-nació cap al món, les 

persones busquen en la seva comunitat immediata les senyes d’identitat pròpies i 

genuïnes que la puguin ajudar a afrontar la complexitat i la hibridació creixents. És per 

això que la globalització –econòmica, política i cultural– té la seva contrapartida en la 

descentralització i la localització. 

Llavors, les tecnologies, tot i permetre connectar el món i, per tant, globalitzar-lo, 

també han donat pas a la descentralització. Gràcies a internet i l'abaratiment dels 

costos de producció i difusió dels continguts qualsevol persona pot generar informació 

localment i que tingui una difusió global. Tanmateix «es produeix un efecte de 

transformació de la lògica de la comunicació local, que ja no estarà determinada per 

l’espai o àmbit de difusió, com passava en l’era broadcasting, sinó pels referents 

socioculturals i geogràfics de la producció dels seus continguts. El paradigma 

d’aquesta nova situació és Internet, on els continguts locals tenen una difusió mundial» 

(Moragas et al., 1999:31). 

En aquesta línia alguns experts han parlat de l’era de la comunicació “glocal”: de 

producció i continguts locals, però difusió global. Un d'aquests és Antoni Castells que 

assegura que “la xarxa és global, però els continguts són locals, s’adapten a la cultura 

local i a la diversitat de les audiències fragmentades”(Castells, 2010:110)1. 

Aquests fets ens demostren que l'àmbit de la comunicació local segueix, doncs, més 

                                                
1
 Citat a: Moragas, M. de., 2012. Internet i canvis en el sistema de comunicació. Quaderns del 

CAC, núm. 38, vol. XV(1), pp. 5-14. 
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viu que mai. El que cal veure ara, però, és si els mitjans que s’encarreguen de generar 

i difondre aquest tipus d’informació realment realitzen aquesta tasca, ja que com 

asseguren Moragas et al. (1999), no totes les emissores locals són finalment 

televisions de “proximitat”. Algunes, pel contrari, poden arribar a actuar exclusivament 

en favor de la mundialització al convertir-se en repetidors locals de continguts 

d’importació. 

En aquest treball, l’objectiu és comprovar si en el cas de les televisions locals de les 

comarques del Baix i Alt Empordà –Televisió Costa Brava, Canal 10 Empordà i 

Empordà Televisió– s’ofereixen continguts de proximitat o, si pel contrari, són 

emissores que emeten continguts d’importació.  

1.2. Motivació i justificació  

La motivació principal per dur a terme aquest treball és que després d’haver treballat 

en aquest mitjà (televisió local) vaig detectar que l’audiència que tenia no era gaire 

abundant i em plantejava la seva sostenibilitat en un moment en què a través de les 

xarxes socials o internet es pot saber tot amb molta més immediatesa.  

D’altra banda, però, pensava que si ha sobreviscut durant tants anys tot i la televisió 

autonòmica o estatal, havia de ser per algun motiu. Realment penso que la televisió de 

proximitat pot competir a nivell temàtic, ja que sobretot la informació d’àmbit local és el 

valor afegit que aporta i que probablement la manté present. 

Després d’aquesta reflexió vaig pensar que seria interessant investigar quin és el 

servei que ofereixen els mitjans locals o de proximitat, concretament la televisió. Com 

comentava, l’àmbit local sempre m’ha despertat molt d’interès i la comunicació local és 

un dels camps menys estudiats en comparació a la autonòmica o estatal. Així doncs, 

vaig creure interessant fer una recerca en aquest àmbit i centrar-me en la zona on 

visc, el Baix Empordà. 

El motiu pel que vaig descartar la ràdio i les publicacions locals impreses o digitals és 

perquè, en el primer cas, hi ha una gran oferta a nivell municipal i moltes d’elles amb 

una programació merament musical. Pel que fa a les publicacions impreses, la majoria 

són publicacions mensuals o quinzenals amb poca difusió. Les publicacions municipals 

o de proximitat que comencen a tenir pes són les de la capital de província, Girona. 

Per tant, vaig creure que la televisió era el mitjà més adient per centrar la meva 

recerca. En primer lloc, per la proximitat amb aquest, ja que el fet de treballar en 

televisió local m’ha aportat certs coneixements sobre el funcionament dels mitjans 
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d’aquestes característiques. I, en segon lloc, perquè amb la implantació de la TDT i 

l’aparició d’Internet i algunes IPTV s’han hagut d’adaptar a molts canvis. Alguns dels 

més importants van ser el canvi de tecnologia i el consegüent augment dels costos de 

l’emissió; i la divisió per demarcacions, fet que va provocar que desaparegués la 

relació emissora–municipi i aparegués la d’emissora–comarca (o conjunt de 

poblacions properes). Aquests factors van generar alguns canvis en el panorama 

audiovisual local català i la desaparició d’algunes televisions locals.  

1.3. Objectius  

Aquesta investigació es planteja un objectiu general que es completarà a través 

d’altres objectius més específics. L’objectiu general és: 

 Comprovar que els continguts que emeten les televisions locals de l’Empordà 

són de proximitat. Entenent el concepte ‘proximitat’ com es defineix en aquest 

treball. 

Per assolir aquest objectiu, se’n plantegen alguns d’específics que són els següents:  

 Identificar les característiques principals dels continguts de proximitat de les 

televisions de l’Empordà. 

 Analitzar els programes que emeten les televisions de la mostra i comprovar: 

o qui s’encarrega de la producció d’aquests. 

o quina zona geogràfica cobreixen o tracten. 

o quines temàtiques són les més tractades.  

 Analitzar els informatius de producció pròpia, així com la producció de les 

notícies, els temes més tractats en aquestes, l’àmbit geogràfic al que es 

refereixen i el tractament que els hi donen.   

 Analitzar la producció general dels continguts de la graella i comprovar si es 

compleixen els percentatges de producció pròpia.  
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2. Marc teòric 

2.1. Característiques i evolució de les televisions locals  

La televisió local (TVL) va néixer a principis dels anys vuitanta de la mà de 

Radiotelevisió Cardedeu (1982), la primera televisió local de l’Estat espanyol a posar-

se en funcionament i mantenir emissions periòdiques. Des de llavors, durant els quatre 

anys següents es van posar en marxa prop de 30 televisions més.  

En un primer moment les iniciatives sorgien principalment de l’àmbit privat, ja que fins 

l’any 2006 amb la regulació per l’aparició de la TDT la televisió local no disposava d’un 

reconeixement legal ple. «Es dóna un marc legal que, tot i que no preveu les 

emissores locals, tampoc no les prohibeix explícitament. Això genera una situació en 

què el desenvolupament de la TVL queda a les a mans de la voluntat política del 

govern central. [...] A partir de 1983, però, hi ha un canvi d’actitud i s’obre un període 

de tolerància condicional. Es toleraran les emissores que tinguin cobertura municipal; 

no es donin a conèixer fora del seu àmbit; no provoquin interferències en les 

televisions estatals i autonòmica; i no tinguin afany de lucre.  

»Al seu torn, determina el tipus d’emissora que neix, ja que els projectes més 

ambiciosos econòmicament i empresarial optaren per no arriscar-se a engegar una 

TVL que no és acceptable. Malgrat tot, la tolerància permet explicar l’extensió: si el 

1983 hi ha 7 televisions en funcionament, el 1986 són 24» (Guimerà, 2007:12). 

Dos anys més tard, el 1988 a la comarca del Baix Empordà Televisió Platja d’Aro 

comença les primeres proves d’emissions. El director i fundador, Manel Rius, explica 

que “es va fer d’una manera molt estranya i molt precària però vam veure que l’acollida 

havia estat molt bona. Aleshores vam parar i pels carnavals de l’any 1989 vam tornar a 

emetre, ja més preparats, les rues de carnaval”2.  

Televisió Platja d’Aro –actualment Televisió Costa Brava– forma part de les 

anomenades televisions privades històriques. Va ser pionera a la comarca del Baix 

Empordà, les seves emissions també arribaven als pobles veïns de Calonge, Palamós 

i Sant Feliu de Guíxols. Aquests es van interessar ràpidament pel servei de televisió. 

Va ser degut a la demanda dels ciutadans que, mica en mica, l’emissora va anar 

ampliant la seva cobertura informativa i amb els anys es va convertir en una de les 

primeres televisions d’àmbit comarcal. “En contrapartida el nom destorbava i s’havia 

de posar un nom que englobés a tothom, perquè sinó passaria el mateix que amb les 

                                                
2
 Annex 6: Entrevista personal (25/10/2013). Manel Rius, director Televisió Costa Brava. 
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ràdios locals que són molt escoltades al mateix poble i escassament als veïns, llevat 

excepcions, perquè porten el nom del veí. Per això nosaltres vam posar Costa Brava, 

perquè englobés a totes les poblacions que cobríem. Podríem haver posat també Baix 

Empordà, hagués estat el mateix, però vam pensar que Costa Brava era més 

comercial encara que no l’agaféssim tota”, afirma Rius3. 

Televisió Costa Brava (TVCB) va servir d’inspiració a Televisió de Roses –actualment 

Empordà Televisió– una iniciativa també privada nascuda de les inquietuds de tres 

persones relacionades amb el món de l’electrònica que després de veure perillar el 

seu negoci van decidir emprendre un nou projecte. En assabentar-se de l’existència 

d’una televisió local al Baix Empordà van creure possible crear-ne una a Roses. Així 

doncs, tot i no tenir molta experiència en l’àmbit periodístic, van fundar Televisió de 

Roses el 25 de maig de 1991.  

Les emissores estudiades en aquesta investigació s’adeqüen a l’argument del Consell 

Audiovisual de Catalunya en el Diagnòstic de la televisió digital terrestre local a 

Catalunya (2009) sobre que la majoria de prestadors privats són emissores històriques 

que porten molt temps en el sector i han convertit l’audiovisual local en la seva opció 

professional. Es tracta de petits empresaris que no especulen amb les seves 

empreses o grups multimèdia comarcals que necessiten televisió per ser actors 

mediàtics de referència al seu territori. I, en el cas de les públiques, la majoria 

provenen d’una tradició de televisió en analògic.  

Canal 10 Empordà no forma part de les televisions històriques privades, però tampoc 

de les públiques. És relativament jove, ja que es va crear l’any 2000 fruit de les 

inquietuds d’uns quants col·laboradors i treballadors de la ràdio local de L’Escala. Va 

néixer sota el nom de Televisió de L’Escala, però de la mateixa manera que moltes 

altres emissores amb el canvi de tecnologia van decidir canviar el nom per donar peu a 

ampliar l’àmbit de cobertura. 

En un primer moment, des de Canal 10 Empordà, es veia el pas a la TDT com una 

oportunitat per fer una televisió pública més gran i amb més recursos, per la possible 

entrada d’altres ajuntaments a formar-ne part i, per tant, invertir-hi capital. Això 

finalment no va ser així per motius diversos que s’observaran més endavant en 

l’estudi. Canal 10 Empordà és gestionada i finançada únicament per l’ajuntament de 

L’Escala. 

                                                
3
 Annex 6: Entrevista personal (28/03/2014). Manel Rius, director Televisió Costa Brava. 



12 
 

2.1.1. Els principals models televisius locals 

Les principals característiques de les televisions locals en el seu inici, seguint les 

bases de Radiotelevisió Cardedeu, eren com explica Guimerà (2007): l’amateurisme, 

producció pròpia, continguts locals, suport (en graus diversos i variables) de 

l’ajuntament, voluntat de normalització lingüística i exercici directe de la llibertat 

d’expressió dels ciutadans. Així doncs, no és d’estranyar que la majoria de mitjans 

sorgissin d’individus o col·lectius amb inquietuds i ganes d’expressar-se.  

Aquest conjunt de característiques responen al ‘model comunitari’ (anys 80), 

considerat per Garriga (2005)4 un model d’èxit, ja que aconsegueix esquivar totes les 

limitacions polítiques, tècniques, econòmiques i humanes, i articula una manera de 

funcionar sostenible en un entorn clarament hostil i poc avesat als grans projectes. Així 

doncs, la TVL «es concep com un mitjà popular i amb unes grans potencialitats de 

vertebració del territori, de creació d’identitats col·lectives locals i de reconstrucció 

nacional de Catalunya. Així mateix, parlar de TVL era referir-se a mitjans 

tecnològicament poc dotats, però a l’abast de tothom. En aquest sentit, s’entén com 

una activitat sociocultural vinculada a la militància cívica i a l’oci» (Guimerà, 2006:142). 

Fins als inicis dels anys noranta aquest va ser el model hegemònic. Amb els anys, la 

TVL va anar evolucionant cap a models amb més professionalització a nivell humà i 

tècnic i, alhora, cap a models més industrialitzats.  

A principis dels anys noranta apareixen els anomenats ‘models professionalistes’. 

Canvia, doncs, la concepció sobre què ha de ser la TVL respecte al model comunitari i 

les bases inicials. La TVL «s’entén més com una qüestió professional que no pas com 

un fenomen sociocultural de matriu amateur. Ha de tenir una qualitat homologable a 

emissores d’abast superior i ha d’oferir continguts d’interès per a l’audiència i ben 

elaborats per professionals, sense marge a la improvisació i buscant el compromís 

constant dels recursos humans» (Guimerà, 2006:143). El principal objectiu per a poder 

assolir aquesta qualitat és millorar el finançament de les TVL. Les vies per fer-ho són 

«la inclusió cada cop més creixent de publicitat i l’ampliació de la cobertura per abastar 

més audiència i anunciants potencials» (2006:143). I la recerca de suport financer de 

l’ajuntament o la cessió de la titularitat a aquest.  

Televisió Costa Brava és un clar exemple d’aquesta evolució cap al model 

professionalista. Tres o quatre anys més tard del seu naixement l’any 1989, ja als anys 

                                                
4
 Citat a: Guimerà, J.A., 2006. La televisió local a Catalunya: un model en profunda 

transformació, Quaderns del CAC, núm. 26, pp.141-149, [en línia] Disponible a: 
<https://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/Q26guimer_.pdf> 

https://www.cac.cat/pfw_files/cma/recerca/quaderns_cac/Q26guimer_.pdf
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noranta, amplia el seu àmbit d’actuació mica en mica, primer als pobles veïns i 

després a tota la comarca. Això li permet tenir més capacitat de finançament tant a 

nivell privat, a través d’empreses dels diferents municipis, com a nivell públic, 

mitjançant convenis amb ajuntaments.  

En aquest sentit, tal i com argumenta Guimerà (2006), amb els nous recursos es 

contracten professionals per no dependre excessivament del voluntariat, encara que 

en molts casos assegurin la viabilitat de la TVL. S’incorporen, sobretot, professionals 

en els programes informatius, però es mantenen els col·laboradors per a altres 

programes de temàtica diversa. Així mateix, s’hi tendeix a eliminar el funcionament 

assembleari propi del model comunitari i s’hi jerarquitza la presa de decisions. 

Dins dels models professionalistes hi trobem, per una banda, el ‘de servei públic 

professional’, formulat per la Federació Pro Legalització de les Televisions Locals de 

Catalunya (FPLTVLC), que proposa una sola televisió per municipi amb propietat i 

gestió de l’ajuntament a través d’un patronat que cediria l’explotació a una entitat 

sense ànim de lucre. Aquest seria el cas, amb alguns matisos, de Canal 10 Empordà, 

televisió pública; finançada en major part per l’ajuntament; respon a un sol municipi 

(L’Escala); disposa d’una redacció professionalitzada, tot i comptar amb col·laboradors 

per alguns programes; és gestionada per l’ajuntament a través del Patronat de Mitjans 

de Comunicació de L’Escala; i, en un primer moment, es va cedir l’explotació al CER 

(Club Esportiu i Recreatiu de L’Escala). 

D’altra banda, la FPLTVLC formula també el model ‘professional i de país’ que 

«proposa emissores privades (sense descartar l’existència de públiques), 

professionalitzades i que, des de l’arrelament local, prestin un servei públic nacional: 

emetre en català per augmentar l’oferta en aquesta llengua. Aquest plantejament 

respon a la inquietud d’un grup de promotors davant l’arribada de les emissores 

privades estatals (Tele-5, Antena 3 i Canal+) els primers anys noranta i la 

desproporció generada entre la televisió en castellà i en català» (Guimerà, 2006:144).  

Les emissores locals privades estudiades en aquesta investigació –Empordà Televisió 

i Televisió Costa Brava– no responen tant als models professionalistes, sinó que 

s’acosten més als que sorgeixen arrel d’aquests a mitjans dels noranta fins el 2000 i 

que s’engloben dins la ‘pluralitat de models’. Apareixen models diversos, com: un de 

municipal de cobertura local; un d’emissores de titularitat mixta supramunicipals; i 

diversos models de televisió privada d’abast comarcal o supracomarcal.  
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La comunicació local, a diferència dels grans models de les televisions generalistes 

dels estats-nació, es caracteritza, precisament, per una gran diversitat, per una gran 

varietat de formes d’organització, derivades de la mateixa complexitat demogràfica, 

geogràfica, econòmica i cultural de les poblacions (Prado i Moragas, 2002:14).  

«Tot i l’aparent diversitat, tots els models tenen en comú voler ser viables 

econòmicament i, en el cas dels privats, l’afany de lucre. Aquests models són més 

pragmàtics i menys ideològics que els seus precedents: ara hi domina una lògica 

preocupada per la viabilitat financera combinada amb una tendència a homologar-se 

formalment a les televisions d’abast superior» (Guimerà, 2006:144). 

Televisió Costa Brava es cenyeix al model de televisió privada d’abast comarcal. En 

aquesta emissora hi ha una clara voluntat d’homologació formal amb les televisions 

d’abast superior. El mateix director, Manel Rius, busca mecanismes d’èxit en les 

televisions generalistes per posar en pràctica a les locals. “Si ens fixem en les 

generalistes la majoria d’informatius utilitzen l’stand-up en directe encara que sigui de 

segons, perquè impera el fet que hi hagi una persona al lloc on s’estan produint els 

fets més que el que diu. És per això que una de les apostes fortes d’aquesta casa de 

cares al futur és poder seguir cobrint tant grans esdeveniments (carnavals, festes, etc), 

com fer un stand-up en el lloc dels fets durant l’informatiu, cosa que estem provant, de 

moment”5, explica Rius.  

Tanmateix, a les televisions públiques locals també hi ha una certa intenció 

d’homologació pel que fa a la qualitat de la producció. Miquel Pagès, director de Canal 

10 Empordà, afirma que “la base nostra és la dignitat. Per emetre un programa que no 

val la pena no el traiem. I ja no només això, els continguts han de ser dignes. Això de 

televisió “cutre” hem intentat no fer-ho. Perquè veus moltes televisions locals que 

penses, fes menys coses i fes-ho més bé. Els programes que estem preparant fins que 

no estiguin clars i veiem que es poden emetre amb una qualitat no sortiran. I si s’han 

de perdre prefereixo fer-ho que no treure alguna cosa que no es digna”6.  Manel Rius 

també és crític amb la qualitat i assgura que “s’ha de ser molt competitiu perquè estàs 

sortint en una finestra on hi surten altres televisions d’àmbit més gran i, per tant, no 

pots tenir molta diferència perquè sinó aviat diran: “Aquests ja coixegen””7. 

En aquesta etapa de ‘pluralitat de models’ hi comença a haver un intent de legislació 

que acaba sense aplicar-se fins l’aparició de la TDT (2005). És la Llei 41/1995, de 22 

                                                
5
 Annex 6: Entrevista personal (28/03/2014). Manel Rius, director Televisió Costa Brava. 

6
 Annex 5: Entrevista personal (21/03/2014). Miquel Pagès, director Canal 10 Empordà. 

7
 Annex 6: Entrevista personal (28/03/2014). Manel Rius, director Televisió Costa Brava. 
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de desembre, de regulació de les televisions locals per ones terrestres. Aquesta 

permetia l’existència d’una televisió municipal a cada municipi i obria la porta a la 

creació d’una segona emissora privada, després que el projecte original del Govern 

només contemplés la pública. 

De l’any 2000 ençà, erigeix un nou model, el ‘model de proximitat’. «La concepció 

empresarial, professionalista i comercial s’ha accentuat, i parlar de TVL és referir-se a 

un mitjà amb cobertures cada cop més grans per poder ampliar l’audiència i, així, 

assegurar la viabilitat. La TVL s’entén com una activitat que forma part d’un mercat 

audiovisual en el qual aquestes emissores han trobat en els continguts arrelats al 

territori la marca que els permet diferenciar-se i competir» (Guimerà, 2006:145). 

Aquest model obre un debat molt important a nivell terminològic i conceptual, 

estretament lligat al context d’aleshores  

–primera dècada dels 2000– quan es comença a dissenyar la implantació de la TDT a 

Catalunya i l’Estat. 
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2.1.2. Discussió terminològica: de la local a la pròxima 

Amb paraules de Guimerà (2006), «les claus per entendre els canvis en els models de 

TVL hegemònics a Catalunya tots aquests anys són, fonamentalment, quatre. En 

primer lloc, la manca d’un marc legal plenament desenvolupat que marqués amb 

claredat què era televisió local i què no ho era fins a l’arribada de la TDT. 

Seguidament, els canvis de criteri dels governs espanyol i català sobre la TVL. Tot i 

l’absència d’una regulació completa, els dos executius han fet polítiques públiques 

sobre el sector que han evolucionat d’una matriu més cívica i de servei públic a una 

d’industrial i han afectat el desenvolupament del sector. En tercer lloc, l’evolució del 

propi sector, que passa de manera majoritària i progressivament del caire popular a 

una televisió més professionalista i comercial» (Guimerà, 2006:142). Finalment, i 

aquest punt és el que es desenvolupa a continuació, la recerca sobre comunicació a 

Catalunya també hi ha influït, i ha aportat elements teòrics que han servit per legitimar 

(o deslegitimar) uns models o uns altres.  

El concepte “local” en l’àmbit de la televisió ha perdut el seu sentit en els darrers anys 

amb l’aparició, l’any 2010, de la Televisió Digital Terrestre Local (TDT-L) i la 

conseqüent divisió del territori en demarcacions. 

Des dels seus inicis als anys vuitanta amb el naixement de Televisió de Cardedeu, la 

televisió local es relacionava de manera directa amb el municipi. De la mateixa manera 

la ràdio i la premsa en aquest nivell també s’anomenava local. Així doncs, la 

comunicació local era aquella que es referia als municipis i, la ràdio, la premsa i la 

televisió eren conegudes com a mitjans locals. 

Els mitjans locals han estat objecte d’estudi i preocupació en la recerca sobre 

comunicació a Catalunya. És per això que, tal i com expressa Guimerà, «els 

estudiosos no s’han limitat a descriure, sinó que han intentat crear conceptes teòrics 

que permetin explicar i interpretar el fenomen tractat» (Guimerà, 2012b:112). Un 

d’aquests estudiosos ha estat Miquel de Moragas que, juntament amb Lluís Bassets, 

van fer el primer intent de teorització amb el concepte mesocomunicació a principis 

dels anys vuitanta8.   

                                                
8
 Guimerà, J.A., 2012. La conceptualització de l'objecte d'estudi en la recerca sobre 

comunicació local a Catalunya (1981-2006): de mesocomunicació a mitjans de proximitat. 
Trípodos, núm. 30, p. 112. 
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Segons Bassets9 «les noves tecnologies de l’època (equips de vídeo domèstic, ràdio 

per FM, televisió per satèl·lit) [...] posen en crisi el que ell denomina “estructuració 

tradicional” dels mitjans de comunicació, que consistiria en l’existència de “micro-

mitjans” (que l’autor exemplifica amb el telèfon) i “macro-mitjans”(com ara el diari). 

»A partir d’aquesta premissa, l’autor apunta que les noves tecnologies permeten 

l’aparició de nous tipus de mitjans i usos comunicatius. D’una banda, els “meso-

mitjans”, que defineix com “els mitjans d’abast podríem dir comunitari, és a dir, més 

gran que la família i més petit que la ciutat. De l’altra, els “mega-mitjans”, identificats 

com aquells “que posen en funcionament espais comunicatius supranacionals”». 

Moragas, per la seva banda, coincideix amb Bassets en què les noves tecnologies, 

més en concret, les noves tècniques de difusió de l’època (cable i satèl·lit), la 

informatització i la telemàtica, han provocat transformacions profundes dels mitjans i 

els usos de la comunicació, i adopta la seva terminologia (megacomunicació, 

macrocomunicació, mesocomunicació i microcomunicació). Ell considera la 

mesocomunicació sorgida de la impotència política i cultural que han adquirit els 

mitjans situats entre la ‘gran comunicació’ i les petites circulacions informatives de 

l’àmbit interpersonal i grupal. Aquests mitjans, segons Moragas10, determinaven la 

necessitat de definir un nou àmbit intermedi denominat ‘mesocomunicació'. 

Així doncs, mentre que per Bassets els meso-mitjans o la mesocomunicació sembla 

que segueixen estant relacionats amb els municipis, ja que considera que és “més 

gran que la família i més petit que la ciutat”, com s’ha dit anteriorment. Per Moragas 

sembla referir-se a l’àmbit comarcal o supracomarcal, ja que el situa “entre la ‘gran 

comunicació’ i les petites circulacions informatives de l’àmbit interpersonal i grupal”, 

com s’ha esmentat més amunt. 

Tot i així, un altre estudiós del tema, Josep Àngel Guimerà, reflexiona sobre l’ús i 

utilitat del concepte mesocomunicació i afirma que «a més de ser poc emprada, 

mesocomunicació no substituirà mai la denominació comunicació local, molt més 

arrelada socialment i entre els acadèmics» (Guimerà, 2012b:116). I afegeix que els 

mateixos «Bassets i Moragas (2002), accepten la influència limitada del concepte entre 

la comunitat científica del país. El segon fins i tot afirma que, un cop assolit l’objectiu 

                                                
9
 Citat a: Guimerà, J.A., 2012. La conceptualització de l'objecte d'estudi en la recerca sobre 

comunicació local a Catalunya (1981-2006): de mesocomunicació a mitjans de proximitat. 
Trípodos, núm, 30, pp. 113-114. 
10

 (Moragas, 1985:15) citat a: Guimerà, J.A., 2012. La conceptualització de l'objecte d'estudi en 
la recerca sobre comunicació local a Catalunya (1981-2006): de mesocomunicació a mitjans de 
proximitat. Trípodos, núm. 30, pp. 114-115. 
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polític de donar visibilitat a la comunicació local, el terme va perdre interès» 

(2012b:116). 

En la línia de Guimerà, la majoria d’intents de conceptualització o teorització fets en un 

bon inici eren per donar visibilitat a la comunicació local, ja que no tenia massa sentit 

buscar un altre nom quan, almenys en el cas de la televisió, cada emissora 

corresponia a un municipi. 

És a partir de l’aparició de la TDT, com comentàvem en un inici, que comença a 

prendre sentit el fet de buscar un nou concepte per definir la comunicació i els mitjans 

locals. Aquest és el concepte proximitat. Tot i així, es tracta d’un concepte previ a la 

televisió digital que es desenvolupa a Catalunya i l’Estat espanyol l’any 1999, 

concretament a la monografia Televisión de proximidad en Europa. Experiencias de 

descentralización en la era digital, publicada pel grup de recerca EURORETV (Europa, 

Regions, Televisió) i editada per Miquel de Moragas, Carmelo Garitaonandía i Bernat 

López. 

Degut a la gran diversitat de models televisius existents els autors consideren 

necessària l’adopció del terme televisió de proximitat per designar «de manera global 

totes les experiències d’emissió ‘a petita i gran escala’» (Moragas, Garitaonandía i 

López, 1999:19) i delimitar així l’objecte d’estudi, ja que creuen que «els conceptes 

fets servir a l’era broadcasting per analitzar els diversos models de televisió estan 

perdent vigència a mesura que sorgeixen realitats molt més complexes, resultants de 

la proliferació de canals, la fragmentació d’audiències i la globalització/ 

descentralització de la comunicació» (1999:17). 

Per Moragas, Garitaonandía i López, «el concepte de proximitat aplicat a la televisió té 

a veure amb la idea que entre l’emissora i els seus receptors existeix un escenari 

d’experiències compartides, cosa que en definitiva, es veurà reflectida en els 

continguts de la programació. La principal concreció d’aquest pacte de proximitat, o 

complicitat entre l’audiència i l’emissora, és l’atenció preferent que aquestes televisions 

presten als continguts informatius relatius al propi territori de referència, una atenció 

que va més enllà dels telediaris clàssics (les notícies) i que s’estén cap a altres 

gèneres, com els reportatges, les entrevistes, les tertúlies, els debats i els talk-shows, 

els documentals, els magazins d’actualitat» (Moragas, et al. 1999:19). 
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Així doncs, en la mateixa línia, Moragas (2002)11 afirma que amb proximitat es busca 

una paraula que no sigui territorial, ja que aquesta dimensió és insuficient i falta un 

terme que incorpori algun element que apunti a una relació antropològica entre 

emissor i receptor. Tot i així, els autors reconeixen que el concepte podia crear 

ambigüitat, perquè era molt ampli i inclusiu, però que aquesta era la intenció. 

En contraposició, Guimerà (2012b) criticava la conceptualització que n’havien fet 

Moragas, Garitaonandía i López, ja que es tractava d’una redefinició del concepte 

télevisions de proximité desenvolupat en primera instància a França, estretament lligat 

a les televisions regionals. «Es reutilitza un concepte desenvolupat a França per 

referir-se a les televisions locals, per denominar un conjunt heterogeni i molt nombrós 

de televisions a les regions d’Europa; tot plegat, sense discutir el concepte original ni 

argumentar les raons de la (re)definició» (Guimerà, 2011:120). I, pel que fa a 

l’ambigüitat, assegura que «tot i que volguda, debilita a l’últim la seva validesa, en el 

sentit que és tan ampli que denomina moltes coses en general i cap en concret» 

(2012b:121). 

Tot i així, el concepte proximitat va ser ràpidament adoptat per les televisions catalanes 

i poc després pel conjunt de mitjans locals. Guimerà explica que «l’ús de proximitat per 

referir-se als mitjans locals es ratifica el 2004, quan el Govern català va decidir que el 

model de TDT local que volia per Catalunya era la “televisió de proximitat”; és a dir, 

aquella que emet preferentment continguts arrelats al territori per al qual emet» 

(Guimerà, 2011:119). I reconeix la importància del concepte en el sentit que «ha 

aconseguit posar de manifest la importància que tenen els continguts a l’hora 

d’estudiar i entendre els mitjans de comunicació» (2011:120). 

El concepte proximitat assoleix, el 2004, l’objectiu polític de ser reconegut pel Govern 

a partir del model de TDT. I, alhora, pren més sentit que el concepte local, ja que «les 

demarcacions, formades per més d’un municipi, trenquen amb la relació que la 

televisió local tenia amb el municipi, unitat d’organització bàsica fins llavors» (Guimerà, 

2013:6). Per tant, la relació passa a ser emissora-conjunt de municipis i és més adient 

referir-se a elles com proximitat, perquè tracta dels municipis propers. 

En paraules de Guimerà i Alborch «la implantació de la TDT-L a Espanya ha comportat 

una forta reestructuració de la televisió local. De fet, diverses investigacions han posat 

de manifest que la televisió local digital és un fenomen substancialment diferent de la 

                                                
11

 Citat a: Guimerà, J.A., 2012. La conceptualització de l'objecte d'estudi en la recerca sobre 
comunicació local a Catalunya (1981-2006): de mesocomunicació a mitjans de proximitat. 
Trípodos, núm. 30, p. 118. 
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televisió local analògica. Això és degut a que la transició digital d’aquesta modalitat 

televisiva no s’ha fet tenint en compte la realitat analògica preexistent, sinó més bé tot 

el contrari: la TDT-L, que porta amb ella la plena regulació de la televisió local a 

Espanya, introdueix un model digital que poc té a veure amb el predominant en l’era 

analògica» (Guimerà i Alborch, 2011:294). 

En resum, en aquest treball s’entén la televisió de proximitat tal i com la definien 

Moragas, Garitaonandía i López el 1999. Tenint en compte també a Guimerà quan diu 

que és aquella que emet preferentment continguts arrelats al territori pel qual emet. Un 

aclariment important en el marc de la televisió digital, ja que en molts casos les 

televisions locals d’una demarcació no cobreixen la informació de tots els municipis 

que li corresponen segons el pla tècnic.  

 

2.1.3. La Televisió Digital Terrestre Local (TDT-L) 

A banda de la polèmica i problemàtica a nivell conceptual la tecnologia TDT també va 

aportar associats uns costos elevats de transmissió que la delimitaven encara més. Els 

preus van dificultar el planejament amateur i exigir una estructura econòmica solvent. 

La majoria de televisions locals petites no van poder fer el salt a la TDT-L, ja que 

suposava uns costos a nivell d’infraestructura per emetre molt elevats. Les públiques 

van ser les més afectades, perquè el bienni 2008-2010, període en que s’havia de 

produir el canvi tecnològic, va coincidir amb una crisi econòmica amb retallades en 

pressupostos públics i caigudes continuades de la facturació publicitària (CAC, 2009). 

Tot i així, el tancament d’emissores ha estat una constant històrica. Tanmateix, no és 

tot culpa de la TDT i la situació econòmica, sinó que es tracta d’un mitjà vulnerable i 

molt sensible a l’empitjorament de l’entorn econòmic. «Des de la perspectiva que dóna 

la història recent de la televisió local a Catalunya, la crisi econòmica actual és només 

una fase més –un agreujant, de fet– d’una situació que sempre havia estat delicada i 

que la TDT va venir a complicar» (Guimerà, 2012a: 2). 

El que és evident és que la combinació i coincidència del canvi de tecnologia i la crisi 

econòmica ha portat un seguit de conseqüències gens beneficioses pel sector. 
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2.1.3.1. La nova divisió territorial 

«Pel que fa a la televisió local, aquest procés [canvi tecnològic] va resultar traumàtic, ja 

que va posar en evidència una realitat que fins llavors havia quedat dissimulada: la 

incapacitat i/o la falta de voluntat de diverses empreses i administracions públiques per 

prestar el servei de la TDT-L que el Govern de la Generalitat els havia concedit al 

concurs de freqüències resolt al 2006. Fins el maig de 2010, algunes emissores amb 

concessió de TDT havien continuat emeten en analògic sense posar en marxa un 

emissor digital i emetre simultàniament. Però quan això no va ser possible i van haver 

de fer-ho només en digital, no es van posar en marxa» (Guimerà, 2012a: 3). Aquest és 

el cas del múltiplex de Televisió Costa Brava, que de les 4 llicències que s’havien 

atorgat va ser l’única que es va posar en marxa amb l’apagada analògica. En el cas 

del múltiplex on es troben Empordà Televisió i Canal 10, les altres dues emissores que 

hi havia, Canal Nord i Canal Català Empordà (en acord amb La Transfronterera) van 

iniciar les emissions però van acabar tancant. 

Com s’ha comentat anteriorment la nova “unitat d’organització” denominada 

demarcació, també va ser un agreujant, ja que no va tenir en compte la realitat 

analògica existent. «Ans el contrari, la implantació de la TDT-L va introduir un model 

televisiu que tenia molt poc a veure amb el predominant fins llavors. De fet, el sector 

que sorgeix amb la digitalització té poc a veure amb la realitat analògica que el va 

precedir» (Guimerà, 2012a: 5). El Principat queda dividit en 21 demarcacions amb 

municipis diversos, en alguns casos de més d’una comarca; es redueix en 15 el 

nombre de canals locals respecte als que emetien en analògic; augmenta l’oferta de 

televisió i, per tant, la competència; en el cas que més d’un ajuntament d’una 

demarcació volgués gestionar un canal s’havien de posar d’acord; i, a diferència de les 

televisions autonòmiques i estatals, les locals que emetien en analògic no van poder 

fer el salt directe a la TDT, sinó que havien de presentar-se a concurs per obtenir la 

llicència.  

«Per convocar aquest concurs, que era competència autonòmica, el Govern de la 

Generalitat va apostar per promoure un tipus d’emissora en concret: amb elevada 

capacitat de producció pròpia, molt professionalitzades i arrelades al territori» 

(Guimerà, 2012b: 6). Aquest és el que s’entén com a model de proximitat i l’objectiu 

principal de la Generalitat era defensar les televisions locals privades històriques en 

detriment dels grans grups espanyols (Prisa, Vocento, Planeta) que intentaven 

desenvolupar xarxes de cobertura estatal o autonòmica connectant emissores locals. 

Es puntuaven, doncs, especialment, els continguts arrelats al territori i l’experiència en 
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emissió analògica a la demarcació, fet que dificultava les possibilitats dels grans grups.  

Totes tres emissores analitzades (TVCB, ETV i C10) van aconseguir llicència sense 

masses problemes. Tant en el cas de L’Escala com el de Roses es va produir un canvi 

de nom; Televisió de L’Escala es va passar a anomenar Canal 10 Empordà i, Televisió 

de Roses, Empordà Televisió. Les raons principals del canvi de nom venien motivades 

per la divisió en demarcacions que implicava, en teoria, un augment de l’àmbit 

d’actuació i, per tant, portar el nom de només un municipi no era apropiat. Televisió 

Costa Brava no va tenir aquest problema, ja que la demarcació va coincidir amb la 

comarca del Baix Empordà que ja cobria i el nom l’havia canviat molt abans. 

En el cas d’Empordà Televisió, es va ampliar la cobertura a Castelló d’Empúries i altres 

municipis del voltant i, més tard, alguna pinzellada de Figueres. L’Escala, en canvi, 

segueix oferint informació exclusivament del municipi, perquè no va arribar a cap acord 

amb la resta de consistoris de la demarcació per crear una emissora pública. Tot i així, 

Miquel Pagès, director de Canal 10 Empordà, admet  que “L’Escala és una 

microcomarca, dóna servei d’Àrea Bàsica de Salut a una sèrie de pobles del voltant, 

també servei d’Institut als mateixos pobles, etc. La idea és acabar cobrint aquest 

territori, però 100% la comarca no, perquè s’ha de tenir en compte que es tracta d’una 

televisió pública i el gros de l’Alt Empordà és Figueres i a ells no els hi interessa”. Així 

doncs, el canvi de nom en aquest cas és perquè no s’identifiqui exclusivament com a 

televisió del municipi i deixi la porta oberta a altres. 

Ni Figueres ni Roses, però, es van plantejar en el seu moment formar part de la 

televisió pública. Pel que fa Figueres no hi tenia interès i, en el cas de Roses, ja 

disposava del servei. Els municipis menys interessats a posar en marxa consorcis 

públics són aquells que compten amb una televisió privada a la seva demarcació i que 

consideren que ja presta funcions de servei públic. A més, aquests ajuntaments solen 

tenir convenis o contractes amb aquestes televisions, amb els quals consideren que 

les ajuden a funcionar (CAC, 2009).   

En aquest sentit, Cristina Ujeda12, responsable del gabinet de comunicació de 

l’Ajuntament de Roses argumenta que, tot i que es van dur a terme algunes reunions 

amb el consistori de L’Escala, els punts de partida eren molt diferents entre els 

municipis que s’havien d’annexionar. L’Escala ja tenia la televisió pròpia, feien ells 

directament el servei. I, per la seva banda, tant Castelló com Roses funcionaven amb 

                                                
12

 Annex 10: Entrevista telefònica (21/03/2014). Cristina Ujeda, responsable del gabinet de 
comunicació de l’Ajuntament de Roses. 
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convenis amb Empordà Televisió que, a més, disposava de llicència per emetre en 

TDT. 

La postura de l’Ajuntament no dista de la dels responsables d’ambdós mitjans de la 

demarcació de Figueres. Tant Juanma Abuín com Miquel Pagès asseguren que 

respecten la seva zona de cobertura dins la demarcació i no busquen la competència o 

envair territori de l’altre, ja que els únics que hi sortirien perdent serien ells mateixos. 

“En competència local amb Empordà TV sempre ens hem respectat. Si hi ha alguna 

cosa aquí ens ho demanen i el mateix si hi ha alguna cosa a Roses, la fan ells i els hi 

paguem. A més, ens truquem i ens ajudem si convé. Només som dos i ens hem 

d’aguantar perquè entre tots dos hem de mantenir el múltiplex. Seria diferent si hagués 

continuat Canal Nord a Figueres o hagués acabat de funcionar la Transfronterera, 

també a Figueres. Llavors potser sí que ja seria una altra cosa, ens haguéssim barallat 

bastant per la publicitat, no tant pels continguts, perquè llavors seriem molts en un 

mateix territori. Però hem quedat dos i tenim treballs a pagar el repetidor, si només en 

queda un haurà de plegar també perquè no podrà suportar els costos”13, es lamenta 

Pagès, director de Canal 10 Empordà.  

 

2.1.3.2. El canvi de tecnologia 

Els costos de transmissió del senyal van ser i encara són per moltes emissores locals 

un dels grans problemes a nivell econòmic. «En molts casos, perquè algunes 

televisions havien estat emetent en analògic amb els seus propis equips i ara havien 

de passar a llogar les antenes d’empreses de telecomunicacions. En la majoria dels 

casos, perquè l’àmbit de cobertura de les demarcacions era més ampli que el territori 

que cobrien les televisions amb les seves emissions analògiques. Això significa que 

calen més antenes i, per tant, el cost és major» (Guimerà, 2012a: 9). A aquest fet cal 

sumar-hi la inexistent competència en igualtat de condicions de qualitat tècnica entre 

les empreses que poden subministrar el transport del senyal, erigint-se Abertis com la 

dominant. Això dificulta la possibilitat de negociar preus a la baixa, i qualsevol augment 

dels costos pot comportar problemes seriosos de sostenibilitat econòmica (CAC, 

2009). 

«La TDT-L imposa un cost fix per un dels factors de producció sense atendre ni les 

característiques dels mercats televisius de les demarcacions ni tampoc la dimensió 

empresarial del prestador» (CAC, 2009: 24).  
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 Annex 5: Entrevista personal (21/03/2014). Miquel Pagès, director Canal 10 Empordà. 
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Empordà Televisió i Canal 10 Empordà van patir amb escreix aquesta situació, ja que 

al cap d’uns anys d’estar prestant en digital se’ls hi va duplicar la despesa, perquè 

se’ls hi va sumar la dels dos canals que havien deixat d’emetre. Juanma Abuín, 

director d’Empordà Televisió, explica que el lloguer de l’enllaç i el de l’emissor els 

representa una despesa que supera els 2.500€ mensuals14.  

Com es pot veure, el transport del senyal és determinant, ja que el cost final per a 

cada prestador canvia segons el nombre de cadenes que emetin a cada MUX. Amb 

tot, també hi ha alguns casos, com el de Televisió Costa Brava, en què els prestadors 

opten per una autoprestació de la transmissió del senyal (CAC, 2009). 

TVCB al ser l’únic canal del seu múltiplex que va començar les emissions en digital va 

buscar un altre mecanisme de prestació de senyal, perquè assumir el cost mensual 

dels quatre canals era massa elevat. Manel Rius explica que, en el seu cas, de les 

quatre emissores planificades la pública no va engegar mai i les altres dues privades 

van tornar la concessió perquè, segons afirma, “el Baix Empordà no és un exemple de 

comarca per guanyar diners, és un exemple de servei”. En aquesta situació Abertis els 

hi havia de fer tot el servei i els va deixar ben clar que haurien d’assumir els costos de 

tot el MUX. En veure que “això era inviable i volia dir el tancament”, la solució que van 

trobar va ser fer-s’ho ells mateixos. Per això, van haver d’aconseguir les corresponents 

autoritzacions i tirar endavant una “tecnologia desconeguda” per ells, així com comprar 

terrenys en diferents punts de la comarca per instal·lar-hi les antenes que actuessin 

com a repetidors de senyal. Els va suposar una inversió inicial molt important, però “en 

breu estarà amortitzada, mentre que les altres televisions hauran de seguir pagant 

cada mes la quota”15. 

 

2.1.3.3. La crisi econòmica 

La crisi econòmica actua com a agreujant de la situació, ja que els problemes 

específics de la TDT i la situació concreta de cada prestador es veuen perjudicats per 

una davallada de la facturació publicitària i una reducció dels pressupostos públics en 

les seves partides (CAC, 2009). A més, a la televisió local catalana, es dóna el cas que 

aquestes dues situacions es combinen d’una forma particular, «ja que les emissores 

privades s’han beneficiat històricament de subvencions i contractes amb ajuntaments, 

consells comarcals i diputacions provincials» (Guimerà, 2012a: 15).  

                                                
14

 Annex 4: Entrevista personal (21/03/2014). Juanma Abuín, director Empordà Televisió. 
15

 Annex 6: Entrevista personal (28/03/2014). Manel Rius, director Televisió Costa Brava. 



25 
 

Guimerà (2012a) també creu que una major cobertura apareix com un factor 

desestabilitzador d’alguns projectes, que sovint ja havien creat un mercat limitat de 

municipis més poblats i capitals de comarca i el fet d’haver d’ampliar la cobertura no 

els porta, en termes generals, grans beneficis. 

Així doncs, tant les emissores públiques com les privades s’han vist doblement 

afectades per aquesta crisi. En el cas de la televisió pública de L’Escala el seu 

pressupost des de la crisi econòmica s’ha anat escurçant any rere any degut a les 

retallades pressupostàries a nivell general que patia el consistori. L’avantatge que 

s’han trobat, segons el seu director, Miquel Pagès, és que “la inversió publicitària no 

s’ha reduït dràsticament, perquè tenim uns preus molt ajustats. Preferim tenir molts 

anunciants a un preu baix, que cap a un preu alt”16.  

Televisió Costa Brava també consta d’un model de finançament mixt. Per una banda, 

rep diners a través de convenis de publicitat o contractes de prestació de serveis17 

amb alguns dels ajuntaments de la comarca (Castell–Platja d’Aro, Calonge–Sant 

Antoni, Palamós, Palafrugell, Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Torroella de 

Montgrí, Begur i La Bisbal d’Empordà).  Per l’altra, es finança mitjançant la publicitat de 

les empreses dels municipis de la demarcació i, a més, compta amb un seguit de 

mitjans al costat com són la ràdio (Joy FM), el diari digital (Costa Brava Digital) i la 

revista (Sortida) que “ajuden al final a finançar publicitàriament el paraigües sencer, 

perquè tots s’alimenten de la redacció d’informatius de la televisió”18, afirma Rius. En el 

seu cas la davallada d’ingressos provinents dels ajuntaments no ha estat tant notòria, 

ja que en col·laboren diversos i la davallada publicitària s’ha pal·liat amb la redacció 

integrada19.  

Empordà Televisió ha estat, potser, la més afectada a nivell de davallada de facturació 

publicitària, però s’ha vist reforçada pels fons públics. El seu director admet que la 

publicitat abans de la crisi representava el 70% del finançament i els convenis, 

subvencions i ajudes el 30%. Actualment afirma que es troben en la situació contraria. 

La televisió amb seu a Roses té convenis establerts amb l’Ajuntament de Roses, 

Castelló d’Empúries, Palau–Savardera i Figueres, i rep ajudes del Consell Comarcal, 

                                                
16

 Annex 5: Entrevista personal (21/03/2014). Miquel Pagès, director Canal 10 Empordà. 
17

 Es tracta d’una formula administrativa en forma de contracte entre l’ajuntament i l’emissora 
que inclou un conjunt de càpsules informatives i/o publicitàries a combinar com es vulgui. El 
consistori paga un import mensual o anual i a canvi l’emissora li ofereix uns determinats 
serveis.  
18

 Annex 6: Entrevista personal (28/03/2014). Manel Rius, director Televisió Costa Brava. 
19

 Una redacció integrada és aquella on els periodistes no es divideixen per mitjans sinó per 
temàtica i elaboren productes, indistintament, per qualsevol suport. 
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la Diputació de Girona i la subvenció estructural per hores de programació pròpia en 

català de la Generalitat20. 

Les dues emissores privades amb cobertura més enllà d’un únic municipi contradiuen 

l’afirmació de Guimerà (2012a) que apareixia a l’inici d’aquest epígraf sobre l’ampliació 

de la cobertura com a factor desestabilitzador. Ja que, encara que no sigui per la via 

de la publicitat, l’ampliació de la cobertura sí que els ha aportat més ingressos a través 

de convenis amb ajuntaments diversos.  

 

2.1.3.4. La Xarxa: font d’ingressos i continguts 

Una font d’ingressos que ha esdevingut molt important en els darrers anys, no només 

pels diners que rep cada emissora segons les notícies que ofereix, sinó també per 

l’intercanvi de programes i continguts, és La Xarxa.  

«La Xarxa és una plataforma multimèdia de suport a l’audiovisual local que té com a 

objectius donar resposta a les necessitats del sector i contribuir a la seva dinamització. 

Per això, treballa en coordinació directa amb els mitjans de comunicació locals 

adherits (televisions, ràdios i mitjans en línia), per a qui posa a disposició un ampli 

catàleg de serveis. 

»El principal n’és l’oferta de programació, que es dissenya conjuntament amb els 

mitjans adherits amb el propòsit d’incentivar al màxim la coproducció amb tots ells. Un 

criteri d’actuació que pretén, d’una banda, augmentar la visibilitat dels continguts 

audiovisuals locals distribuint-los al conjunt de mitjans adherits i ampliar-ne així 

l’audiència potencial; i, de l’altra, estimular econòmicament el sector. 

»L’oferta de programació la componen dos tipus de continguts: informatius i esportius, i 

divulgatius i d’entreteniment. Pel que fa als continguts informatius i esportius, posen 

l’accent en la informació local i s’elaboren a partir de la coordinació periodística entre 

els serveis informatius de La Xarxa i les redaccions dels mitjans adherits. Aquesta 

tasca conjunta la centralitza el servei de continguts informatius XN (Xarxa de Notícies), 

en què ambdues parts comparteixen diàriament tant previsions de cobertura 

informativa com peces d’actualitat 

»Respecte als continguts divulgatius i d’entreteniment, conformen un extens catàleg 

que es renova periòdicament coincidint amb l’inici de la temporada radiofònica (anual) i 
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 Annex 4: Entrevista personal (21/03/2014). Juanma Abuín, director Empordà Televisió. 
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televisiva (trimestral). Aquest catàleg va adquirint progressivament una dimensió 

multimèdia amb la incorporació de programes amb un doble format (radiofònic i 

televisiu)»21. 

Els responsables de les tres emissores coincideixen a afirmar que La Xarxa els ha 

ajudat a farcir les hores de programació pròpia que han d’emetre per llei i també la 

graella de programació diària. A més, per la seva banda, la XN facilita l’intercanvi de 

notícies entre les emissores de proximitat i alhora els aporta un plus econòmic. El 

director d’ETV, Juanma Abuín, assegura que tot i no ser massa els diners que reben 

per peça –40€/peça entre setmana i 80€/peça els caps de setmana– a ells no els 

suposa cap pèrdua, sinó que sempre és un benefici, ja que són les peces que 

produeixen igualment pel seu propi informatiu. Tanmateix afegeix que “és la forma de 

treballar del futur”. En sintonia, Núria Cucharero, cap d’informatius de TVCB, afirma 

que ha estat a partir de i gràcies a la crisi que La Xarxa ha començat a ser de gran 

ajuda per les televisions locals.  “El que ha anat bé d’aquesta crisi és que La Xarxa ens 

necessita igual que nosaltres a ella i això és remunerat”22.   

A part del servei de notícies (XN), els continguts divulgatius i d’entreteniment serveixen 

per poder omplir una graella diària de 24 hores amb continguts produïts i referents a 

l’àmbit local o de proximitat. Aquests continguts poden ser generats per una sola 

emissora o, normalment, per més d’una. S’escull un format i un nom pel programa i 

s’encarrega a les diverses televisions adscrites crear peces referents a aquell tema. 

D’aquesta manera els programes de La Xarxa actuen com a programes contenidors 

que es nodreixen de peces en format de reportatge breu, entrevistes o informacions de 

les diverses televisions adherides. 

  

                                                
21

 ‘Qui som?’ de La Xarxa al web www.laxarxa.com [Consulta: 27/04/2014] 
22

 Annex 7: Entrevista personal (28/03/2014). Núria Cucharero, cap d’informatius Televisió 
Costa Brava. 

http://www.laxarxa.com/
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2.2. Els continguts de proximitat 

El Govern de la Generalitat durant el procés d’atorgament de les concessions de  

TDT-L va donar molt pes als continguts, especialment als de proximitat, per tal que les 

emissores històriques tinguessin avantatges respecte als grans grups de comunicació.  

Així doncs, els continguts són un element clau en la comunicació de proximitat, tal i 

com veiem també en la definició del concepte: «el concepte de proximitat aplicat a la 

televisió té a veure amb la idea que entre l’emissora i els seus receptors existeix un 

escenari d’experiències compartides, cosa que, en definitiva, es veurà reflectida en els 

continguts de la programació» (Moragas, et al., 1999: 19). 

 

2.2.1. Característiques programàtiques 

El CAC, en el Diagnòstic de la televisió digital local a Catalunya (2009), descriu les 

principals eines programàtiques que estan utilitzant els prestadors de TDT-L.  

 

Taula 1. Eines programàtiques presents en la TDT-L a Catalunya (maig de 2009). Font: CAC. 

L’estudi explica també que «no tots els prestadors apliquen aquests recursos, ni 

tampoc ho fan en les mateixes proporcions. A grans trets, el setembre de 2009 les 

TDT-L públiques empren sobretot els continguts de proximitat i producció sindicada 

amb d’altres televisions. Els privats, que també poden subministrar aquests mateixos 
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continguts i compten amb xarxes de producció sindicada, poden incloure també en la 

programació la televenda i els programes vinculats a línies de tarifació especial»  

(CAC, 2009: 46). En l’anàlisi de resultats d’aquesta investigació es comprovarà si 

aquesta tendència segueix essent present.  

Pel que fa als operadors privats, actualment participen de La Xarxa però compten 

també amb altres xarxes de producció sindicada. Empordà Televisió i Televisió Costa 

Brava formen part de les Televisions Digitals Independents de Proximitat (TDIP), un 

grup d’empreses privades de televisió local creat per l’associació de Televisions 

Digitals Independents (TDI) i amb la posterior unió de Comunicàlia23 que es dediquen 

a la distribució de programes igual que la XTVL, produïts o coproduïts per les seves 

emissores associades, però amb la diferència que la TDIP no actua com a 

distribuïdora de notícies.  

Encara que la sindicació de continguts sigui una peça clau per a la sostenibilitat de la 

TDT-L, la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de 

Catalunya (LCA) recull que els prestadors han de garantir una programació mínima de 

quatre hores diàries i trenta-dues hores setmanals. En l’apartat f) de l’article 32, 

s’atorga al CAC la decisió del percentatge de sindicació de programes de proximitat. 

Aquest, el 2008, va publicar un document24 en el qual recollia «que els continguts 

provinents d’una estructura de sindicació són computables en les hores de 

programació original. Igualment, s’hi poden computar un percentatge determinat de les 

redifusions de determinats continguts, d’acord amb la casuística que s’especifica en 

l’esmentat document de criteris interpretatius» (CAC, 2009: 48).  

D’aquesta manera la producció sindicada pot ser computada com a programació 

original dins de les 4 hores diàries i 32 setmanals mínimes d’aquest tipus de 

programació i, també, per les hores addicionals que cada prestador hagi acordat. Així 

doncs, amb les possibilitats que permet la LCA i els criteris d’interpretació del CAC, la 

sindicació de continguts es converteix en una peça clau per la sostenibilitat de la  

TDT-L, ja que «permet l’eficiència i l’estabilitat del sistema» (CAC, 2009: 74). 

                                                
23

 Comunicàlia era una de les dues grans distribuïdores de continguts dels canals locals, 
juntament amb la XTVL, sorgida de l’empara de l’administració gestionada pel Consorci Local i 
Comarcal de Comunicació  (CLCC). Estava formada per les diputacions de Girona i Lleida, cinc 
Consells Comarcals (Osona, Cerdanya, Solsona, Pla d'Urgell i Baix Empordà) i vuit 
ajuntaments (el Vendrell, Bellpuig, Castellar del Vallès, Mora d'Ebre, Amposta, Navàs, Sallent i 
Mollerussa). (El Punt Avui, 18/03/2011 [en línia] http://ves.cat/kozL) 
24

 Criteris d’interpretació de les obligacions que integren el règim dels prestadors de servei de 
televisió digital terrestre d’àmbit local en matèria de programació original, producció pròpia i 
emissió en cadena i sindicació de continguts (CAC, 2008). 

http://ves.cat/kozL
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No obstant, cal tenir present, tal i com indica el Consell (2009) en el Diagnòstic de la 

TDT-L a Catalunya, que existeix un perfil de prestador que utilitza molt els continguts 

sindicats, però que no aporta continguts propis, «cosa que pot fer desvirtuar el model i 

que significa un dels principals reptes de les xarxes de sindicació de continguts: fer 

participar activament tots els prestadors en la producció de continguts sindicats» 

(2009: 75).  

 

2.2.2. La informació: pilar de la proximitat 

En l’àmbit de la proximitat el macrogènere al que se li atribueix més importància i per 

tant, entorn al que gira la majoria de la programació, és el de la informació. Des del 

CAC (2009) afirmen que és una peça central de la programació de les TDT-L, on 

consideren que assoleixen la major part de l’audiència i també on es poden col·locar 

els anuncis més cars.  

És important tenir en compte què es considera informació de proximitat. En aquest 

cas, tal i com diuen Domingo, Alborch i Araüna (2009) a La informació de proximitat als 

informatius televisius catalans: «La informació de proximitat és per definició aquella 

que reflecteix esdeveniments i tendències que es desenvolupen en l’entorn més 

immediat de l’audiència» (2009: 5). 

Aquest macrogènere es presenta en formats diversos: informatiu, debat, tertúlia, 

reportatge o entrevista, entre d’altres. «Les televisions locals es caracteritzen per una 

extraordinària concentració sobre el macrogènere informació, fet que marca la seva 

oferta amb una escassíssima diversitat genèrica» (Prado i Moragas, 2002: 48). 

De tots els formats el telenotícies és el més emprat i de més èxit en la programació i, 

en aquesta afirmació hi coincideixen els tres responsables dels mitjans estudiats. A 

banda de ser l’espai on assoleixen la màxima audiència i poden col·locar els anuncis 

més cars, també es tracta d’un «element clau, gairebé justificador de la posada en 

marxa de la televisió» (CAC, 2009: 46). 

Però hi ha altres formats recurrents i també molt emprats entorn a la informació. En 

l’estudi de Prado i Moragas (2002) publicat als Quaderns del CAC sobre Les 

televisions locals a Catalunya es descriu l’estructura bàsica de la programació de 

proximitat, que es caracteritza perquè les graelles estan formades per tres grans tipus 

d’emissions: «els espais configurats amb carrusels textuals i gràfics, les 

retransmissions de programes procedents d’emissores via satèl·lit i els programes 
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televisius pròpiament dits» (2002: 20). Cal tenir present que aquest estudi és anterior a 

la implantació de la TDT-L i que aquestes característiques poden haver canviat.  

En el mateix estudi s’explica que la producció pròpia és la dominant degut, en gran 

mesura, a la redifusió de programes. Així doncs, la redifusió es considera un altre tret 

característic de la programació de les televisions locals. Segons Prado i Moragas 

(2002), «la redifusió ofereix a l’audiència (que sol tenir més presents els horaris dels 

altres canals de televisió) un increment de les possibilitats de veure els programes». A 

més, afegeix que «dins d’aquest bloc de programes televisiu, el gènere dominant és 

l’informatiu, amb una centralitat en les graelles que connota el caràcter de proximitat 

de la televisió local» (2002: 21).  

En la línia de la informació com a pilar fonamental els autors encara hi afegeixen més 

evidències. Asseguren que el 71% del temps, segons el seu estudi l’any 2002, es 

destina a la informació, però que aquesta es presenta en formats diferents com poden 

ser: telenotícies, reportatges, magazins, entrevistes, etc. Aquests programes es 

dediquen a «donar compte dels esdeveniments de la localitat on està implantada 

l’emissora o de l’àrea de cobertura vocacional. Mitjançant aquests espais es dóna veu 

als actors socials que protagonitzen la vida política, associativa, econòmica, laboral i 

cultural» (Prado i Moragas, 2002: 22).  

D’aquest temps destinat a la informació el telenotícies n’ocupa un terç i, segons Prado 

i Moragas, totes aquelles televisions que el poden produir el consideren la seva 

emissió estrella. A més, «els telenotícies són tan valorats per les televisions locals que 

(a diferència dels anys vuitanta, quan el més freqüent era tenir-ne una sola edició) ara 

s’han anat incorporant amb certa normalitat diverses edicions» (Prado i Moragas, 

2002: 51). Tanmateix, totes les televisions, emetin o no telenotícies, dediquen un espai 

en prime time al macrogènere informació.  

Seguint amb els telenotícies, segons l’estudi del Consell, el format més usual és 

l’estàndard, amb una durada d’uns trenta minuts aproximadament. Des del punt de 

vista formal segueixen majoritàriament les pautes clàssiques, amb un presentador/a o 

dos que donen pas a les notícies, agrupades en seccions. Segons el seu parer, on 

més es diferencien dels telenotícies de les televisions generalistes és en els 

continguts. Els de les televisions locals «se centren en la informació de proximitat, tot i 

que cada cop més el concepte de proximitat s’amplia i es dóna cabuda a la informació 

d’àmbit comarcal» (Prado i Moragas, 2002: 52). No obstant, cal tenir en compte, i 

també ho assenyalen els autors, que cada emissora defineix l’àmbit de la proximitat 

que aplica als seus informatius. En el cas de l’Empordà, tenim TVCB que considera tot 
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el Baix Empordà com a àmbit de proximitat; Canal 10, L’Escala i pobles veïns; i ETV, 

Roses, Castelló d’Empúries, Figueres i alguna informació de la comarca.  

Prado i Moragas també indiquen que «mica en mica es van introduint informacions de 

l’espai català, ja sigui amb la inclusió de notícies procedents d’alguna de les agències 

de cooperació, ja sigui amb la inclusió a la seva graella d’un programa de notícies de 

Catalunya subministrat per la CLC» (Prado i Moragas, 2002: 52). Actualment la CLC 

(Comunicàlia) ja no existeix però es podria dir de les TDIP o La Xarxa.  

Tot i que la informació és la base de la programació de proximitat, també existeixen 

dos altres macrogèneres: l’entreteniment i la ficció. Aquests no tenen tanta 

representació, però segons l’estudi de Prado i Moragas (2002), la ficció es concentra 

en les franges de nit i matí. L’entreteniment, en canvi, es combina al llarg del dia amb 

la informació, i el trobem en formats com els reportatges o les entrevistes.  

En general la principal diferència entre les televisions de proximitat i les generalistes, 

com ja hem apuntat, es troba en els continguts, ja que tot i que hi hagi temàtiques 

dominants com els esports o la cultura, el tret distintiu és el caràcter local. Perquè, des 

del punt de vista formal, tal i com Prado i Moragas (2002) assenyalen, s’ha tendit a 

l’estandardització, és a dir, a la utilització dels formats habituals de les televisions 

generalistes, executats amb més o menys perícia en funció dels recursos tècnics 

disponibles i de la qualificació i l’experiència dels treballadors i col·laboradors de les 

televisions locals.  

Ells mateixos conclouen que «les televisions locals ofereixen un servei públic 

indiscutible: serveixen de canal d’informació per a la circulació d’uns continguts que no 

trobarien cap ressò en els grans mitjans de comunicació. I, conseqüentment, donen 

veu a uns actors socials i uns protagonistes diversos» (Prado i Moragas, 2002: 59). 

Amb aquesta afirmació hi coincideixen els responsables de les televisions 

empordaneses. En aquesta línia, el director de Televisió Costa Brava, Manel Rius, 

afirma que: “El concepte de televisió de proximitat és molt diferent a la generalista. A 

l’emissor de proximitat li val tot, des de l’incendi a les gestions que es fan, com viu el 

poble, el dia a dia, com es culturalitza, quin esport fa, etc. Ens interessa tot el que es fa 

des de la societat, tan civil com política” 25. 

  

                                                
25

 Annex 6: Entrevista personal (28/03/2014). Manel Rius, director Televisió Costa Brava. 
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3. Hipòtesis 

Les hipòtesis que sorgeixen abans de la realització d’aquesta investigació són les 

següents: 

 La informació de proximitat no és prou abundant per nodrir un mitjà d’abast 

geogràfic reduït.  

 Els mitjans locals de l’Empordà es nodreixen de continguts i informació d’altres 

cadenes o de xarxes de sindicació per la falta de recursos humans, materials i 

econòmics.  

 La qualitat periodística en les emissores de proximitat es veu minvada perquè 

responen als interessos dels ajuntaments que les financen.  

 

4. Metodologia 

La metodologia general del treball ha estat una aproximació qualitativa amb l’objectiu 

de captar el màxim d’informació possible sobre l’objecte d’estudi. La recerca s’ha basat 

en les entrevistes als responsables dels mitjans de proximitat i altres actors implicats 

en les emissores de l’Empordà escollides; l’anàlisi dels continguts de les tres 

televisions; i la documentació sobre televisió digital local, comunicació i mitjans locals, i 

televisió digital terrestre en general, d’autors principalment catalans o estudis d’anàlisi 

d’alguns organismes.   

Abans de començar amb l’anàlisi dels continguts de les tres emissores de la mostra  

–Televisió Costa Brava, Empordà TV i Canal 10 Empordà – vaig creure convenient fer 

entrevistes tant als responsables dels mitjans, per tal de conèixer millor cada mitjà; 

com a algun cap d’informatius, per informar-me sobre la producció dels continguts; fins 

als responsables de comunicació dels ajuntaments dels municipis més importants a 

cada mitjà, per veure quina és la relació tan econòmica com informativa.  

Els responsables dels mitjans entrevistats han estat Manel Rius, director de Televisió 

Costa Brava, Juanma Abuín, director d’Empordà Televisió, i Miquel Pagès, director de 

Canal 10 Empordà. Totes tres entrevistes es van dur a terme durant el mes de març 

de 2014 a les diferents seus de les emissores: Platja d’Aro, Roses i L’Escala, 

respectivament. També es va realitzar una entrevista a Josep Maria Frigola, pare i fill, 

responsables de Ventdelnord.tv, una emissora a través d’IPTV que va començar com 
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un projecte tecnològic sota el nom de Tramuntana TV però que es va escindir en dues 

televisions per internet: Tramuntanatv.com i Ventdelnord.tv. La primera va passar a 

mans del soci dels Frigola i periodista, Carles Pujol i la segona la van crear de nou els 

Frigola. Aquestes dues emissores van quedar descartades de la mostra com s’explica 

posteriorment a la Justificació de la mostra. 

Pel que fa als caps d’informatius, l’única persona entrevistada va ser Núria Cucharero 

de Televisió Costa Brava. L’entrevista també es va realitzar de manera presencial 

durant el mes de març a Sant Feliu de Guíxols.  

No va ser possible contactar amb cap altre cap d’informatius, ja que en el cas de Canal 

10 Empordà la redacció només consta de 4 treballadors fixes i el director és un d’ells 

que s’encarrega també d’organitzar les tasques de la redacció. I, en el cas d’Empordà 

Televisió, també es tracta d’una plantilla reduïda d’uns 5 treballadors, entre ells el 

mateix director que és el que s’encarrega de delegar les tasques i crear l’agenda del 

mitjà. Així doncs, ambdós mitjans no tenen una persona amb aquest càrrec concret, 

sinó que l’adopten els directors mateixos. 

En quant als responsables de comunicació dels ajuntaments, els escollits van ser 

Carles Gay, cap de premsa de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, municipi on hi ha la 

seu de Televisió Costa Brava i un dels més grans i de més activitat del Baix Empordà. 

Després també vaig entrevistar a Cristina Ujeda, responsable del gabinet de 

comunicació de l’Ajuntament de Roses, ciutat que cobreix informativament Empordà 

Televisió. I, Robert Carmona, responsable de comunicació de l’Ajuntament de 

L’Escala, únic ajuntament que disposa i participa d’una televisió pública local. Totes 

tres entrevistes es van realitzar durant el març de 2014, les dues primeres van ser 

telefòniques deguda a la disponibilitat horària dels entrevistats i la relació durada del 

desplaçament, durada de l’entrevista.  Amb Robert Carmona va ser presencial a 

l’Ajuntament de l’Escala. 

Les entrevistes es van plantejar com obertes semi-estructurades (veure Annex 1) de 

manera que hi hagués tot un seguit de temes a tractar, però que es deixés pas a poder 

abordar altres temes d’interès per a la investigació. En el cas de les entrevistes als 

responsables dels mitjans es preguntava per les característiques del mitjà –naixement, 

titularitat, finançament, estructura i zona d’influència–; la repercussió dels diferents 

contextos –econòmic, polític, social i tecnològic– en  l’emissora, sobretot en el cas del 

tecnològic els canvis que havia comportat la TDT i Internet; i llavors tot un bloc sobre 

les formes de producció, selecció i jerarquització dels continguts, la organització dins 
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de l’emissora, el perfil professional dels treballadors, la programació pròpia i 

organització de la graella, etc. Aquest últim bloc es va utilitzar també per les 

entrevistes amb els caps d’informatius. 

En el cas dels caps de premsa o responsables de comunicació dels ajuntaments se’ls 

preguntava per la forma de finançament o col·laboració econòmica que s’establia amb 

les diverses televisions i quina era la relació, en general, amb les emissores: si se’ls 

passava un recull de temes a tractar o la televisió tenia autonomia per decidir què feia. 

En el cas dels ajuntaments que no participaven de la televisió pública existent a la 

seva demarcació se’ls preguntava també els motius.  

En segon lloc, la investigació s’ha nodrit dels resultats de l’anàlisi dels continguts de la 

graella de les tres emissores durant una setmana, per tal de poder parlar amb 

fonaments sobre la qualitat i adequació dels continguts d’aquestes. L’anàlisi es va fer 

mitjançant dues fitxes, una que analitzava de forma general el gènere, contingut, 

durada, hora d’emissió i propietat de la producció dels programes. I l’altra, que 

analitzava de forma específica les peces informatives que apareixien als informatius, 

fixant-se en aspectes com: l’aparició o no de la peça al sumari, la posició a l’informatiu, 

el municipi sobre el que tractava, la secció, la temàtica, la durada, la producció i altres 

aspectes sobre el tractament. 

Aquestes es van modificar després d’una primera setmana de proves, del 7 al 13 

d’abril. Es van suprimir algunes de les categories i se’n van afegir o modificar d’altres. 

Més endavant, a l’epígraf 4.1. es defineixen totes les categories i s’esmenta quines 

han estat suprimides o modificades.   

La setmana escollida per realitzar l’anàlisi va ser la del 14 al 20 d’abril de 2014, 

moment en que les fitxes d’anàlisi ja havien estat revisades pel tutor, les entrevistes 

estaven fetes i havia disposat d’una setmana per fer algunes proves dels models de 

fitxa. Aquesta setmana va coincidir amb la Setmana Santa, tot i així la programació 

només es va veure alterada el divendres Sant, dia en que les emissores no van emetre 

l’edició diària de l’informatiu, sinó que van substituir-les per redifusions o altres 

programes. 

Un cop recopilada tota la informació es van bolcar les dades en un full de càlcul 

(Excel) per tal de tenir-les comptabilitzades d’alguna forma i poder crear taules 

diverses per generar gràfics.  
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Tota la informació del treball està reforçada amb estudis, llibres i informes sobre la 

televisió local o de proximitat. La majoria d’ells informes realitzats pel Consell 

Audiovisual de Catalunya i l’Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, o articles i llibres, principalment dels autors experts en comunicació i 

televisió local a Catalunya, Miquel de Moragas i Josep Àngel Guimerà, entre d’altres.  

 

4.1. Fitxes d’anàlisi 

Per dur a terme l’anàlisi tant de la programació com de la informació que apareix als 

informatius s’han utilitzat dos models diferents de fitxes: ‘Anàlisi de continguts i ‘Anàlisi 

de peces informatives’. 

 

4.1.1. Anàlisi de continguts 

La fitxa d’‘Anàlisi de continguts’26 conté, a banda del nom del programa, la cadena on 

s’emet i el dia, les categories següents: 

 Producció: qui produeix els continguts. Aquest apartat es desglossa en: 

 Pròpia: el programa és produït per la mateixa emissora que l’emet.  

 Directe: aquells continguts propis que s’emeten en directe en el dia i 

l’hora d’emissió.  

 Redifusió: aquells continguts propis que ja s’han emès en un dia i hora 

concret i es tornen a emetre en dies i hores diferents durant la setmana. 

 La Xarxa (XTVL): el programa és produït per la Xarxa de Televisions 

Locals. Cal tenir en compte que algunes de les televisions analitzades 

produeixen programes per la XTVL, en aquest cas computen com a 

‘Pròpia’. 

 Televisions Digitals Independents de Proximitat: programes produïts 

per les TDIP. També computen com a ‘Pròpia’ si la productora és la 

televisió que l’emet. 

                                                
26

 Veure Annex 2: Fitxa d’anàlisi de continguts. 
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 Externa: programes que produeixen altres televisions o empreses i que 

compren directament les emissores als productors, sense utilitzar 

xarxes de sindicació.   

 

 Àmbit geogràfic: aquest paràmetre es va afegir després d’un període de prova 

de les fitxes. Només sabent qui era el productor dels continguts no n’hi havia 

prou per especificar si aquests tractaven temes de proximitat, ja que les 

emissores poden produir continguts locals, però també comarcals o provincials, 

i els continguts de La Xarxa poden ser locals en alguns casos. Així doncs, 

l’àmbit geogràfic es refereix zona territorial concreta sobre la que tracta la 

informació o el contingut. Aquesta categoria també s’utilitza en l’anàlisi de les 

peces informatives. Pot ser: 

 Local: es tracten continguts d’àmbit local, entenent per local un sol 

municipi. 

 Comarcal: es refereix a continguts que afecten tota la comarca (Baix o 

Alt Empordà). 

 Provincial: aquells programes que tracten sobre temes a nivell de la 

província de Girona. 

 Autonòmic: programes que aborden qüestions a nivell de tot 

Catalunya, ja sigui el Principat sencer, o altres comarques o províncies 

diferents a l’analitzada. 

 Estatal: continguts referents a l’Estat. 

 Macrogènere: en què s’engloben els continguts emesos. 

 Informació: tots aquells continguts informatius o divulgatius lligats amb 

l’actualitat ja sigui a nivell local, comarcal, provincial, autonòmic o 

estatal. Poden aparèixer en diversos formats: telenotícies, reportatge, 

entrevista, debat, etc. 

 Entreteniment: continguts de temàtica diversa amb una funció més 

lúdica i no tant divulgativa. El seu principal objectiu, tal i com indica el 

nom és entretenir. 
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 Ficció: tots aquells continguts que es produeixen i que no són ni 

d’actualitat ni tampoc estan lligats a la realitat, sinó que són continguts 

creats a partir i a través de personatges, com les sèries o les pel·lícules.  

 

 Format: tipus d’estructura que presenta el programa analitzat. Es desglossa en 

els apartats següents responent a l’oferta programàtica de les televisions locals 

analitzades: 

 Informatiu: format que s’emet diàriament, pot tenir una o més edicions 

al llarg del dia i repassa l’actualitat diària a través de diverses peces 

informatives. Aquestes poden disposar de presentació prèvia o no al 

plató. També s’inclouen informatius temàtics, amb periodicitat variable 

(setmanal o quinzenal), que repassen l’actualitat d’un tema concret: 

esports, cinema, música, tecnologia, etc. 

 Reportatge: continguts amb una durada de 5 a 30 minuts, de temàtica 

diversa i que inclouen entrevistes a testimonis  

 Entrevista: format que s’estructura a través d’una conversa entre un o 

més interlocutors. Normalment hi ha un entrevistador i un o més 

entrevistats. 

 Tertúlia: és com una reunió informal de gent interessada en un tema o 

en una branca concreta, per debatre i informar-se o compartir i 

contrastar idees i opinions. Normalment és moderada per un 

presentador que és qui va exposant els diversos temes i dóna torns de 

paraula si cal. 

 Debat: diàleg entre dues o més persones que intenten exposar el seu 

punt de vista sobre un tema comú i convèncer l'altre de la veracitat o 

bondat de la pròpia opinió. Pot comptar amb un moderador que cedeix 

el torn de paraula i fixa les normes per a l'intercanvi de parers. 

 Magazín: programa contenidor que inclou diversos continguts i 

seccions. Pot incorporar tot tipus de formats: entrevistes, reportatges, 

tertúlies, debats, etc. Hi ha un presentador/a que s’encarrega de dirigir 

totes les seccions.  
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 Retransmissió esportiva: emissió d’un esdeveniment esportiu com 

ara: partit de futbol, tennis taula, bàsquet, etc. 

 Pel·lícula: emissió d’una pel·lícula. 

 Concurs: és un tipus de programa televisiu en què els participants han 

de realitzar, sols, en parella o en equip, activitats diverses amb la 

finalitat d’obtenir algun tipus de premi o recompensa.  

 Xou: programa televisiu que busca divertir o sorprendre al públic. 

Normalment són programes humorístics però també d’espectacles. 

 Infoxou: programes de televisió que barregen actualitat social, en molts 

casos política, amb humor. 

 Divers (carrusels textuals, agenda): emissió de pantalles de text amb 

anuncis o l’agenda d’activitats del municipi.  

 Altres: s’han classificat en aquest apartat tots aquells programes que 

no responien als formats anteriors. Bàsicament redifusions d’actes 

públics com: carnavals, fires, etc. 

 

 Temàtica: tots aquests programes s’han classificat també segons la temàtica 

en: actualitat, esports, música, cinema, economia, art, sectors econòmics 

(primari, secundari i terciari), tecnologia, ciència, cultura i tradicions, 

gastronomia, medi ambient i meteorologia, oci i lleure, salut i benestar, divers 

(inclou temes diversos en el mateix programa), altres.  

Per a l’anàlisi de la programació s’ha pres en consideració la jornada televisiva 

estàndard segons Prado i Moragas (2002), que va des de les 07:00 h del matí fins la 

01:00 h de la matinada i es divideix en sis franges horàries: matí (07:00-13:30), migida 

(13:30-15:30), sobretaula (15:30-18:00), tarda (18:00-20:00), prime time (20:00-22:30) i 

nit (22:30-01:00)27. 

Com s’ha indicat, després de la setmana de proves de les fitxes es van afegir i suprimir 

algunes categories. D’una banda, es va afegir l’àmbit geogràfic, per tal de tenir una 

                                                
27

 Prado, E. i Moragas, M. de., 2002. Les televisions locals a Catalunya. De les experiències 
comunitàries a les estratègies de proximitat. Quaderns del CAC, núm. extraordinari setembre 
2002, p. 47. 
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idea més clara de la zona territorial que abastaven els programes i poder així fer una 

aproximació més precisa sobre la programació de proximitat. D’altra banda, es va 

suprimir la durada dels programes, ja que no es tractava d’una dada rellevant per 

l’anàlisi de programes. I l’audiència o target al que es dirigien, perquè no quedava 

massa definit i els propis mitjans ja no disposen de dades d’aquest tipus des que el 

Baròmetre de la Comunicació i la Cultura va deixar de publicar-les l’any 2011.  

 

4.1.2. Anàlisi de peces informatives 

Per tal d’identificar les notícies als informatius de proximitat s’han aplicat les fitxes d’ 

‘Anàlisi de peces informatives’28. La finalitat d’aquestes és comprovar que les notícies 

que ofereixen els informatius de proximitat es refereixen realment a la zona d’influència 

de l’emissora: L’Escala i els pobles veïns, en el cas de Canal 10 Empordà; Roses, 

Castelló d’Empúries, Figueres i alguna informació comarcal, en el cas d’Empordà 

Televisió; i la comarca del Baix Empordà, en el cas de Televisió Costa Brava.  

Les dimensions analitzades en aquestes fitxes han estat les desglossades a 

continuació: 

 Repercussió de la notícia: Identifica a quins ciutadans afecta de manera 

directa una notícia des del punt de vista informatiu, és a dir, quin col·lectiu de 

teleespectadors pot estar interessat en una informació concreta, ja que el fet de 

conèixer-la els serà útil per prendre decisions o estar al dia d’allò que passa en 

el seu entorn. Distingim les notícies en repercussió: local, comarcal, provincial, 

autonòmica i estatal29.  

 Àmbit geogràfic: es tracta de la zona territorial concreta on influeix 

directament o té lloc aquella notícia. 

 Secció: part d’un informatiu que accedeix a una temàtica concreta, per 

exemple: Esports, Cultura, El Temps... No es desglossa en termes estipulats, 

sinó que s’indiquen aquelles que apareixen en els informatius que apliquen 

aquesta divisió de les notícies. 

                                                
28

 Veure Annex 3: Fitxa d’anàlisi de peces informatives. 
29

 Definició extreta de: Domingo, D., Alborch, F., i Araüna, N., 2009. La informació de proximitat 
als informatius televisius catalans. Observatori de la Comunicació Local: InCom-UAB. 
Disponible a: <http://televisions.laxarxa.com/media/assets/1611/Estudi_InCOM-UAB.pdf>  
 

http://televisions.laxarxa.com/media/assets/1611/Estudi_InCOM-UAB.pdf
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 Temàtica: En aquest cas s’ha adoptat la classificació temàtica feta per López 

(2006)30: arts i cultura, infraestructures, successos, economia, medi ambient, 

conflictes socials, política, esports, sanitat, ensenyament, ciència i tecnologia, 

trànsit, comunicació, meteorologia, crònica rosa i altres.  

 Fonts: persones que aporten informació, dades, coneixements, testimonis, etc.  

o Institucional: les administracions públiques i càrrecs polítics. 

o Organització: empreses, sindicats, associacions, equips esportius i 

personalitats. Són fonts proactives, tot sovint protagonistes de les 

notícies. 

o Profesional: professorat universitari, investigadors, analistes. Els 

mitjans busquen la seva perspectiva per valorar fets informatius. 

o Societat: Persones que no representen cap col·lectiu. En molts casos 

apareixen a la notícia perquè en són els protagonistes o testimonis 

directes, però també és habitual el recurs de fer-los servir com a 

metàfora de l’opinió pública, preguntant-los la seva opinió sobre els fets.  

Per a la valoració de les notícies de proximitat és important tenir en compte altres 

factors com el format en que s’emeten, ja que, tal i com expliquen Domingo, Alborch i 

Araüna (2009) «no és el mateix oferir una notícia amb connexió en directe que a través 

d’una nota llegida a càmera pel conductor de l’informatiu. La visibilitat de cara a 

l’espectador i l’esforç en recursos de producció de la primera és indicador de la 

valoració que la redacció fa del tema». Cal tenir en compte també, que «els recursos 

disponibles també influeixen en la capacitat de les emissores per oferir un o altre 

format en les seves notícies» (2009: 29). Així doncs, seguint la mateixa classificació 

que Domingo et al. (2009), es distingeix entre el directe (quan la peça inclou una 

connexió amb el lloc dels fets), el vídeo (una peça de vídeo editada amb veu en off del 

redactor que l’ha produït), o el vídeo amb stand-up (quan s’afegeix la imatge del 

redactor al lloc dels fets en una peça editada), la nota a càmera (quan els conductors 

del programa simplement llegeixen la informació, sense imatges), l’off conductor (quan 

sobre la locució dels conductors se sobreposen imatges dels fets), o les declaracions 

                                                
30

 A: Domingo, D., Alborch, F., i Araüna, N., 2009. La informació de proximitat als informatius 
televisius catalans. Observatori de la Comunicació Local: InCom-UAB. Disponible a: 
<http://televisions.laxarxa.com/media/assets/1611/Estudi_InCOM-UAB.pdf> 

http://televisions.laxarxa.com/media/assets/1611/Estudi_InCOM-UAB.pdf
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(quan el vídeo només mostra les paraules d’alguna font, normalment introduïdes per 

una nota a càmera, sense arribar a ser una peça desenvolupada). 

També es valoren altres aspectes com el nombre i tipus de fonts que apareixen a les 

peces, l’aparició o no de les peces al sumari, el fet de ser prèviament presentades al 

plató per un presentador/a, la durada i la posició de la notícia a l’informatiu i al sumari 

si hi apareix.  

En el cas de les fitxes informatives es van suprimir les categories de procedència de 

l’encàrrec, ja que era molt difícil saber només veient l’informatiu si aquella notícia era 

un encàrrec d’una associació, ajuntament o particular, o era fruit de la decisió d’un 

periodista.  

 

4.2. Justificació de la mostra 

En un primer moment la idea era centrar el treball en les televisions de proximitat de la 

comarca del Baix Empordà per qüestions de proximitat, ja que es tracta de la meva 

comarca d’origen. Però, després de consultar la Guia de la comunicació de les 

comarques de Girona editada pel Col·legi de Periodistes i el llistat de mitjans elaborat 

pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plural de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, vaig comprovar que al Baix Empordà després de l’apagada 

analògica, tan sols quedava una televisió local privada, Televisió Costa Brava. Així 

doncs, vaig creure convenient ampliar la mostra i afegir també les televisions de l’Alt 

Empordà que apareixien en aquests documents. N’hi havia tres, una de pública, Canal 

10 Empordà, i dues de privades, Empordà Televisió i Tramuntana TV (a través 

d’Internet, IPTV). 

Tramuntana TV va quedar finalment descartada, ja que després de descobrir que 

s’havia escindit vaig comprovar que cap de les dues parts tenia una programació local 

de 24 hores o quelcom semblant, sinó que eren plataformes on es penjaven o vídeo-

notícies o continguts íntegres, però que no es produïen programes propis. 

El procés de descobriment va ser el següent: en un primer moment vaig contactar amb 

el responsable, Josep Maria Frigola, i ens vam entrevistar a Figueres, municipi on hi 

tenia la seva vivenda i una habitació que funcionava de plató. Frigola, juntament amb 

el seu fill, ambdós fundadors del projecte, em van explicar que Tramuntana TV va 



43 
 

néixer com un projecte de recerca en noves tecnologies de visualització audiovisual31. 

És a dir, ells investigaven noves formes de difusió de continguts audiovisuals a través 

d’Internet, però la part de creació de continguts la duia el seu soci Carles Pujol. Aquest 

se’n va separar i es va quedar amb el nom (Tramuntana TV), ja que no estava 

registrat. Carles Pujol ara es dedica a fer vídeo-notícies sobre Figueres al web 

tramuntanatv.com, i els Frigola publiquen continguts íntegres com conferències, debats 

o partits de futbol, també sobre Figueres, a ventdelnord.tv. 

Així doncs, tot i que Tramuntana.tv va néixer com la primera televisió local a través 

d’IPTV i durant el 2012 va tenir una graella de programació amb algun programa propi 

i transmissions en directe, en el moment de la investigació no realitza aquesta funció i 

vaig considerar oportú excloure-la de la mostra. 

Finalment, les tres emissores que s’analitzaran són aquelles de l’Alt i Baix Empordà 

que tenen una programació de 24 hores i emeten a través de TDT: Televisió Costa 

Brava, Empordà Televisió i Canal 10 Empordà.  

 

 

 

 

  

                                                
31

 Ventdelnord.tv, 2014. Presentació. Nous reptes per una televisió de proximitat en la segona 
dècada del segle XXI. [En línia] Disponible a: <http://www.ventdelnord.tv/bufa> [Consultat 7 
abril 2014]  

http://www.ventdelnord.tv/bufa
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5. Anàlisi dels resultats 

Després de realitzar l’anàlisi de les tres televisions de proximitat de l’Empordà  

–Canal 10 Empordà, Empordà Televisió i Televisió Costa Brava– durant la setmana 

del 14 al 20 d’abril de 2014 mitjançant les fitxes d’‘Anàlisi de continguts’ i ‘Anàlisi de les 

peces informatives’, se n’extreuen resultats diversos que es descriuen a continuació. 

S’han analitzat un total de 491 programes –125 emesos per Canal 10, 160 per 

Empordà TV i 206 per TV Costa Brava– dins del temps d’emissió estudiat (de 07:00h a 

01:00h). Aquestes xifres donen una mitjana aproximada de 23 programes emesos per 

dia en la franja horària escollida.  

Pel que fa als informatius s’han analitzat un total de 12 telenotícies, un per dia a cada 

emissora. Cal tenir en compte que el divendres 18 d’abril de 2014 va coincidir amb un 

dia festiu, divendres Sant i, per aquest motiu, cap de les tres televisions va emetre 

l’edició diària del programa. D’aquests informatius s’han comptabilitzat un total de 108 

peces emeses, una mitjana de 9 notícies per edició. 

5.1. Els continguts a les televisions de l’Empordà 

Com s’ha explicat en el marc teòric d’aquest treball d’investigació les graelles de les 

televisions de proximitat estan formades bàsicament per programes de producció 

pròpia i de producció sindicada, a través de xarxes de sindicació de continguts com 

són La Xarxa (XTVL) i les Televisions Digitals Independents de Proximitat (TDIP).  

Per tal de poder comprovar si els continguts que emeten les televisions de proximitat a 

l’Alt i Baix Empordà són o no de proximitat és necessari saber qui els produeix, com, 

en quins formats, quines temàtiques són les més recurrents, etc.  

5.1.1. Dades  

Les dades que s’obtenen de l’anàlisi dels programes durant el període d’emissió 

estudiat sobre la producció són, tal i com es pot veure en el Gràfic 1, que: un 45% dels 

continguts són produïts per La Xarxa, un 19% són de producció eminentment pròpia, 

un 24% redifusions de continguts propis, un 1% programes en directe, un 9% es tracta 

de producció de les TDPI i un 2% de producció externa que no prové de cap xarxa de 

sindicació de continguts. Així doncs, si es suma, d’una banda, la producció pròpia, on 

hi entrarien també les redifusions pròpies i els directes i, de l’altra, la producció 

sindicada de l’XTVL i les TDIP, en resulta que un 54% de la producció prové de les 

xarxes de sindicació, davant d’un 44% de producció pròpia.  
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Gràfic 1. Procedència de la producció total dels continguts de les tres televisions de la mostra. Font: 

Pròpia.  

El Gràfic 1 mostra la el conjunt de les tres televisions, però individualment totes tres 

segueixen la mateixa tendència (veure Gràfic 2). Hi domina la producció sindicada a 

través de La Xarxa, seguida de la producció i la redifusió pròpia. En el cas de les dues 

privades la TDPI ocupa la quarta posició, en canvi, a la pública no hi té representació, 

ja que es tracta d’una xarxa de sindicació exclusiva per televisions de proximitat 

privades.  

 

Gràfic 2. Procedència de la producció dels continguts a cada emissora: Canal 10 Empordà, Empordà 

Televisió i Televisió Costa Brava. Font: Pròpia.  

En quant als macrogèneres, tenint en compte la classificació del CAC (2002) en tres 
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domina clarament la informació per sobre de l’entreteniment. I, la ficció, no hi té cap 

tipus de representació.  

 

Gràfic 3. Macrogènere predominant en el conjunt de la programació de les televisions de proximitat 

analitzades. Font: Pròpia.  

 

En aquest cas la tendència no es reprodueix per igual a les tres cadenes, sinó que a 

Canal 10 l’entreteniment és mínimament superior a la informació, aconseguint gairebé 

un equilibri entre ambdós gèneres (veure Gràfic 4). 

 

Gràfic 4. Macrogènere predominant en cada emissora. Font: Pròpia. 

Deixant els macrogèneres de banda, cal fixar-se també en el tipus de programes que 
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produir els continguts, el format més emprat amb diferència és l’informatiu (38%), 

seguit del reportatge (17%) i l’entrevista (15%) (veure Gràfic 5).  

 

Gràfic 5. Formats en que es presenten els continguts, en general, a les tres televisions analitzades. Font: 

Pròpia. 

 

En canvi, segons qui produeix els programes, el format predominant varia. Si els 

programes són de producció pròpia es manté l’informatiu (41%) com a format principal, 

però en segon lloc hi trobem les entrevistes (24%), seguides d’altres (15%), que inclou 

principalment redifusions d’esdeveniments culturals o esportius. En aquest cas els 

reportatges no hi tenen representació (veure Gràfic 6).  

 

Gràfic 6. Formats en què s’emeten els continguts de producció pròpia. Font: Pròpia.  
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Pel que fa a la producció de La Xarxa, segueix predominant l’informatiu (42%) però no 

amb massa diferència dels reportatges (31%). La resta de formats tenen una 

representació molt més minoritària (veure Gràfic 7).  

 

Gràfic 7. Formats dels continguts produïts per La Xarxa per a les tres emissores analitzades. Font: 

Pròpia.  

 

En el cas de les Televisions Digitals Independents de Proximitat (TDIP) la tendència sí 

que canvia (veure Gràfic 8), ja que 
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cinquena posició i és el format 

reportatge (30%) el que predomina, 

seguit de la tertúlia (23%), el debat 

(14%) i altres formats (14%). Aquest 

fet es pot explicar, en tant que les 

TDIP no són un servei de notícies i, 

per tant, els és molt més difícil crear 

programes informatius. A més, les 

cadenes locals que hi participen són 

de punts diferents de tots els països 

catalans, no només del Principat.  

Així doncs, els altres formats són més adients per aquest tipus de xarxa de sindicació 

de continguts.  
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Gràfic 8. Formats més emprats per les TDIP per difondre 

els continguts. Font: Pròpia. 
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Passa quelcom semblant amb els 

formats que produeixen les cadenes 

externes (veure Gràfic 9). En aquest 

cas el format dominant amb 

diferència és l’entrevista.  

Cal tenir en compte, però, que el 

nombre de programes produïts per 

cadenes externes és molt menor als 

continguts de producció pròpia o de 

les xarxes de sindicació. No obstant, 

els que s’han trobat en la 

programació de les tres emissores 

analitzades són principalment entrevistes (50%) i reportatges (25%). S’ha de dir que la 

producció externa prové bàsicament de Televisió de Girona i del Bisbat de Girona.  Es 

tracta de programes que compren directament les emissores locals a aquestes 

empreses, independentment de les xarxes de sindicació.  

Un altre factor important a tenir en compte és l’àmbit geogràfic sobre el que tracten els 

continguts emesos en les televisions de proximitat, ja que és un factor clarament 

revelador de la proximitat. En aquest cas hi ha certa diferència entre les emissores 

privades (ETV i TVCB) i la pública (C10). En el cas de les privades hi predominen els 

continguts autonòmics (51%). En canvi, a la pública els continguts locals (46%) tenen 

més representació que els autonòmics (36%) (veure Gràfic 10).  

L’àmbit comarcal té una representació major a TVCB, però cal tenir en compte que, a 

diferència de les altres dues emissores, es tracta d’una televisió d’abast comarcal, per 

tant, en aquest cas es consideren continguts de proximitat tant els d’abast local (21%), 

com els d’abast comarcal (17%). A la cadena pública, Canal 10, hi ha una 

sobrerepresentació de l’àmbit comarcal, perquè durant la setmana d’anàlisi es va 

celebrar a la Costa Brava (comarques del Baix i Alt Empordà) el torneig de futbol 

internacional MIC 2014 (Mediterranean International Cup) i Canal 10 va retransmetre 

alguns dels partits en directe i diferit. 

Gràfic 9. Formats dels continguts produïts per les 
cadenes externes. Font: Pròpia. 
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Gràfic 10. Àmbit geogràfic al que es refereixen els continguts emesos en les diverses cadenes locals. 

Font: Pròpia. 

 

Continuant amb l’àmbit geogràfic, però en aquest cas fixant l’atenció en la producció 

dels continguts (Pròpia, XTVL, TDIP o Externa), es pot veure (Gràfic 11) com en la 

producció pròpia predominen clarament els continguts locals (77%), seguits dels 

comarcals (22%), bàsicament per l’aportació de TVCB i amb una representació mínima 

dels provincials (1%).  
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Gràfic 11. Àmbit geogràfic dels continguts segons la procedència de la producció. Font: Pròpia. 
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En el cas de les xarxes de sindicació (XTVL i TDIP) dominen clarament els continguts 

d’àmbit autonòmic (més del 80%). No és d’estranyar, ja que produeixen per televisions 

de proximitat de tot el Principat (XTVL) i dels països catalans (TDIP).  

Tot i així, cal remarcar que molts d’aquests programes s’inclouen dins l’àmbit 

autonòmic perquè inclouen continguts de diverses localitats, entre elles, també de les 

televisions locals analitzades. Així doncs, s’inclou dins l’àmbit autonòmic perquè són, 

principalment, programes contenidors32, però també hi ha espais pels continguts 

locals.   

És interessant fixar-se en els continguts que predominen segons les franges horàries 

d’emissió analitzades (Gràfic 12). Durant el migdia (13:30 a 15:30 h) i el prime time 

(20:00 a 22:30 h) predominen els informatius superant el 50%. Aquestes hores 

coincideixen amb els àpats (dinar i sopar) i també amb els horaris en què s’emeten els 

telenotícies autonòmics i estatals. Tenint en compte que a cada franja s’emeten una 

mitjana de quatre programes diaris, el 50% significa que dos d’aquests o més de la 

meitat de les hores de la franja estan ocupades per informatius. 

Cal esmentar que els informatius arribarien a assolir el 60% o més en les franges de 

migdia i prime time, ja que durant la setmana analitzada el divendres va coincidir en 

festiu i cap de les emissores va produir l’informatiu diari. Aquest programa va ser 

substituït per continguts en format reportatge, majoritàriament.  

                                                
32

 La major part dels programes produïts per la XTVL es formen amb continguts aportats per 
televisions locals diverses. Per exemple, un programa com Sector Primari conté reportatges 
curts de diferents TDT-L sobre temes com l’agricultura, la ramaderia o la pesca. D’aquest 
conjunt de continguts en fan un sol programa d’una durada més llarga i inclouen així altres 
espais. Això és el que s’entendria com a programa contenidor.   
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Gràfic 12. Tipus de continguts que s’emeten per les tres televisions analitzades classificats en franges 

horàries. Font: Pròpia. 

 

A la resta de franges els continguts queden més repartits. Tot i així, durant el matí 

(07:00 a 13:30 h) també hi ha una gran representació dels informatius. En aquest cas, 

però, les televisions analitzades no emeten informatius propis, sinó que aposten per 

l’informatiu produït per La Xarxa, Notícies en Xarxa (entre setmana); la redifusió d’un 

resum setmanal de notícies (cap de setmana); o, en el cas de Canal 10 Empordà, 

emetre pantalles de text mentre s’escolta la programació de la ràdio local de L’Escala.  

Seguint amb l’anàlisi dels continguts en les franges horàries, és important conèixer en 

quines s’emet principalment la producció pròpia. Tal i com es pot observar al Gràfic 13, 

al prime time és on els continguts propis tenen més presència (80%). S’entén que sigui 

en aquesta franja, que adopta el nom prime time perquè és la de més audiència, 

s’emetin més continguts propis i també “exclusius”, com l’edició del telenotícies diari i 

no de la redifusió del del dia anterior (com passa en la franja de migdia); o entrevistes 

als alcaldes, regidors i altres personatges públics locals.  
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Gràfic 13. Producció pròpia per franges horàries. Inclou la redifusió i el directe, ja que també són 

programes produïts per les televisions analitzades. Font: Pròpia.  

 

Per últim, el Gràfic 14 ens mostra les temàtiques més recurrents en els continguts de 

les televisions analitzades, en general. L’actualitat (36%) és la temàtica principal amb 

diferència. La segueixen els esports (14%) i la cultura i tradicions (13%), llavors la 

política (8%), oci i lleure (7%) i temes diversos (7%). Pel que fa als continguts de 

producció pròpia (Gràfic 15), l’actualitat (33%) segueix essent el tema estrella en la 

programació, però per davant dels esports (11%) s’hi situa la cultura i tradicions (23%), 

i en quarta posició la política (8%).  

 

Gràfic 14. Temàtiques dels continguts de proximitat a les tres televisions de la mostra. Font: Pròpia.  
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Gràfic 15. Temàtiques més recurrents en els continguts de producció pròpia, tenint en compte que també 

es consideren de producció pròpia les redifusions dels programes propis i els programes en directe. Font: 
Pròpia. 

 

5.1.2. Apectes generals 

Les característiques comuns pel que fa als continguts de producció pròpia són que es 

tracten de programes d’una durada aproximada d’entre 20 i 40 minuts. Aquests es 

presenten principalment en format entrevista, alguns sobre temàtiques concretes i 

altres de temes diversos. El més típic en aquests casos és l’entrevista amb l’alcalde o 

amb els regidors dels consistoris. També és freqüent el format informatiu que consta 

d’un presentador que repassa, ja sigui l’actualitat municipal, esportiva, 

cinematogràfica, etc.  

La major part dels programes estan presentats per col·laboradors de l’emissora, 

excepte el telenotícies que són elaborats per professionals. Els col·laboradors són els 

que ideen el programa, escullen els continguts i s’encarreguen de gestionar-lo. El mitjà 

es limita a oferir-los l’espai i el material necessari i s’encarrega de la realització. 
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5.2. Els informatius a les televisions de l’Empordà 

Les tres cadenes analitzades disposen d’un informatiu propi en la seva programació. 

Tot i emetre el telenotícies tres vegades diàries (matí, migdia i vespre) en el cas de 

TVCB i ETV i, dues (migdia i vespre) en el cas de Canal 10, l’única edició nova és la 

del vespre (20:00h a les privades i 20:30h a la pública). Les altres edicions són 

redifusions de l’informatiu del dia anterior, excepte els dilluns i els caps de setmana 

que emeten un recull de les notícies pròpies de la setmana anterior.  

5.2.1. Dades 

Un dels indicadors més clars de la 

proximitat és l’àmbit geogràfic que 

cobreixen les notícies que s’emeten en 

els informatius d’aquestes emissores. 

Així doncs, a nivell general, tenint en 

compte totes les peces analitzades 

(108) indiferentment de la producció 

(Pròpia o Xarxa), l’àmbit geogràfic 

predominant és el local (74%) seguit de 

molt lluny pel provincial (11%) i deixant 

en un tercer lloc el comarcal (7%) 

(veure Gràfic 16).  

El fet que l’àmbit provincial passi per 

davant del comarcal és perquè, tot i que 

TV Costa Brava és una televisió de 

cobertura comarcal, les peces que 

genera fan referència principalment als 

diversos municipis de la comarca. Per 

tant, s’entén que l’àmbit comarcal no 

tingui tanta representació. I els 

esdeveniments que cobreix a nivell 

comarcal fan referència, en la majoria 

de casos, a més d’una comarca o a la 

província. Així doncs, passen a ser 

informacions d’àmbit geogràfic provincial.  

Gràfic 16. Àmbit geogràfic al que fan referència les 

peces informatives en els informatius de proximitat, 
indiferentment de la producció (pròpia o xarxa). Font: 
Pròpia. 

Gràfic 17.  Àmbit geogràfic al que es refereixen les 
notícies de producció pròpia. Font: Pròpia. 
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Si focalitzem l’atenció en la producció 

(Gràfic 17), en el cas de les peces de 

producció pròpia l’àmbit local (93%) 

encara hi té una representació més 

elevada. Deixant en un segon terme els 

àmbits comarcal (3%), provincial (2%), 

autonòmic (0%) i estatal (2%). La 

representació de l’àmbit estatal s’explica 

perquè Canal 10 produeix un parell de 

notícies sobre estrenes 

cinematogràfiques i, per tant, l’àmbit de 

referència és estatal.  

Pel que fa a les peces produïdes per la XN (Gràfic 18), les d’àmbit local (4%) passen a 

ser les de menys representació juntament amb les d’àmbit estatal que no en tenen 

cap. En aquest cas l’àmbit de procedència principal és el provincial (46%), seguit pel 

comarcal (25%) i l’autonòmic (25%) en la mateixa mesura.  

Un altre factor que s’ha pres en 

consideració en l’anàlisi de les peces 

informatives ha estat la repercussió de 

les notícies. A banda de l’àmbit 

geogràfic al que es refereixen, també 

és interessant conèixer l’àmbit de 

repercussió que tenen les notícies. Les 

dades mostren que, en la línia de 

l’àmbit geogràfic i tenint en compte que 

l’objectiu de les televisions de 

proximitat és o hauria de ser informar 

sobre els esdeveniments propers a la 

zona de cobertura, el principal àmbit de 

repercussió és el local (62%). En segon lloc es situen el provincial (14%) i l’autonòmic 

(14%) i, per últim, el comarcal (5%) i estatal (5%) (veure Gràfic 19).  

També cal tenir en compte, igual que en el cas dels continguts, la producció de les 

notícies. El 77% són de producció pròpia, davant d’un 22% de la XN i només un 1% 

d’altres cadenes (veure Gràfic 20). Aquest és també un bon indicador de la proximitat 

en un programa com l’informatiu, referència principal en aquest tipus d’emissores. El 

Gràfic 18. Àmbit geogràfic sobre el que tracten les 

notícies produïdes per la Xarxa de Notícies. Font: 
Pròpia. 

Gràfic 19. Àmbit de repercussió de les notícies 

analitzades, independentment de la producció. Font: 
Pròpia.  
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Gràfic 20. Procedència de la producció de les notícies 
en el conjunt dels informatius. Font: Pròpia. 
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fet que la producció sigui pròpia 

assegura, en certa mesura, que els 

continguts es refereixin a l’àmbit de 

proximitat de cada emissora.  

Canviant de factor d’anàlisi, les 

temàtiques de les notícies són un 

indicador de la “salut” de les emissores, 

en el sentit que una varietat temàtica 

significa una pluralitat informativa. És a 

dir, permet observar si la informació de 

proximitat es centra únicament en les 

institucions –ajuntaments municipals, 

principalment– o també dóna veu a la societat.  

Al Gràfic 21 es pot comprovar que les temàtiques, a nivell general de les tres cadenes, 

són variades. El domini és de les notícies relacionades amb temes d’art i cultura 

(30%), un tipus d’activitats que solen estar potenciades per la societat i les 

associacions que existeixen en aquesta. També hi ha actes culturals organitzats per 

l’ajuntament, com les festes majors o altres, però en la majoria dels casos provenen 

d’activitats organitzades per l’associacionisme municipal.  

Els esports són l’altra temàtica dominant (17%), se situa en una segona posició. Cal 

tenir en compte que l’esport és una de les principals fonts d’activitat en els municipis, 

ja sigui a nivell de competició, com a nivell social amb l’organització de caminades, 

curses populars, etc.  

En tercer lloc hi trobem la classificació ‘altres’ (12%), aquesta està formada 

bàsicament per l’agenda d’activitats municipals que emeten diàriament dues de les 

cadenes analitzades al final del bloc de notícies.  

Els successos (9%) i la política (8%) ocupen una quarta posició. En el cas dels 

successos es tracta de fets puntuals i imprevistos. I, pel que fa a la política, la majoria 

de les peces es produeixen després d’un ple municipal. La resta de temàtiques tenen 

una representació molt més minsa.  
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Gràfic 21. Temàtiques de les notícies que apareixen en els informatius de l’Empordà. Font: Pròpia. 

 

L’esquema es repeteix d’una manera similar si s’analitzen les temàtiques de les tres 

cadenes per separat (veure Gràfic 22). Les arts i la cultura segueixen predominant 

seguides pels esports. La tercera posició és variada en totes tres, mentre que a Canal 

10 l’ocupen els successos, a TV Costa Brava queda molt repartit i, a Empordà TV hi 

trobem la categoria ‘altres’, que bàsicament fa referència a l’agenda. És important 

considerar que Empordà TV emet l’agenda municipal després de cada bloc de notícies 

de Roses i Castelló d’Empúries, per això la representació és més gran. També cal tenir 

present que les temàtiques com els successos tracten fets espontanis que poden 

donar-se més o menys durant una setmana. La cultura i els esports s’entén que siguin 

clarament predominants, perquè com s’ha comentat anteriorment, són les categories a 

nivell municipal que generen més activitats d’una forma periòdica i planificada. 
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Gràfic 22. Temàtiques de les notícies dels informatius per cadena. Font: Pròpia. 

 

D’altra banda, pot semblar curiós que 

la temàtica predominant en les notícies 

no sigui la que apareix en primer lloc al 

sumari. Com es pot observar en el 

Gràfic 23, l’economia (23%) i els 

esports (23%), seguides de les 

infraestructures (15%) i el medi 

ambient (15%), són les temàtiques que 

ocupen la primera posició en aquest. 

La representació dels esports està més 

present perquè, com s’ha comentat en 

algun altre moment, durant aquella 

setmana es va celebrar un 

esdeveniment esportiu a nivell 

comarcal, el MIC 2014. 

En el cas de les temàtiques en primera 

posició als informatius està molt més 

equilibrat (veure Gràfic 24). Els 

informatius són el programa més 

estretament lligat a l’actualitat que 
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Gràfic 23. Temàtiques de les notícies que apareixen 
en primera posició al sumari. Font: Pròpia. 

Gràfic 24. Temàtiques que ocupen la primera posició 

als informatius. Font: Pròpia.  
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emeten les televisions locals. Així doncs, no és estrany que no hi hagi cap tema que 

predomini clarament sobre els altres en la primera posició, perquè segons els actes, 

activitats o successos que esdevinguin aquell dia i els criteris de noticiabilitat de cada 

mitjà, la primera notícia serà sobre un tema o un altre.  

Un altre aspecte important a tenir en 

compte i a destacar, sobretot pel que fa 

a la qualitat de les informacions que es 

donen i al prestigi del mitjà, són les 

fonts que apareixen per recolzar, 

rebatre o testimoniar una informació.   

El Gràfic 25 mostra el tipus de fonts que 

apareixen en les peces informatives. 

Les institucions (30%) i les 

organitzacions (30%) són les principals 

fonts entrevistades per donar 

declaracions sobre què succeeix, què es fa, etc. En un segon lloc hi trobem les fonts 

professionals (29%), dins d’aquestes hi hauria per exemple: empresaris, entrenadors, 

experts en algun tema concret, etc. I, per últim, les fonts menys recurrents són els 

ciutadans, és a dir, la societat (11%). Aquests només apareixen en notícies de 

successos, com a testimonis o en activitats, com a participants.  

Pel que fa a les fonts és important 

també saber la varietat que hi ha, és a 

dir, quantes fonts donen el seu punt de 

vista o parer en cada peça (veure 

Gràfic 26).  

Es pot observar (Gràfic 26) que a la 

majoria de les notícies només hi 

apareix una o dues fonts. Seguidament, 

hi ha un gruix important de notícies en 

les que no hi apareix cap declaració 

(22%), tenint en compte que no s’han 

inclòs les peces d’agenda.  La majoria de les peces que no disposen de fonts són 

aquelles que tracten sobre la prèvia d’algun esdeveniment.  

Gràfic 25. Tipus de fonts que apareixen a les notícies. 
Font: Pròpia.  

Gràfic 26. Nombre de fonts que apareixen en les 

peces informatives. Font: Pròpia.  
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Es repeteix el mateix esquema si es mira cada emissora per separat (Gràfic 27). No 

obstant, també és important que si hi ha més d’una font aquestes siguin variades. És a 

dir, punts de vista diferents d’un mateix assumpte, si és que n’hi ha. En la majoria de 

peces sobre política hi apareix sempre una font del govern i una font de l’oposició. En 

les relatives a activitats culturals hi sol aparèixer la persona o associació encarregada 

d’organitzar-la i en algunes ocasions les opinions dels ciutadans. En notícies sobre 

economia, els actors implicats: empresaris, autònoms, treballadors, etc., o 

l’ajuntament.  

 

Gràfic 27. Nombre de fonts per peça a cada emissora. Font: Pròpia.  

 

5.2.2. Aspectes generals 

Televisió Costa Brava utilitza el recurs del ‘fals directe’ per presentar les edicions que 

s’emeten al matí i al migdia següents i les dues edicions que es repeteixen a les 

22:00h i a les 00:00h. Es fa una breu presentació dient “bona nit” o “bon dia” i l’hora 

d’emissió, però l’ordre de les peces en que apareixen i la presentació prèvia de cada 

una és la mateixa.  

Empordà Televisió també disposa de presentadora. En aquest cas, però, només 

introdueix cada notícia i no dóna la benvinguda als espectadors a l’inici. Així doncs, es 

pot reproduir l’edició en l’horari que es vulgui. A diferència de TVCB, Empordà TV 

separa els blocs de notícies segons el municipi. Comença sempre per les notícies de 

Roses, ciutat on té la seu l’emissora i el conveni més important, després d’uns minuts 

de publicitat es reprèn l’informatiu amb les notícies de Castelló d’Empúries, hi torna a 

haver una pausa de publicitat i, en acabat, s’emet el bloc d’informacions de Figueres o 
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la comarca. Per últim, es dóna la previsió meteorològica de la comarca a través del 

servei meteorològic de Catalunya.  

Canal 10 Empordà és la única que no utilitza la figura del presentador, en canvi, sí que 

separa blocs de notícies per seccions: actualitat, esports i agenda. Emet, en primer 

lloc, les notícies relatives al municipi; en segon lloc, la secció d’esports amb la 

informació pertinent; en tercer lloc, dins de la secció d’actualitat, les notícies provinents 

de la Xarxa de Notícies (XN); després, l’agenda municipal; i, per últim, un espai 

publicitat per serveis funeraris Mémora amb els obituaris.  

L’estructura general dels informatius de proximitat és d’uns 20-30 minuts. El més curt 

és el de L’Escala, ja que només cobreix la informació d’un sol municipi i produeix unes 

3 o 4 peces per dia, la resta són de La Xarxa. Les peces de notícies tenen una durada 

aproximada d’entre 1 i 3 minuts. En alguns casos hi ha peces que van dels 5 als 10 

minuts, aquestes solen ser sobre temes de política o infraestructures, normalment són 

resums de les decisions que s’han pres als plens municipals que repassen temes 

diversos del municipi i compten amb la intervenció de l’alcalde, els regidors i la 

oposició. 

En quant a aspectes formals, tots els informatius inclouen un sumari a l’inici del 

telenotícies. En aquest hi apareixen les notícies principals de la zona que cobreixen. 

Normalment s’hi col·loquen totes les informacions de proximitat que es tractaran, però 

quan hi ha moltes peces pròpies algunes no s’inclouen al sumari.  

Una altra característica és que tots els informatius, en més o menys mesura, emeten 

notícies provinents de la XN. Aquestes es situen després de les informacions pròpies 

de cada emissora i són més o menys abundants segons la quantitat de notícies 

pròpies que han generat aquell dia. Canal 10 és l’emissora que explota més aquest 

recurs, ja que al només cobrir la informació d’un municipi les peces pròpies són 3 o 4 

per dia. En canvi, TV Costa Brava i Empordà TV emeten una mitjana de 6 notícies 

pròpies per dia i en algunes edicions no inclouen notícies de la XN. 

El format més emprat per oferir les notícies és el de veu en off del locutor, intercalant 

declaracions dels actors principals i imatges en moviment pròpies. Es troben també 

altres fórmules com la infografia amb una veu en off, principalment per l’agenda i els 

resultats esportius. I en dues ocasions s’ha trobat el format, veu en off amb imatges 

d’arxiu.  
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6. Conclusions 

Les dades obtingudes de l’anàlisi dels continguts de les televisions de proximitat de 

l’Empordà –Canal 10 Empordà, Empordà Televisió i Televisió Costa Brava– durant la 

setmana del 14 al 20 d’abril de 2014, en la franja horària de 7:00h a 01:00h, permeten 

extreure conclusions diverses sobre la preponderància o no dels continguts de 

proximitat en aquests mitjans i la seva qualitat periodística. 

Els principals indicadors dels que es disposen per valorar la proximitat són la 

producció dels continguts i de les notícies, així com, l’àmbit geogràfic al que es 

refereixen. Altres factors com els macrogèneres i els formats més emprats, en el cas 

dels continguts, ens permeten analitzar si la tendència que hi havia fins aleshores es 

manté o està canviant.  

Pel que fa a la qualitat periodística, els indicadors principals que donen peu a valorar-

la són la producció i l’àmbit geogràfic, però també les temàtiques dominants en les 

notícies, la posició d’aquestes en el sumari i l’informatiu i, el tipus i el nombre de fonts 

d’informació que apareixen a les peces informatives. 

Dit això, si es té en compte la producció dels continguts, tal i com apuntava el Consell 

Audiovisual de Catalunya l’any 2009 al Diagnòstic de la televisió digital local a 

Catalunya, les TDT-L empren sobretot els continguts de producció sindicada amb 

d’altres televisions. L’anàlisi corrobora aquesta afirmació, ja que es pot observar que 

un 54% de la producció prové de les xarxes de producció sindicada (XTVL i TDIP). 

Tanmateix, un percentatge molt important (44%) correspon a la producció pròpia 

(inclou: pròpia, directe i redifusió), per tant, la proximitat té una presència notòria. 

L’únic contrapunt que es podria fer és que la producció pròpia original, és a dir, aquella 

que apareix per primera vegada a la programació i que és nova, representa un 19% 

del 44% total. Tot i així, l’abundància de redifusions de continguts propis (24%) és una 

bona notícia en el sector, ja que fins ara, tal i com s’indica a l’estudi del CAC del 2009, 

les emissores privades incloïen en la programació la producció externa, formada 

principalment per la televenda i programes vinculats a línies de tarifació especial, un 

tipus de continguts totalment desvinculats de la proximitat.  

Actualment, en canvi, la producció externa només té una representació del 2%, i està 

formada per programes amb continguts de proximitat que es compren directament a 

les emissores o  institucions, com el Bisbat de Girona, sense passar per les xarxes de 

sindicació. 
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El panorama ha canviat i, en el cas de Televisió Costa Brava, les redifusions 

d’esdeveniments en directe (rues de carnaval, fires populars, actes, etc.) han substituït 

els videoclips musicals que ocupaven la franja de 09:00h a 13:00h. Empordà Televisió 

ocupa ara la franja matinal amb una combinació de carrusels textuals, redifuisons 

pròpies i programes de la XTVL. I, Canal 10 Empordà, en aquest cas una cadena 

pública, omple la franja de 07:00h a 13:00h amb carrusels textuals d’anuncis i l’agenda 

municipal amb l’àudio de ràdio L’Escala en directe.  

Aquest escenari dista una mica del descrit l’any 2002 per Prado i Moragas, en què 

afirmen que les graelles de les TVL «estan formades per tres grans tipus d’emissions: 

els espais configurats amb carrusels textuals i gràfics, les retransmissions de 

programes procedents d’emissores via satèl·lit i els programes televisius pròpiament 

dits» (2002: 20). Els carrusels textuals ocupen gran part de la programació, sobretot a 

la televisió pública i a Empordà TV, en canvi, a TV Costa Brava no utilitzen aquest 

recurs. Les que sí que han desaparegut són les retransmissions de programes via 

satèl·lit, en favor de l’augment de les retransmissions pròpies. Aquest fet significa una 

millora important en el sector, ja que d’una banda es substitueixen programes  de 

producció aliena i continguts desvinculats del món local per programes propis i de 

proximitat. I, de l’altra, tal i com afirmen Prado i Moragas (2002) «la redifusió ofereix a 

l’audiència (que sol tenir més presents els horaris dels altres canals de televisió) un 

increment de les possibilitats de veure els programes» (2002: 21). 

A més, algunes televisions han introduït (Canal 10) i d’altres potenciat (TVCB) les 

emissions en directe perquè tenen una molt bona rebuda entre el públic, tot i tenir uns 

costos més elevats per qüestions de tecnologia i recursos humans. De moment es 

tracten, principalment, d’esdeveniments populars o esportius, no de programes 

emesos en directe des del plató. 

La formació actual de les graelles de les televisions empordaneses compleixen la Llei 

22/2005, de la comunicació audiovisual de Catalunya (LCA), amb l’emissió de quatre 

hores diàries i trenta-dues hores setmanals de programació pròpia. Això, però, és 

gràcies al ja esmentat document33 redactat pel CAC el 2008 que recull que els 

continguts provinents d’una estructura de sindicació són computables en les hores de 

programació original. I, afegeix, que també s’hi poden computar un percentatge 

determinat de les redifusions de determinats continguts. Així doncs, tal i com es 

comentava al Marc Teòric, amb les possibilitats que permet la LCA i els criteris 

                                                
33

 Criteris d’interpretació de les obligacions que integren el règim dels prestadors de servei de 
televisió digital terrestre d’àmbit local en matèria de programació original, producció pròpia i 
emissió en cadena i sindicació de continguts (CAC, 2008). 
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d’interpretació del CAC la sindicació de continguts es converteix en una peça clau per 

a la sostenibilitat de la TDT-L, ja que permet l’eficiència i l’estabilitat del sistema.  

Arribats a aquest punt, la investigació confirma part de la hipòtesis sobre que els 

mitjans locals de l’Empordà es nodreixen de continguts i informació d’altres cadenes o 

de xarxes de sindicació per la falta de recursos humans, materials i econòmics. Queda 

demostrat que realment es nodreixen de continguts sindicats, el que falta per veure és 

si també passa el mateix en el cas de la informació.  

Els motius de la necessitat de continguts provinents de les xarxes de sindicació sí que 

són els que es plantegen a la hipòtesi mencionada, principalment la falta de recursos 

econòmics, de la que en deriven la de recursos humans i materials. Com s’ha 

comentat en epígrafs anteriors les televisions locals es caracteritzen per ser un mitjà 

vulnerable i molt sensible a l’empitjorament de l’entorn econòmic i la convergència del 

canvi tecnològic i la crisi econòmica que s’han donat, han tingut conseqüències per 

aquestes televisions. Totes elles han vist reduir-se la inversió publicitària, però a més, 

tant la televisió pública com les privades (amb una forta dependència econòmica dels 

ajuntaments), també han vist reduït el finançament per part dels consistoris municipals.  

Tanmateix, hi ha un altre motiu, no menys rellevant, que provoca la necessitat de 

continguts sindicats i és el fet que la informació de proximitat no és prou abundant per 

nodrir un mitjà d’abast geogràfic reduït, una altra de les hipòtesis que suscitava aquest 

treball. Hi ha una manca d’informació no tant per les peces informatives del 

telenotícies, sinó més per elaborar nous formats de programes propis com: 

reportatges, tertúlies, magazins, etc. És a dir, s’ha detectat que, pel que fa als 

telenotícies, les emissores tenen prou facilitat per cobrir fets noticiables que tenen lloc 

diàriament en l’àmbit geogràfic d’influència, ja que són municipis actius que generen 

activitat a nivell social i institucional. També s’ha vist que aquells que cobreixen més 

territori (ETV i TVCB) són els que poden editar un informatiu amb més notícies pròpies 

i sense l’ajuda de la Xarxa de Notícies. 

Però, indiferentment que l’àmbit geogràfic de cobertura sigui més o menys extens, 

trobar informació que tingui prou tirada per elaborar programes propis en altres formats 

diferents al telenotícies és més complicat. Les entrevistes (24%) són dins del 

macrogènere informatiu (predominant en l’àmbit de proximitat) el format més emprat, 

després dels informatius (41%), ja que permeten tractar sempre temes nous, encara 

que les persones siguin les mateixes.  
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Els reportatges, en canvi, no tenen cap representació en la producció pròpia, però són 

el segon format més demanat a La Xarxa i els que ocupen el segon lloc en quant a 

presència en el conjunt de les graelles de les televisions de l’Empordà. Això és degut a 

aquesta poca abundància i diversitat d’informació susceptible de ser tractada en altres 

formats més extensos. La solució que han trobat les emissores de proximitat és la de 

vendre a La Xarxa peces de 5 a 10 minuts en format reportatge que serveixen per 

nodrir programes d’una durada més llarga. D’aquesta manera s’aconsegueix també 

que els continguts provinents de La Xarxa no s’allunyin de la proximitat i incorporin 

peces pròpies. 

Formats com les tertúlies de producció pròpia estan començant a prendre força en les 

graelles de proximitat, perquè són un format semblant a l’entrevista, ja que hi 

participen convidats que parlen sobre algun tema d’actualitat i la durada pot ser prou 

extensa, de 30 a 40 minuts. Tot i així, de moment encara li passen per davant les 

retransmissions esportives (5%) o d’actes populars diversos (11%) i els carrusels 

textuals (15%). A grans trets, es segueix complint el mateix esquema que apuntaven 

Prado i Moragas (2002): «Les televisions locals es caracteritzen per una extraordinària 

concentració sobre el macrogènere informació, fet que marca la seva oferta amb una 

escassíssima diversitat genèrica» (2002: 48). La major part dels continguts 

d’entreteniment són produïts per les xarxes de sindicació i la ficció no té cap 

representació en les graelles de proximitat durant el temps d’emissió analitzat, 

segurament pels elevats costos de producció. 

En resum, tot i l’abundància de continguts sindicats a les graelles de les televisions 

empordaneses, la sindicació no suposa una amenaça per la proximitat i tampoc són 

emissores, tal i com apuntava el CAC (2009) amb «un perfil de prestador que utilitza 

molt els continguts sindicats, però que no aporta continguts propis, cosa que pot fer 

desvirtuar el model» (2009: 75). Ans al contrari, les xarxes els aporten continguts de 

gèneres i formats diferents per poder completar una graella més diversa i no tan 

centrada en la informació. I, alhora, és un mecanisme que els serveix d’amplificador 

dels continguts propis, ja que els hi inclou els continguts i peces informatives en altres 

programes amb repercussió a nivell comarcal i provincial.  

Qualitat periodística 

Un altre factor que es plantejava aquesta investigació en les hipòtesis era la qualitat 

periodística dels continguts de proximitat, perquè com s’ha pogut veure en epígrafs 

diversos i, tal i com els antecedents indiquen, les televisions de proximitat, tant 
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públiques com privades, han estat històricament lligades als ajuntaments per qüestions 

de finançament. 

En aquesta investigació la qualitat periodística s’ha valorat a través, principalment, de 

l’anàlisi dels informatius de proximitat. Factors com l’àmbit geogràfic, el municipi, la 

producció de les peces, les temàtiques tractades, la posició de les notícies al sumari i 

a l’informatiu i la varietat i tipus de fonts, han permès detectar si la informació emesa 

responia als interessos dels ajuntaments o no. Tanmateix, aquests factors també han 

servit per valorar si els telenotícies es nodreixen d’informació sindicada o produïda per 

ells.  

Pel que fa a la producció, les notícies pròpies (77%) dominen clarament sobre les 

provinents de la Xarxa de Notícies (22%) i de cadenes externes (1%). Aquest és un 

bon indicador de la qualitat dels informatius a nivell de proximitat, ja que d’aquestes 

dades se’n dedueix que les notícies produïdes per les pròpies televisions tracten 

temes de proximitat, en canvi les provinents de la xarxa es refereixen a un àmbit 

geogràfic més ampli. Així ho corroboren les dades sobre l’àmbit geogràfic de les 

notícies de producció pròpia, amb un clar domini de l’àmbit local (93%), respecte al 

comarcal, provincial, autonòmic i estatal. 

Aquestes dades confirmen la qualitat periodística de la informació de proximitat, en 

tant que les notícies locals predominen sobre les d’altres àmbits, com és d’esperar en 

un mitjà d’aquestes característiques. Però no reafirmen la qualitat periodística pel que 

fa a la independència dels ajuntaments.  

Gairebé el 99% de les informacions emeses per la televisió pública, Canal 10, es 

refereixen al municipi de L’Escala. En aquest cas, el predomini d’un municipi no és un 

indicador de la pluralitat o llibertat informativa, ja que l’àmbit de cobertura d’aquesta 

emissora es limita a L’Escala i quan hi ha alguna notícia rellevant d’algun poble del 

voltant també l’emet. En el seu cas, la qualitat es pot valorar per la varietat temàtica i 

de fonts. No passa el mateix amb les dues emissores privades. Tant Televisió Costa 

Brava com Empordà Televisió cobreixen informativament més d’un municipi. En el cas 

de TVCB, l’àmbit de cobertura és comarcal i en els informatius apareixen notícies de 

municipis diversos, encara que els ajuntaments no participin en el finançament. No hi 

ha  un ordre d’aparició establert segons el municipi. En el període analitzat les notícies 

que apareixen en primera posició a l’informatiu són de Sant Feliu de Guíxols (2), 

Palamós (1) i L’Estartit (1). Al sumari, en canvi, s’emeten en primera posició, una 

notícia relativa a la comarca, una de Sant Feliu de Guíxols, una de Palamós i una de 
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L’Estartit. D’aquesta manera s’entenen els esforços del director de l’emissora, Manel 

Rius, quan explicava el finançament dels ajuntaments: «S’ha d’anar en compte perquè 

han de ser convenis que tinguin a veure amb la publicitat i la promoció. Han de ser 

convenis publicitaris, s’ha de dir així. Una cosa és que cada ajuntament hi posi un nom 

determinat en funció dels seus interessos, però en realitat hem de parlar de convenis 

de publicitat, perquè sinó se sobreentén i n’hi ha que hi posen el punt sobre la “i”, que 

s’estan comprant les notícies i, per tant, aquestes deixen de ser objectives i passen a 

ser un colador. Com que estan acostumats a que les grans televisions, sobretot les 

públiques, tinguin un color polític segons el mandat, doncs també se suposa a la resta. 

Aquest no és el nostre cas. Nosaltres emetem notícies de tots els municipis de la 

nostra demarcació-comarca, no només dels municipis amb els que hi tenim 

conveni»34.  

El cas d’Empordà Televisió, a diferència dels dos anteriors, és el més flagrant i explícit 

de dependència i resposta als interessos econòmics dels ajuntaments. Si bé en 

qüestions temàtiques, com es comentarà més endavant, la informació no es focalitza 

únicament en afers institucionals o polítics, i tampoc es posiciona a favor del govern, sí 

que hi ha una ordre establert d’aparició de les notícies segons el municipi que aporta 

més dotació econòmica. El mateix director, Juanma Abuín, ho reconeix quan se li 

pregunta pels criteris de noticiabilitat: «Els nostres criteris són econòmics. Jo aquí 

sempre m’he discutit i a vegades a Figueres no ho acaben d’entendre. M’agradaria 

poder aplicar criteris periodístics però ‘la pela és la pela’. Jo rebo una subvenció molt 

important de Roses, una mica menys important de Castelló i una que val el que val de 

Figueres. Llavors començo l’informatiu amb Roses encara que les 3 notícies de Roses 

no siguin les més importants, després faig una pausa publicitària i ve Castelló. I 

sempre ho he fet així. Els de Castelló ja saben que si no volen veure les notícies de 

Roses les seves notícies començaran a les 20:15h. I després, venen les de Figueres i 

la resta. Potser la notícia de Figueres és la més important, però anirà on li toca»35. 

Tal i com s’indicava anteriorment, no hi ha una dependència informativa temàtica de 

les institucions públiques municipals. La temàtica predominant en els informatius és 

arts i cultura (30%), seguida d’esports (17%), altres (12%), successos (9%) i en una 

cinquena posició, política (8%). Les arts i cultura i els esports, són temàtiques molt 

lligades a la societat civil, activitats promogudes per associacions culturals o 

esportives. La informació institucional, relacionada amb les temàtiques com política, 

infraestructura, economia, sanitat i ensenyament, tenen només una representació del 

                                                
34

 Annex 6: Entrevista personal (28/03/2014). Manel Rius, director Televisió Costa Brava. 
35

 Annex 4: Entrevista personal (21/03/2014). Juanma Abuín, director Empordà Televisió.  
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19% en el conjunt dels informatius. No obstant, els esports (23%) i l’economia (23%) 

són les temàtiques amb més presència en la primera posició als sumaris, seguides de 

medi ambient (15%) i infraestructures (15%). En el cas dels informatius, la primera 

posició se la disputen els successos, arts i cultura, medi ambient i esports, totes elles 

amb un 17% de representació. Es demostra, com es deia, que els mitjans tenen 

llibertat i pluralitat informativa, si més no pel que fa a les temàtiques. I que no responen 

als interessos de la societat política, sinó que predominen els temes que sorgeixen de 

l’activitat generada per la societat civil.  

Si es fixa l’atenció en les fonts informatives hi ha bastant d’equilibri entre les fonts 

institucionals (30%), organitzacions (30%), professionals (29%) i societat (11%) que 

apareixen a les notícies. Un indicador més de la pluralitat  informativa. També cal 

destacar la presència d’una font (38%) o dues (25%) en les peces informatives. El fet 

d’incloure una o més fonts en una notícia dóna més qualitat a la peça, ja que no 

només aporta informació segons el punt de vista del mitjà, sinó que també dóna la 

visió de les persones implicades, organitzadors, testimonis, etc.  

Així doncs, en conjunt, es podria valorar positivament la qualitat periodística en les 

emissores de proximitat, ja que no hi ha una dependència temàtica de la informació 

institucional, tot i la dependència econòmica d’aquestes. I tampoc hi ha, exceptuant el 

cas d’Empordà Televisió, una preferència municipal segons la inversió econòmica que 

aporta cada ajuntament.  D’aquesta manera es descarta la tercera hipòtesi d’aquesta 

investigació sobre que la qualitat periodística en les emissores de proximitat es veu 

minvada perquè responen als interessos dels ajuntaments que les financen.  

El conclusió, les televisions de proximitat, tant públiques com privades, tot i incloure 

continguts sindicats en les seves graelles pels motius ja esmentats, ofereixen, 

recuperant les paraules de Prado i Moragas (2002), «un servei públic indiscutible: 

serveixen de canal d’informació per a la circulació d’uns continguts que no trobarien 

cap ressò en els grans mitjans de comunicació. I, conseqüentment, donen veu a uns 

actors socials i uns protagonistes diversos» (2002: 59). 

La seva persistència al llarg dels anys demostra, doncs, que la crisi del model de 

negoci de proximitat no es tradueix en una crisi de la demanda, necessitat o interès 

d’aquest tipus d’informació. Ans el contrari, les televisions de proximitat segueixen 

mantenint les seves emissions perquè ofereixen una especialització temàtica de 

proximitat, una oferta amb la que no poden competir la resta de cadenes a nivell 

autonòmic i estatal  
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8. Annexos  
 

Annex 1: Qüestionari semi-estructurat de l’entrevista 

Característiques del mitjà 

- Naixement 

- Titularitat 

- Finançament: model, subvencions o ajudes públiques/ privades 

- Pertany o no a alguna empresa, grup de comunicació o institució. 

Funcionament i estructura que té dins l’organització. 

- Àmbit d’actuació o públic al que es dirigeix: Tota la demarcació? Només al 

municipi on té la seu i els nuclis més propers?   

Com repercuteix: 

- Context econòmic: baixada d’inversió publicitària, baixada d’ajudes 

econòmiques, retallades, ampliació de la zona d’influència significa més 

publicitat? 

- Context polític: mitjà del govern, problemes si depèn de més d’un ajuntament, 

pressions, agenda establerta... 

- Context social: continguts en funció del que més consumeix la societat o altres 

interessos? 

- Context tecnològic: canvis amb la TDT, més o menys viabilitat econòmica amb 

aquesta tecnologia, encariment?, Noves tecnologies, procés d’adaptació?, 

Gestió dels webs o plataformes a internet (multimèdia, streaming, a la carta ...), 

Ús de les xarxes socials? Eines d’interacció amb el públic? 

Producció i organització 

- Quina és la lògica de treball que es segueix? 

- Com es construeix l’agenda del mitjà?  

- Quins són els criteris de noticiabilitat en els informatius? De què depenen 

(actualitat, rellevància, interessos societat, publicitat, municipis adscrits, 

continguts amb més audiència)? 

- Definició dels continguts de la graella (programació), quins criteris?  

- Quin és el tant per cent de programació pròpia? S’adiu amb el descrit per la 

llei? Si tota la producció no és pròpia quina és la forma de treball: sindicació, en 

cadena, compra de programes (horòscop, videoclips, sèries,...) 
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- Quins són els gèneres que tenen més audiència (informatius, ficció, 

entreteniment, cultura, ...)? Per quins s’aposta més? 

- Hi ha algun percentatge de representació de cada municipi de la demarcació 

que s’hagi de seguir? 

- Quines són les principals fonts d’informació de les que es nodreix el mitjà? 

- Quin és el perfil professional dels treballadors? Hi ha molt de voluntariat o 

practicant? Són gent amb estudis en el sector o persones amb inquietuds que 

volen participar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



75 
 

Annex 2: Fitxa d’anàlisi de continguts 

1. CADENA: 

2. EDICIÓ DE L'INFORMATIU 

• Data i Hora 

3. POSICIÓ DE LA NOTÍCIA 

 Al sumari: 

 A l'informatiu: 

4. PRODUCCIÓ:  

 Pròpia/ Directe/ Redifusió 

 Sindicada: Xarxa/ TDIP 

 Externa 

5. ÀMBIT GEOGRÀFIC: (local/ comarcal/ provincial/ autonòmic/ estatal) 

6. REPERCUSSIÓ DE LA NOTÍCIA: (local/ comarcal/ provincial/ autonòmic/ 

estatal) 

7. MUNICIPI: 

8. SECCIÓ (en cas que es divideixi per seccions)  

9. TEMÀTICA (arts i cultura, infraestructures, successos, economia, medi 

ambient, conflictes socials, política, esports, sanitat, ensenyament, ciència i 

tecnologia, trànsit, comunicació, meteorologia, crònica rosa i altres) 

10. TRACTAMENT 

• Presentació prèvia (presentador al plató) 

• Fonts: Institucionals/ Societat/ Associacions/ Professionals  

• Durada de la notícia: 

• Nombre de fonts per peça 

• Format:  

◦ Veu en off+imatges pròpies 

◦ Infotext 

◦ Veu en off+imatges d’arxiu 

◦ Altres... 
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Annex 3: Fitxa d’anàlisi de peces informatives 

 

1. CADENA: 

2. NOM DEL PROGRAMA: 

3. DIA: 

4. ÀMBIT GEOGRÀFIC: (local/ comarcal/ provincial/ autonòmic/ estatal) 

5. HORA D'EMISSIÓ (Franges) 

• Matí: 7:00h a 13:30h 

• Migdia: 13:30h a 15.30h 

• Tarda: 15:30h a 18:00h 

• Vespre: 18:00h a 20:00h 

• Prime time: 20:00h a 22:30h 

• Nit: 22:30h a 01:00h 

6. PRODUCCIÓ: Pròpia / Externa / Sindicació  

7. MACROGÈNERE: (Informació/ Entreteniment/ Ficció) 

8. FORMAT: (Informatiu, reportatge, entrevista, tertúlia, debat, magazín, 

transmissió esportiva, pel·lícula, concurs, xou, infoxou, divers (infotext, 

agenda), altres) 

9. TEMÀTICA: (Actualitat, esports, música, cinema, política, art, economia, 

sectors econòmics, tecnologia, ciència, cultura i tradicions, gastronomia, medi 

ambient, meteorologia, oci i lleure, salut i benestar, divers (temàtica diversa) i 

altres) 
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Annex 4: Entrevista a Juanma Abuín, director d’Empordà Televisió 

 

Com es va iniciar el projecte de Televisió de Roses? 

La història d’això neix al 91. Jo tenia una botiga d’electrodomèstics i un dels altres 

socis tenia una botiga de fotografia. En aquells moments hi va haver una crisi 

immobiliària i la botiga on venia electrodomèstics va deixar d’anar tan bé i estàvem 

buscant una sortida.  

Un noi que treballava amb nosaltres en un viatge que va fer a Platja d’Aro per carnaval 

va veure que allà tenien una televisió local i en tornar ens ho va explicar a nosaltres 

que ens agradava una mica tot això. Tot seguit vam decidir anar a veure’ls i vam 

començar a pensar que a Roses podria funcionar. I així va ser com l’any 91 va néixer 

la idea, vam començar a fer algunes proves i ja et dic, jo no en tenia ni idea, bé 

d’electrònica sí, tenia aparells, però d’aquí a emetre no en tenia ni idea. Però bé, 

parlant amb uns i amb altres vam començar a fer unes proves, visitar televisions i 

després vam buscar un parell de socis més per mirar d’entre tots fer una mínima 

inversió. Perquè, és clar, s’havia de comprar un emissor, uns quants aparells per 

començar,etc. D’aquesta manera en poc temps ens vam reunir quatre persones, vam 

comprar un emissor i uns aparells i el 25 de maig del 1991, coincidint amb les 

eleccions, vam començar les emissions.  

Des d’aleshores fins avui només vam parar l’any 1992 per les Olimpíades quan la 

Generalitat va recomanar a totes les televisions locals que apaguéssim per evitar 

interferències, a canvi que més endavant ens tindrien en compte per regular-nos.  

Des d’un primer moment vau pensar en constituir-vos com a emissora privada? 

Sí, perquè en aquella època no hi havia cap llei que ho regulés, per tant no era il·legal, 

sinó alegal. Per tant, nosaltres vam seguir el camí que havien fet la majoria de les 

altres televisions. I, per evitar conflictes, ens van dir que el primer que havíem de fer 

abans de començar a emetre era comunicar a la Guàrdia Civil les freqüències que 

estàvem utilitzant i des d’on emetíem. Es quedaven amb la boca oberta perquè no 

sabien què fer, era simplement perquè quedés constància que ho fèiem. No va ser fins 

el 1995 que la Generalitat es va posar a regular, és a partir de llavors que es parla de 

les televisions històriques o no.  

En el moment que hi va haver aquella regulació molta més gent es va animar a obrir 

una emissora. Tot i així, la Generalitat va atorgar llicències, principalment a les 

emissores històriques constituïdes en l’alegalitat, moltes de les noves es van quedar 
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sense. Després d’aquest pas, no va ser fins al 2007 o 2008 amb el concurs de la TDT 

que es va tornar a fer un concurs en el que van participar-hi totes les emissores. En 

aquesta ocasió les històriques teníem algun punt perquè ja disposàvem de la llicència.  

Com ha afectat a nivell tecnològic la divisió en demarcacions? 

El nostre handicap ha estat sempre buscar un lloc d’emissió. Perquè en aquesta zona 

de Roses totes les antenes miren cap a Rocacorba. Llavors si tu vols emetre des de 

Roses has de buscar un lloc que no hagis de fer que la gent necessiti una doble 

antena. No pots decidir posar les antenes en una petita muntanyeta si la majoria miren 

cap a una altra banda. Llavors havíem de buscar un punt entremig però no podia ser 

dins del municipi, així doncs, vam haver d’anar fora i va començar la guerra.  

Els pocs recursos no ens permetien comprar els repetidors més potents, per tant 

s’havien de col·locar prou a prop perquè arribés a tothom i, és clar, el fet de cobrir més 

terreny ho feia encara més complicat. En aquell moment vam decidir parlar amb 

Abertis, vam ser pioners. La Generalitat, però ens va obrir un expedient i ens 

reclamava una sanció i tancar-nos la televisió perquè les freqüències que havíem 

agafat eren les que TV3 tenia pensat agafar el dia que fes la migració a TDT.  

Vam tenir sort que el secretari de Roses era molt bo en temes administratius i ens va 

gestionar tot el tema legal per evitar problemes. Ens deien que havíem modificat les 

condicions d’emissió que teníem l’any 1995 i per tant ens tancarien l’emissió. Però la 

llei era igual per tots i, és clar, si alguna altra emissora havia canviat alguna de les 

condicions d’emissió, que la majoria ho havien fet, també haurien de tancar. Quan els 

hi vam donar la llista d’emissores van silenciar el tema, però vam reclamar que 

resolguessin perquè sinó ens ho podrien treure més endavant. Finalment van trobar un 

argument legal per arxivar-lo. A partir d’aquell moment moltes altres emissores van 

pujar a Rocacorba [antena d’Abertis]. I des de llavors estem emetent des d’allà i amb 

la TDT hem continuat.  

Els problemes aquí no ens han acabat mai. Perquè quan van atorgar els múltiplex, 

aquests van de 4 en 4. Aquí érem 3 privades i una pública, i això no és un mal que ens 

ha passat només a nosaltres, moltes televisions amb la crisi econòmica van començar 

a tancar i, és clar, el cost del múltiplex és X i es divideix entre els que hi ha. De fet no 

comprem l’aparell, hi ha una part que és de lloguer d’equip més manteniment i, una 

altra que és d’amortització. Això té un cost anual X i es divideix per 4, quan les 

televisions comencen a tancar has d’assumir la part dels altres. Ara mateix estem 

pagant el doble que quan vam començar i això són molts diners. Al nostre múltiplex 
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érem nosaltres, Canal 10 Empordà, Canal Nord i La Transfronterera. Aquesta última 

no es va arribar mai a posar en marxa i Canal Nord ara no fa gaire va tornar la 

llicència.  

Ara nosaltres ens hem de repartir amb els de l’Escala (Canal 10 Empordà) els costos. I 

això és, ara per ara, la càrrega més grossa que tenim. A més, també teníem un enllaç 

analògic des d’aquí amb el que enviàvem la senyal a Rocacorba i llavors ells la 

repetien i ens van dir que els analògics s’havien de retirar tots, que s’havien de 

substituir per digitals. No pots assumir tampoc comprar un enllaç digital quan també 

has d’acabar a les seves mans perquè tu el compres i l’instal·les, però els hi has de 

comprar l’espai on el posaran. Llavors, com que ens tenen agafats d’una banda o altra 

no teníem més remei. O això, o et compres una muntanya o terreny, et muntes una 

torre i emets que és el que va fer Televisió Costa Brava. En el nostre cas, però, la 

diferència que et cobraven si els hi llogaves tot o si havies de comprar-los l’espai i 

llogar-los la resta no ens sortia a compte, no ho amortitzaríem ni amb 15 anys. Però és 

clar, el lloguer de l’enllaç i el lloguer de l’emissor ens representa una despesa que 

supera els 2.500 € mensuals.  

Quin és el model de finançament d’aquesta televisió? 

Nosaltres per sort tenim convenis amb molts ajuntaments: Roses, Castelló, Palau, 

Figueres i també el Consell Comarcal, la Diputació, que ens dóna uns 2.000 euros a 

l’any i la Generalitat que ens dóna la subvenció estructural en funció de les hores de 

programació pròpia en català.  La resta és publicitat.  

Hi ha hagut moments en què la publicitat representava el 70% i els ajuntaments el 

30%. Actualment et diria que estem en la situació contrària, 70% administracions i 30% 

publicitat. Per això, en els darrers anys hem hagut de fer tants convenis. Però no són 

subvencions el que ens donen, sinó que ens paguen per la feina que realitzem. Per 

exemple, a Figueres li cobrim notícies quan tenen la necessitat de fer públics alguns 

esdeveniments i després emetem els plens en directe per internet.  

Per Roses els hi emetem l’Agenda municipal, també gravem els plens, fem un 

programa que es diu Regidors on al llarg de l’any van passant tots i un programa que 

és L’Hora de l’Alcalde que ve l’alcaldessa un cop al mes. Són feines. I aquí a Roses sí 

que tenim una petita subvenció per fer les noticies i cobrir l’actualitat de Roses. Això 

comporta tenir personal per fer-ho.  
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Roses i Castelló ens paguen per cobrir l’actualitat perquè en el seu dia, quan hi va 

haver el concurs i la Televisió de L’Escala s’havia de convertir en un consorci, no s’hi 

van apuntar.  

L’àmbit d’actuació doncs és principalment Roses? 

Bàsicament fem Roses, on hi tinc una persona amb contracte. Una altra es dedica a 

fer Castelló i a Figueres hi ha un persona que és autònoma i ens fa peces. Tantes en 

fa, tantes en factura. Després també hi ha una altra noia que puntualment es dedica a 

fer reportatges per La Xarxa. I bé, també hi ha molts col·laboradors.  

Quin és el perfil dels treballadors? 

Com a autònoms tenim dues persones i després en plantilla som cinc. Tres d’ells 

treballen a mitja jornada. La noia de continuïtat es dedica unes hores a preparar els 

programes i les altres a fer reportatges per La Xarxa, que avui en dia és un mecanisme 

que ens va molt bé perquè hi guanyem diners tots. També tenim un informàtic que és 

indispensable, perquè si falla alguna cosa l’emissió es queda en negre. I després tinc 

una persona exclusivament a Roses i l’altra a Castelló i dues autònomes que una es 

dedica a Figueres i l’altra a Figueres i comarca en general. Per últim, jo que faig una 

mica de tot.  

L’emissora pertany a un grup de comunicació més gran o com esteu constituïts? 

Som una societat fundada l’any 1991 entre 4 socis. Un d’ells va marxar i les seves 

accions estan repartides, però bàsicament un soci i jo tenim el 80%.  

Com ha afectat la crisi econòmica a la publicitat i el finançament? 

Hem hagut de reestructurar i mirar de baixar les despeses al màxim possible. Perquè 

sort que Roses i Castelló ens han mantingut, més o menys, les mateixes quantitats de 

diners dels convenis.  

Teníem gent que es dedicava a fer un programa d’esports que anava a gravar tots els 

actes dels caps de setmana, però era el programa més costós, ja que eren cinc 

persones que s’hi dedicaven i, tot i que agradava, el vam haver de suprimir.  

D’altra banda, no teníem Figueres i ara gràcies al conveni amb ells i amb el Consell 

Comarcal ens ha solucionat en part al davallada d’ingressos publicitaris. Com et deia 

ha canviat completament el panorama, ara la majoria d’ingressos són de 

l’administració. 



81 
 

Com es tracta la informació política o institucional en una televisió que ha de 

cobrir més d’un municipi i què depèn dels seus ingressos? 

Nosaltres com a televisió local no és que ens dediquem directament a cobrir notícies 

per anar a guanyar un Pulitzer, bàsicament som cronistes del que passa al municipi. 

Perquè hem de viure en aquest poble cada dia i cada cop que fas una notícia 

sensacionalista hi ha gent que li agrada, però sempre estàs afectant a una part de la 

població. Si cada dia fas una notícia d’aquest tipus i vas afectant una part de la gent, 

cada dia hi haurà més gent que deixarà de mirar-te i tu has de viure aquí. Llavors no 

és el que busquem, anem explicant a la gent del poble el què es fa i el què es té 

previst. I després es fa un seguiment del què passa.  

Jo sempre dic que nosaltres més que notícies fem cròniques, mirem d’evitar l’opinió. 

Després sí que per cobrir aquest forat, perquè és clar a vegades també cal donar tocs 

d’atenció o desvetllar el que està passant, fem molts programes d’entrevistes. Quan hi 

ha un tema que és notícia però que costa molt tractar-lo com a tal, aquella setmana es 

dedica el debat a aquell tema, portes gent a favor i en contra, etc. Perquè no es pot 

callar res, però no ens dediquem a fer la notícia i a buscar les pessigolles a qualsevol, 

perquè a aquell que li busques les pessigolles el seu oncle és el carnisser que et fa 

l’anunci. Per tant, tu no et pots anar tirant pedres a sobre el teu teulat, perquè sinó no 

existiries.  

Passa el mateix amb les notícies que poden ferir la sensibilitat dels veïns. En aquests 

casos que TV3 o la cadena que sigui en faci la difusió que vulgui, nosaltres aquell 

tema l’abordarem d’una altra manera. I això ha estat una cosa que des del principi hem 

tingut molt clara. La informació local, de proximitat, és diferent a la resta. No et pots 

anar buscant enemics cada dia.   

Els continguts que emeteu són en funció dels interessos de la societat o per 

criteris vostres? 

Per nosaltres el principal és el que està passant als municipis, però no obviem el que 

passa  a Catalunya, com per exemple el procés sobiranista, tot i que no és la nostra 

màxima prioritat.  

Els temes municipals per nosaltres són prioritaris. Convidem a tots els grups polítics 

perquè expliquin les seves opcions, mirem de buscar experts en aquetes temes, fem 

una taula rodona amb gent diversa, fem seguiments. Perquè són temes que sí que 

afecten al nostre poble. La resta ja hi ha altres mitjans que ho cobreixen. La nostra 

força és aquesta, cobrir el que passa aquí. No intentem mai fer la competència a TV3.  
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La gent de Roses com a referència per saber què passa a Catalunya miren TV3 o 

TVE, però si volen saber què està passant al poble o al voltant, ens miren a. Perquè hi 

ha gent que veu una obra o màquines en un lloc i no saben ni què estan fent o perquè 

és allò i aquesta és la nostra funció, que tinguin informació.  

La digitalització ha facilitat l’activitat? 

En aquest tema la Generalitat amb bon criteri però mal funcionalment fins al darrer any 

t’ajudaven en una partida. Com a televisió local preparaves un projecte de digitalització 

amb el necessari perquè una televisió local es posés a l’alçada de les grans 

televisions. Després, si consideraven que es dedicava  a millorar l’enregistrament, 

l’edició i altres, segons els seus barems t’ajudaven amb un tant per cent. En alguns 

casos havien arribat a donar-nos un 50%. La idea estava molt bé, però és clar tu 

havies de fer la despesa, la inversió, enviar-los els justificants de pagament, tenir-ho to 

acabat i llavors et donaven l’OK. D’aquesta manera encara ens deuen el 2010. Aquest 

any ja no ho han fet, tot i que tampoc m’hagués presentat perquè em deuen més de 

60.000 euros dels últims anys.  

Quin és l’ús que feu de les plataformes, el web i les xarxes socials?  

Disposem d’un web empordatv.cat on tenim moltes visites, superem les 1.000 diàries. 

Però la clau és l’agilitat, el moviment i el canvi que hi ha. Els webs que funcionen son 

aquells que cada dia que hi vas tens nous continguts.  

Youtube és el nostre magatzem de notícies. La nostra mitjana són 3 notícies de 

Roses, 3 de Castelló i un parell de Figueres i comarques, així cada dia tenim un canvi 

de 9 notícies.  

Teniu dades d’audiència de la televisió? 

Les últimes dades del 2012 abans que deixessin de fer informes de la televisió local 

ens donaven una mitjana de 8.000 espectadors diaris i uns acumulats d’entre 28.000 i 

30.000 al mes.  

Ara amb el web podem controlar les visites que tenim. Nosaltres hem anat creixent i hi 

ha vegades que a mesura que passen els dies van augmentant les visites. Això passa 

amb alguns vídeos que la gent fa córrer per les xarxes socials i cada vegada arriben a 

més gent. 

Quins són els criteris de noticiabilitat en els informatius? 
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Els nostres criteris són econòmics. Jo aquí sempre m’he discutit i a vegades a 

Figueres no ho acaben d’entendre. M’agradaria poder aplicar criteris periodístics però 

‘la pela és la pela’. Jo rebo una subvenció molt important de Roses, una mica menys 

important de Castelló i una que val el que val de Figueres. Llavors començo 

l’informatiu amb Roses encara que les 3 notícies de Roses no siguin les més 

importants, després faig una pausa publicitària i ve Castelló. I sempre ho he fet així. 

Els de Castelló ja saben que si no volen veure les notícies de Roses les seves notícies 

començaran a les 20:15h. I després, venen les de Figueres i la resta. Potser la notícia 

de Figueres és la més important, però anirà on li toca. Les de La Xarxa, principalment 

les de la província, les afegim a l’informatiu del migdia. En aquella franja fem un 

informatiu més ampli d’una hora, però en les notícies de la xarxa traiem la 

presentadora.  

Quines són les principals fonts d’informació de les que es nodreix el mitjà? 

Els ajuntaments, una vegada tots han assumit quina és la nostra política: que no els 

atacarem per atacar-los. Tampoc ho evitarem si surt la oposició a criticar l’equip de 

govern, però nosaltres no anirem a buscar els problemes, sempre donarem les 

versions de les dues parts i els hi deixarem dir el que hagin de dir.  

Ha arribat un punt que com saben com treballem ja no ens truquen o ens vénen a dir 

què hem de fer i què no. A vegades sí que truquen per dir-te els temes que hi ha i què 

els hi interessaria que cobríssim, però no et diuen ni com, ni quan, ni de quina forma. 

Sí que rebem dels ajuntaments tota la informació sobre els actes i, de fet, per conveni 

estem obligats a cobrir totes les rodes de premsa d’aquests. Nosaltres hi anem, però 

cobrim allò que nosaltres creiem o ens interessa, no el que ells ens diuen.  

A nivell d’associacions al ser un poble petit i que creu molt en l’associacionisme elles 

mateixes es posen en contacte amb nosaltres. Sobretot per fer prèvies, no tant per 

cobrir la notícia, més per fer-ne difusió.  

Sempre intentem buscar totes les fonts implicades en aquell problema. La nostra 

prioritat és Roses i els veïns, i tota la gent té opinió.  

Quin és el tant per cent de producció pròpia? 

Un 50% és pròpia nostre, un 30% de La Xarxa i l’altre 20% de TDIP (Televisions 

Digitals Independents de Proximitat), aproximadament. Les TDIP som 13 televisions 

de les quals 11 ens dediquem a fer programes. Quan les coses anaven més bé en 

fèiem 3 cada una, ara només un parell i d’aquests n’hi ha alguns que són de passi 
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obligatori i d’altres voluntaris. Els obligatoris s’han d’emetre també a la mateixa hora 

per totes les TDIP, són: Líders  i La Qüestió. A més, cadascú tenim un servidor i cada 

setmana hi pugem dos programes i ens baixem els dels altres, Això ens dóna 10 

programes de 25-30 minuts, un total de 5 unitats de programació que t’ajuden a omplir 

la graella. La Xarxa acaba d’ajudar farcir la resta.  

Com s’estructura la vostra graella? 

Tenim un programa que es diu Tauler d’anuncis. Tots els ajuntaments de la comarca 

ens envien el que fan i anem posant l’agenda de cada un, si no és que n’hi ha molts. 

Això ho fem per acabar d’omplir forats. I llavors durant la nit posem anuncis i van 

sortint uns vídeos una mica eròtics, per no dir pornogràfics. Això comencem a la una 

de la matinada fins les 7:00h. I a llavors ja connectem amb La Xarxa que fan un 

programa de ràdio gravat amb imatges fins les 10:00h que comencem la nostra 

programació. De 12 a 13 h parem i posem el Tauler d’anuncis, després a la tarda cap 

a les 17:30h fins les 19h que no tornem a començar la nostra programació posem de 

nou el Tauler.  

L’horari d’emissió de l’informatiu és a les 20:00 hores, que és l’informatiu primer i nou i 

després a les 23:00h el repetim. L’endemà tornem a emetre a les 14:00h el mateix que 

el de la nit anterior amb les notícies de La Xarxa.  

Coincideixen els horaris dels informatius amb les cadenes generalistes?  

No, nosaltres comencem abans. D’aquesta manera la gent pot veure el teu informatiu i 

no els obligues a que no puguin veure l’altre. També hem de dir que la nostra 

audiència per televisió sol ser gent gran. Els joves consumeixen a través d’internet. 

Però és que els joves no miren ni els nostres ni els de Tele5. Ells van al web de TV3 o 

3/24 i cliquen a aquelles notícies que els interessen.  

Quin és el target? 

Fem programes per tothom. Sí que en fem de concrets pels nens, però jo no sé si ells 

el miren el dia que toca a l’hora que toca. Crec que la majoria ho miren per internet. 

Per això des del primer dia vam tenir clar que havíem de tenir televisió a la carta.  

Quins són els programes de més audiència? 

Els informatius són els líders, però els programes de debat i tertúlia també tenen 

forces visites, perquè com que ja saps que la imatge no és tant important molta gent 

s’ho escolta com si fos la ràdio. No has d’estar pendents de mirar a les persones, no 
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t’interessa massa les cares que posen. Aquest tipus de programes tenen més 

audiència pel web que per la televisió, en canvi els informatius no. Tot i que a vegades 

quan hi ha una notícia important de seguida corre per la xarxa i augmenten les visites.  

Hi ha algun tipus de competència amb les altres televisions de la demarcació? 

En absolut. No tenim cap mena de competència. Primer perquè som amics i, a part 

d’això, l’altra es tracta d’una televisió pública 100% finançada per l’Ajuntament de 

l’Escala i que no surt d’allà. Nosaltres li respectem que no anem a fer cap notícia de 

l’Escala, li comprem la notícia a ell. De la mateixa manera quan ells volen que alguna 

notícia tingui més ressò ens demanen que la posem als informatius i no tenim cap 

problema en afegir-la, al final.  

Quina és la importància de La Xarxa? 

La Xarxa és la forma de treballar del futur. Ha hagut de venir una crisi tan bestia com 

aquesta perquè l’administració i tothom ens n’adonem que no es podia mantenir 

aquest ritme i per això hem vist com tancava Canal Nord.  

En el cas dels treballadors de TV3, abans ens veien com a companys de feina i ara 

ens veuen com esquirols, perquè si a dia d’avui passa alguna cosa per aquí La Xarxa 

ja ens diu que li cobrim perquè ho vol TV3 i ells ja no envien els seus corresponsals. 

Nosaltres fem una previsió cada tarda de les notícies i ells ens poden indicar quines 

els hi interessen o demanar-ho directament.  

A banda de les notícies, també hi ha propostes de reportatges i altres programes. 

Cada setmana donen temes i nosaltres intentem donar-los imatges o reportatges 

tancats que els puguin interessar. Els hi anem fent propostes i si se’ns les queden 

doncs anem fent. Tot funciona així, en cadena. I, a més, per aquests programes ens 

van donant certs diners que van molt bé. Ens paguen una misèria per cada peça que 

pugem a La Xarxa, però no em preocupa perquè són les peces que jo utilitzaré al meu 

informatiu. Entre setmana paguen a 40€ la peça i els caps de setmana 80€. És clar 

això els surt molt més barat i molt és a compte a TV3 que enviar a mínim 3 persones, 

pagar el desplaçament, les dietes, etc. Només ha de pagar la quota d’associat a La 

Xarxa.  

La Xarxa ens ha aportat, a banda de programació, diners. Només que t’agafin dues 

notícies cada dia ja sumen uns diners que ens serveixen de molt per notícies que 

hauríem de fer igualment. I també ens dóna un cert prestigi, ja que la teva noticia pot 

arribar sortir no només a la teva televisió, sinó també a altres de la resta de Catalunya.  
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A més, cada dia que passa la tecnologia juga al nostre favor, i la rapidesa. Les noies 

que treballen pel seu compte tenen el seu ordinador i la seva càmera, surten a gravar, 

ho editen, ho pengen i ho envien elles mateixes a La Xarxa. No cal ni que passin per la 

redacció, ho posen al servidor i ja tenim tots la peça.  
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Annex 5: Entrevista a Miquel Pagès, director de Canal 10 Empordà 

Característiques del mitjà 

Es tracta d’un mitjà públic finançat en part per la publicitat però amb el suport de 

l’Ajuntament de L’Escala que acaba d’afegir el que no arriba en publicitat. Som un 

patronat, una subempresa de l’Ajuntament, però encara que canviï la legislatura no 

ens toquen. Mirem de ser neutrals, naturalment, tothom ha de campejar-ho.  

Roses, per exemple, és privada i es sosté dels ajuntaments, cosa que és il·legal, en el 

seu cas. La llei ho marca això, perquè és una televisió privada, que per això ho són, i 

no es poden nodrir de fons públics directament com l’Ajuntament. Hi pot haver un 5% 

del pressupost, no un 70% com tenen, però bé millor que aguantin que sinó tancaríem 

nosaltres també.  

Com ha afectat el canvi a la TDT? 

Nosaltres hem seguit igual. Vam néixer fa més de 35 anys amb la creació de ràdio 

L’Escala per unes quantes persones. A l’any de funcionar com una ràdio totalment 

amateur d’un grup d’amics es va veure que funcionàvem i des de l’Ajuntament se’ns va 

ajudar, es va posar un local, s’hi van posar diners, es pagava a tres treballadors i 

després la resta eren col·laboradors. Fins que un dia es va decidir pagar a tothom, fet 

que quasi ens porta al tancament, però que es va poder solucionar.  

Al cap d’uns 20 anys de funcionar la ràdio, els mateixos vam veure que hi havia la 

possibilitat de crear una televisió i ens vam anar movent. Nosaltres funcionàvem des 

d’una entitat que es diu CER (Centre Esportiu i Recreatiu de L’Escala) i vam començar 

a engegar-ho des d’allà, però naturalment una televisió sí que necessita de bon 

principi ajuts públics. 

De tota manera la televisió va rebre una injecció inicial en la seva època de cinc 

milions de pessetes, però la gestió es duia des d’aquesta entitat, el CER. Tot era 

amateur, gent que s’ho passava bé, igual que les ràdios d’abans.  Llavors va anar 

creixent  fins un punt que els col·laboradors estàvem fent televisió, però cada vegada 

ens exigien més, tant els que ens finançaven com els espectadors.  

La part amateur està molt bé i hi ha de ser, però hi ha d’haver algú al capdavant amb 

nocions. A partir de llavors em van agafar a mi i a una altra persona i vam engegar la 

televisió fins ara, fa uns 4 o 5 anys.   
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Això sí, tot a nivell local, naturalment. El nostre contingut és 100% local de L’Escala 

amb petites ullades als pobles del voltant a Albons, Bellcaire, Ventalló, etc. Perquè 

naturalment tant amb senyal analògic com ara no és només un focus a sobre L’Escala. 

I és clar ara amb la TDT sí  que arribem a tota la comarca de l’Alt Empordà, un 60% 

del Baix, quasi un 100% del Pla de l’Estany, un 30-40% Gironès, etc. És a dir, la 

cobertura és molt bèstia però no ens ha interessat mai entrar-hi  perquè s’ha demostrat 

que les televisions que ho han intentat se l’han acabat fotent. Perquè no es pot abastar 

tant de territori i, a més, si surts i perds la proximitat acabes morint, per això no ho hem 

fet mai. Sempre hem mantingut L’Escala, tot i que des de fa un temps els pobles veïns 

cada vegada demanen més, els hi interessa que els cobrim alguns fets puntuals i ens 

hi estem acostant mica en mica.  

I aquests ajuntaments col·laboren en el finançament? 

Ara mateix la majoria hi col·laborarien si no fos pels diners, que no en tenen. Però amb 

quotes molt senzilles anem entrant en el que podem. Si tenen un pressupost 

determinat doncs nosaltres els hi oferim el que podem amb aquells diners i així és com 

funcionem amb pessigadetes de pobles.  

La idea amb el temps és, si més no, cobrir la microcomarca de L’Escala. Es dóna 

servei d’Àrea Bàsica de Salut a una sèrie de pobles del voltant, es dóna també servei 

d’Institut als mateixos pobles, etc, és una petita microcomarca. I la idea és acabar 

cobrint aquest territori, però 100% la comarca no, perquè s’ha de tenir en compte que 

es tracta d’una televisió pública on el gros de l’Alt Empordà és Figueres i a ells no els 

hi interessa. És clar que els agradaria que el que es fa a Figueres surti però nosaltres 

no ho anirem a cobrir si ells no ens aporten cap tipus de finançament.  

Quina és l’estructura del mitjà?  

Està format per quatre persones. La ràdio va néixer en una època, la televisió en una 

altra. La ràdio ja era professional quan la televisió encara era amateur, però des de fa 

uns anys ho hem integrat tot, perquè no tenia sentit tenir dos serveis informatius, 

duplicar-ho tot. I ara, des de fa 2 anys aproximadament som 4 persones, unes més 

dedicades a televisió i altres més a que la ràdio tiri endavant però treballant junts, és a 

dir, el contingut que fem uns per informatius és per tots. Naturalment és per 

economitzar i d’aquesta manera generes molt més contingut i et queda molt més 

temps per tractar més temes.   

Com construïu l’agenda del mitjà? 
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Naturalment ens mirem les agendes, totes, tant les culturals, esportives, estem alerta 

amb el què passa a l’Ajuntament, etc. I a partir d’aquí doncs el que va sortint. A 

vegades des de La Xarxa ens demanen algun tema en concret i nosaltres ens movem 

per veure si aquest tema és possible aquí a L’Escala. També ens fixem molt en les 

entitats, quins continguts generen, grups com l’Associació de Comerciants, la 

Confraria de Pescadors, els geganters, etc. Estem molt per ells i sempre es genera 

molta informació des d’aquests punts. Evidentment la política sempre és la base, però 

no hi ha el grup polític que ve i et diu “has de”, sinó que t’informen del que fan i llavors 

nosaltres decidim. 

Quines són les principals fonts d’informació de les que us nodriu? 

Treballem molt a nivell d’entitats. La sort que tenim és la proximitat, per això funcionem 

i prou bé i amb prou audiència, perquè si surts al carrer, tothom et coneix, t’explica, 

saps el que hi ha i llavors publiques o no.  

I en política els mateixos grups polítics s’espavilen. Quan hi ha qualsevol conflicte, en 

els plens sobretot, tenim totes les veus sempre. I quan no hi ha plens doncs estem 

oberts a tothom, el que passa és que la oposició treballarà més o menys o generarà 

més o menys continguts. El que no tolerem és que vingui un grup o un polític aquí i 

digui: “vull fer notícia de”. Això no es tolera, que convoquin una roda de premsa i ja ho 

cobrirem. La independència sempre l’hem tingut.  

Hi ha algun percentatge de representació dels municipis que hi ha a la 

demarcació? 

Nosaltres ens centrem principalment en L’Escala però sí que ara estem molt a sobre 

amb el tema de cobrir altres municipis del voltant, perquè també ens interessa a 

nosaltres de cares a ingressos i audiència. De totes maneres com que L’Escala és el 

centre de tota aquesta subcomarca que t’explicava, doncs ens segueixen i ens veuen i 

a qualsevol lloc ens coneixen, per tant som molt propers al voltant.  

Quins són els programes de la graella i els tipus de continguts? 

Tenim programes propis, ens nodrim de La Xarxa i també Infotexts i altres. Entre els 

programes propis l’informatiu és l’insígnia diari i, els caps de setmana, fem un resum 

de la setmana.  

Els dilluns combinem el Línia Directa, que és l’alcalde en directe una vegada al mes, i 

la resta de dilluns al vespre tenim la Casa de la Vila, que són la resta de grups 

municipals o àrees de govern, anem alternant. També oferim una transmissió d’esports 
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que enregistrem el cap de setmana, ja sigui de futbol, de bàsquet o de tennis taula i la 

retransmetem els dilluns íntegre. Els dimarts hi ha un programa d’esports 

d’aproximadament una hora, a més de la repetició del futbol. Els dimecres hi solen 

haver reportatges, conferències o altres. També tenim un programa que fem amb 

l’Institut de L’Escala. Els dijous fem un programa de cinema que està molt ben fet i 

porta pràcticament 10 anys. A més està molt ben valorat i ens arriben molts imputs. Els 

divendres el programa Parlem, d’entrevistes o tertúlies sobre cultura, societat, 

educació, etc. Això és més o menys el que fem nosaltres.  

També tenim projectes en ment que aviat si ens en sortim engegarem. I després 

estirem de La Xarxa, que també li aportem continguts, però va molt bé. Últimament la 

Xarxa ens ajuda molt més que abans. Ens paguen les notícies que els hi passem, 

participem en reportatges com l’Actual Comarques, l’Actual Esports, etc.  

Per últim tenim l’Infortext que, naturalment, sense la col·laboració de la ràdio no tindria 

sentit tenir unes tertúlies a la ràdio i que no les aprofitéssim. Per això tenim unes 

càmeres posades a la ràdio i ens connectem quan volem. I cada dia, normalment entre 

dos quarts de dues fins les dues, solem connectar amb ràdio. 

Les edicions de l’informatiu són només una, la bàsica, a dos quarts de nou. Després el 

repetim una vegada més al vespre i l’endemà a partir de les dues del migdia. En fem 

un al dia, no dóna per més.  

La programació de matinada fins que connectem amb la ràdio a dos quarts de dues és 

el servei d’Infotext, una mica d’agenda i de publicitat que ens va molt bé i és en un 

format que sempre ens ha funcionat molt, un tant per cent molt elevat de la publicitat 

és a través de l’Infotext, ja que ho fem molt bé de preu perquè preferim que n’hi hagi 

molts que no que no vingui ningú. Després hi ha la franja de migdia que solen ser una 

visita al dia anterior amb l’informatiu repetit. I, finalment, la franja del vespre és de 

programació variada nostra i de La Xarxa. 

Quins són els gèneres o continguts que aporten més audiència? 

L’informatiu és el que més funciona, esports també, tothom té la seva claca, el futbol 

sempre ven. El tennis taula no tant però l’hem de fer. El cinema també. Pràcticament 

tot el que fem nosaltres té molt de seguiment.  

El problema que tenim, com totes les televisions locals suposo, és el marge d’edats 

que et segueix. El target és gent gran, és a dir, a partir dels 40, la majoria. Per això 

juguem amb elements com el fet de realitzar un programa amb l’Institut, per tal 
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d’atraure aquest públic que és al que costa més d’entrar des de la televisió 

convencional, perquè tots aquests programes quan van a parar al web les visites es 

disparen. Aquest programa que sortirà avui al vespre, amb una setmana, essent una 

televisió petita, hi haurà hagut 900 visionats. I amb segons quines notícies et trobes 

amb el mateix.  

Això jo ho veig molt a casa, tinc fills joves que la televisió no la miren, se’n va al web, 

es miren les notícies i programes que els hi interessen i amb una hora ho han liquidat, 

que és el que fan els joves ara i cada vegada més la gent gran. 

Hi ha competència? 

No, en l’àmbit local és una altra història. En competència local amb Empordà TV 

sempre ens hem respectat, si hi ha alguna cosa aquí ens ho demanen i el mateix si hi 

ha alguna cosa a Roses, la fan ells i els hi paguem. A més ens truquem i ens ajudem 

si convé. Som només dos i ens hem d’aguantar perquè entre tots dos ho hem de 

mantenir. Una altra cosa és si hagués continuat Canal Nord a Figueres o hagués 

acabat de funcionar la Transfronterera també a Figueres, llavors potser sí que ja seria 

una altra cosa. Ens haguéssim barallat bastant per la publicitat sobretot, no tant pels 

continguts, perquè llavors seriem molts en un mateix territori. Però hem quedat dos i 

tenim treballs a pagar el repetidor.  

Com ha afectat el canvi a la TDT a nivell tecnològic? 

En quant a imatge molt bé, ha millorat molt la qualitat i tot el que vulguis, però en quant 

a despesa se’ns va quasi triplicar o quadruplicar. Si hagués estat un pas normal a la 

TDT amb els canals que hi havia programats no se’ns hagués duplicat però sí que 

hagués estat una mica més car. Però al plegar Canal Nord i La Transfrotnerera ens 

estem menjant totes les despeses del repetidor entre Empordà TV i nosaltres i això 

són molts diners. Jo crec que és una de les raons que farà caure encara més 

televisions, perquè si ells cauen nosaltres també, ja que no podem pagar-ho i el mateix 

a la inversa, per això som amics. 

S’ha notat la davallada de la inversió publicitària? 

Com que no ens basem en grans marques, sinó en comerç local, naturalment que han 

caigut, com a tot arreu, però no amb uns números molt exagerats. Com que també 

tenim uns preus molt assequibles considerem quasi més col·laboració que no 

publicitat, amb preus que jo veig que tenen altres televisions amb publicitat aquí no en 
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tindríem cap. I menys comptant que l’Escala té 10.000 habitants, no més. Es tracta de 

fer bons preus i mantenir a la gent.  

Quin és el perfil professional dels treballadors? 

Hi ha col·laboradors als que només se’ls paga els desplaçaments i llavors som 4 

treballadors fixes en televisió amb nòmina, en total uns 9. Nosaltres potser som 

exigents però al col·laborador li demanem seriositat, és a dir, que no ens falli. Per tenir 

a algú jove que ens deixi penjats un dia doncs preferim que no, que faci 

col·laboracions puntuals amb un tema i vingui cap problema, però els fixes són gent 

molt seriosa que no fallen i si ho fan t’avisen i llavors ens espavilem. Perquè ens 

havíem trobat amb algun disgust important quan ens deixaven plantats. 

Noves tecnologies, equipaments i altres 

Xarxes socials i el que és web cada dia ho treballem més. Hi ha una persona 

encarregada només del web, que es dedica a crear programes per facilitar-nos les 

coses a nosaltres. En el moment que es penja un vídeo al web automàticament es 

publica a Facebook, Twitter, etc. Hem fet un sistema integrat, un gestor de notícies fet 

a mida per nosaltres, tot per facilitar les coses.  

Per on rebeu més visites: xarxes o web? 

El web és un punt de seguiment de directe, perquè també emetem en directe per la 

web i un punt de visionat de vídeos. I les xarxes socials és el punt des d’on dirigeixes 

la gent a la informació. Si es fan programes en directe i hi ha 15 persones que 

participen, 14 ho fan a través de xarxes socials i una per telèfon. El Twitter en el nostre 

cas no ens funciona, en canvi el Facebook una passada.  

Teniu dades d’audiència? 

No tenim dades des que el Baròmetre va deixar de donar-ne. Ens basem principalment 

en les visites al web i pels imputs que tenim de la gent. És molt fàcil, posa una falta 

d’ortografia a l’Infotext i ja veuràs què passa. No tardes ni 5 minuts en rebre queixes. 

L’últim estudi d’audiència, que es va fer durant la primera etapa de la TDT, em sembla 

que eren 17.000 persones diàries que en un moment o altre ens miraven, ara què 

miraven i quanta estona no ho sabem. Bé, si que sabíem que miraven l’informatiu, això 

sí que ens ho deien.  
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Per davant de tot la nostra base és la dignitat. Per emetre un programa que no val la 

pena no el traiem. Els programes que no funcionen els fem fora de la graella. I ja no 

només això, apostem per continguts dignes, això de televisió “cutre” hem intentat que 

no. Perquè veus moltes televisions locals que penses, fes menys coses i fes-ho més 

bé. Els programes que estem preparant fins que no estiguin clars i veiem que es 

poden emetre amb una qualitat no sortiran. I si s’han de perdre, prefereixo fer-ho que 

no treure alguna cosa que no és digna.   

Quines creus que han de ser les característiques dels productes de proximitat?  

Més que el tipus de producte, la qualitat del producte. Una dicció digna, quan vas a 

gravar en càmera a vegades penses: ‘qui carai ha gravat això?’. Les imatges s’han 

d’agafar bé, amb trípode, bons plans i no de qualsevol manera, muntar-ho i editar-ho 

bé, no perquè sigui una televisió petita s’ha de fer més ràpid i més malament. El que 

surt ha de sortir bé o no surt, això des del primer dia, treure la porqueria. Prefereixo fer 

mitja hora bé que sis hores de porqueria.  

Com estructureu els informatius? 

Nosaltres generem 3 o 4 informacions potables al dia. No dóna per fer seccions però a 

l’hora d’ordenar-ho normalment fem com tothom, primer política, economia, societat, 

cultura, esports...  

Si la cosa creixés, perquè nosaltres som un canal públic i els nostres estatuts marquen 

que si Figueres mateix demà vol entrar pot fer-ho, només ha de pagar la seva quota en 

funció del nombre d’habitants i entra tranquil·lament. I qui diu Figueres diu qualsevol 

altre poble.  

En un inici, amb el canvi a la TDT érem 5 municipis planificats pel canal públic: 

Vilafant, Castelló, Roses, L’Escala i Figueres. Tots 4 es van tirar enrere i ens vam 

quedar sols. La teoria deia que s’havia de fer un consorci entre els municipis, nosaltres 

som una conxorxa perquè som un sol municipi. El CAC ens ho va autoritzar veient que 

o ho fèiem sols o tancàvem i, naturalment els hi interessa que hi hagi canals. No 

s’entén però que Figueres no vulguin cobertura. Sempre hi ha hagut intenció, però 

quan realment hi havia d’entrar va haver-hi la crisi i es va fer un pas enrere, ara 

sembla que torna a revifar. Estaria molt bé que entrés, nosaltres tenim un informatiu de 

mitja hora en què 15-16 minuts són nostres però la resta és de La Xarxa. A mi 

m’agradaria carregar-me els 10 de Xarxa i deixar-lo amb tres peces curtes i prou, les 

més importants. La Xarxa ens ha acabat d’ajudar a farcir tots els programes.  
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En el que no hem volgut entrar mai, perquè considero que no és adient per una 

televisió de proximitat és emetre teletenda, tarots o altres, encara que diguin que dóna 

diners i essent públics menys. A més, crec que tampoc és legal en una televisió local 

ni tarots, ni televendes, ni res. Però això és fa en molts casos si no és fa no es tira 

endavant. A nosaltres ens han reduït un 25% el pressupost aquest any i l’any que ve 

un 25% més, així que...Per sort la publicitat està tornant a revifar.  

Quin futur veus a l’emissora? 

La TDT és morta des del moment que va néixer. La TDT va néixer amb una data de 

caducitat de 10 anys, la local, i els contractes estan fets a 10 anys. Ara en portem 5 o 

6. Jo crec que tal i com està el pati ara, que la banda ampla té capacitat, anirà tot per 

Internet, per IP. Després dels 10 anys dubto que algú renovi. Va néixer morta i pels 

costos encara més.  

Jo recordo la presentació de la TDT-L a la UOC a Barcelona i el ponent de torn va dir: 

“La televisió local és morta, ha nascut la televisió de proximitat”. En aquell moment 

vaig pensar que ens estaven sentenciant. Si nosaltres perdem la proximitat estem 

morts.  

Nosaltres quan a vegades parlem sobre alguna informació de Figueres, per exemple, 

ja ens sentim a dir: “i a nosaltres què merdes ens importa Figueres?”, imagina’t. Però 

és el que deia, nosaltres si perdem la proximitat estem morts. És el que li va passar a 

Canal Nord en una etapa. Van intentar cobrir molta zona, cobrien pràcticament Girona, 

arribava a Platja d’Aro, etc. La gent de Platja d’Aro mirarà abans Televisió Costa Brava 

que Canal Nord. El joc és aquest, si no fas aquest joc estàs perdut.  
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Annex 6: Entrevista a Manel Rius, director de Televisió Costa Brava 

Titularitat del mitjà 

És una televisió totalment privada, però les televisions som privades amb vocació de 

servei públic.  

Finançament 

La majoria de televisions privades rebem finançament dels ajuntaments a través de 

convenis, també la publicitat. En el nostre cas hi afegim un seguit de mitjans al costat, 

com és la ràdio i el diari digital que tots ajuden al final a fiançar publicitàriament el 

paraigües sencer. Inclús la revista Sortida, que és l’última forma afegida ve a ser un 

element més per entrar finançament dins de tot el paquet. Perquè la revista s’alimenta 

d’una redacció que hi ha a baix que alhora ajuda a finançar-la perquè és la mateixa 

redacció que dóna vida a la televisió.  

Jo diria que es pot considerar finançament mixt perquè una part ve d’invents 

publicitaris d’aquest tipus i l’altra d’algun conveni amb algun ajuntament per fer algun 

vídeo. Amb això dels convenis s’ha d’anar en compte perquè han de ser convenis que 

tinguin a veure amb la publicitat i la promoció. Han de ser convenis publicitaris, s’ha de 

dir així. Una cosa és que cada ajuntament hi posi un nom determinat en funció dels 

seus interessos, però en realitat hem de parlar de convenis de publicitat, perquè sinó 

se sobreentén i n’hi ha que hi posen el punt sobre la “i”, que s’estan comprant les 

notícies i, per tant, aquestes deixen de ser objectives i passen a ser un colador. Com 

que estan acostumats a que les grans televisions, sobretot les públiques, tinguin un 

color polític segons el mandat, doncs també se suposa a la resta. Aquest no és el 

nostre cas. Nosaltres emetem notícies de tots els municipis de la nostra demarcació-

comarca, no només dels municipis amb els que hi tenim conveni. 

Quin és l’àmbit d’actuació? 

La nostra zona de cobertura és tot el Baix Empordà, però es tracta d’una zona natural 

feta per la concessió, en aquest cas és casualitat però la demarcació és la comarca. 

Tot i que nosaltres prèviament al canvi a digital ja cobríem la comarca, perquè jo 

sempre vaig pensar que el nostre àmbit havia de ser el Baix Empordà. 

En el moment de la divisió territorial per la TDT ens vam trobar que en una primera 

fase van ajuntar una part de La Selva, la Costa Brava sud, i el Baix Empordà. Això ho 

van fer així des de Madrid, però a l’últim moment, em sembla que va ser Montilla, va 
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fer un canvi d’estructura i van fer una divisió més natural segons comarques. Per tant, 

a nosaltres ens va tocar la mateixa divisió que quan érem analògics. 

Van començar com Televisió Platja d’Aro, quan van decidir ampliar la cobertura i 

canviar el nom? 

Al principi fèiem només informació de Platja d’Aro però com que casualment arribàvem 

a Calonge, Palamós i Sant Feliu, aquesta gent ens deien que també volien sortir. En 

aquell moment ens vam adonar que hi havia ganes de televisió local, de proximitat. En 

contrapartida el nom destorbava i s’havia de posar un nom que englobés a tothom, 

perquè sinó passaria el mateix que amb les ràdios locals que són molt escoltades al 

mateix poble i escassament als veïns, llevat excepcions, perquè porten el nom del veí. 

Per això nosaltres vam posar Costa Brava, perquè englobés a totes les poblacions que 

cobríem. Podríem haver posat també Baix Empordà, hagués estat el mateix, però vam 

pensar que Costa Brava era més comercial encara que no l’agaféssim tota. 

Esteu constituïts com a grup de comunicació, com és això? 

Perquè disposem de diversos mitjans, englobem ràdio, televisió i diari digital. També 

algunes publicacions com revistes mensuals o trimestrals. 

Quina és l’estructura? 

És molt senzilla. En primer lloc, tots els equipaments es troben al mateix edifici, per 

tant, l’aire condicionat que es gasta es gasta per tots igual. El control central des del 

punt de vista tècnic és el mateix i els redactors, no són ben bé els mateixos, n’hi podria 

haver menys, però el que està clar és que tot el recepcionament d’informació i 

tractament de la mateixa es diversifica a partir d’un punt, però fins aquell punt és la 

mateixa despesa, el mateix ordinador que rep els correus, els mateixos telèfons, la 

mateixa gent. Treballar en sèrie amb aquesta estructura significa que pots mantenir 

tots aquests mitjans, si estiguessin per separat seria molt més car perquè hauries de 

tenir un edifici, un equipament tècnic i una redacció pel diari digital, un per la ràdio, un 

per la televisió.  

Fixa’t fins a quin punt va tot conjunt que l’enllaç que envia el senyal al centre emissor 

és el mateix que serveix per la televisió,la ràdio, internet i, fins i tot, altres serveis. Al 

final el secret és fer les coses empaquetades. Ara, qui realment segueix mantenint la 

força i la potència és la televisió, malgrat que diguin d’internet, és veritat que està 

prenent força i nosaltres hi som i estem emetent per internet, pengem els vídeos al 
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web i tot, però de moment la força és de la televisió. La TDT segueix tenint la força de 

sempre, jo no m’ho pensava, pensava que tot se n’aniria a internet.  

Algunes emissores asseguren que quan acabi el termini de la llicència les 

televisions locals deixaran la TDT i emetran per internet, què en penses? 

Jo no hi crec en això perquè he arribat a la conclusió que fins que no arribi  el dia que 

els SmartTV funcionin a màxima velocitat, no canviarà. Al cap i a la fi hi ha un costum 

de la persona que és, m’assec al sofà i me les vas donant totes [les notícies], això és 

una formula que també funciona per la gent jove,  per tant la gent en aquests moments 

consumeix molt internet però no ha deixat de consumir televisió, perquè s’asseu a 

mirar la televisió. Aleshores, el dia que els SmartTV funcionin a màxima velocitat i amb 

la qualitat d’imatge i d’arribada necessària, llavors en parlarem, perquè qualsevol 

televisió per internet es veurà per la pantalla gran, però això no és així encara.  

Com ha repercutit el context econòmic actual al mitjà? 

S’han paralitzat alguns projectes, per una banda. I, per l’altra, s’ha hagut de reduir 

despesa, però no ha amenaçat la televisió, entre d’altres coses perquè la nostra 

estructura és molt petita i fàcil de portar i com a emissora privada sempre hem de 

vigilar que hi hagi un compte d’explotació de marge.  

També hi ha hagut una davallada de la publicitat, perquè els comerços a nivell local, 

que són els que s’anuncien a la televisió, han patit la crisi i han retallat en aquestes 

partides. Però nosaltres hem buscat altres factors. Ens vam adonar que, per una 

banda, disminuïa la inversió publicitària i que si seguíem per la mateixa via no tiraríem 

endavant. En aquest punt hi havia dues possibilitats o bé quedar-te a un racó plorant, 

o bé buscar nous camins, que és el que hem fet. Aquestes s’han traduït en la creació 

d’una revista de contingut on també es fa servir la potència de tenir una redacció per la 

televisió. És una opció que ens està funcionant, ens està donant més aportació 

econòmica. Per un altra costat hem començat tot un procés per poder fer programes 

en directe amb la unitat mòbil i patrocinar-los per tal de vendre’ls. D’aquesta manera 

aconseguim donar-li més riquesa a la televisió i al mateix temps trobar altres formules 

de finançament. Sortir al mercat amb noves formules, no les mateixes, perquè 

aquestes ja estan esgotades o han quedat rebaixades amb la crisi. Al final l’objectiu és 

que entri el finançament i poder oferir el nostre producte. 

Com va afectar el canvi a la TDT? 
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Va significar canviar-ho absolutament tot i, a més, s’ha de ser molt competitiu perquè 

estàs sortint en una finestra on hi surten altres televisions i, per tant, no pots tenir 

molta diferència perquè aviat diran: “Aquests ja coixegen”. Has de sortir més o menys 

amb la mateixa qualitat amb la diferència que el contingut és diferent. Així doncs, va 

suposar fer tot això i en el nostre cas se li va afegir que som els únics autoprestadors 

de TDT que tenim llicència per ser nosaltres els que emetem.  

Tota Catalunya fa el mateix, contracta a Abertis perquè són canals compartits. En el 

nostre cas de les quatre que hi havia d’haver la pública no va engegar mai i les altres 

dues privades van tornar la concessió, perquè el Baix Empordà no és un exemple per 

guanyar diners, és un exemple de servei. Aleshores ens havien de fer tot el servei i 

l’empresa Abertis ens va deixar ben clar que ho hauríem de pagar tot, els quatre 

canals del múltiplex. Això era inviable, volia dir el tancament i la única solució que hi 

havia era fer-s’ho un mateix. Volia dir aconseguir les corresponents autoritzacions i 

tirar endavant una tecnologia desconeguda. Però com que nosaltres som 

inesfonsables ens en vam sortir i en aquests moments estem fent l’autoprestació que 

va significar una inversió important, però que en breu estarà amortitzada mentre que 

les altres televisions hauran de seguir pagant cada més la quota. 

Tenim diferents centres emissors, el principal a Platja d’Aro, i després diversos 

reemissors que corren a compte de la Generalitat. A partir del 60% et correspon a tu i 

la resta ho fan ells. Nosaltres fem la primera part i subministrem la senyal, 

concretament a Abertis que és l’empresa contractada per la Generalitat per repetir-la. 

Quin és l’ús que feu de les xarxes i el web?  

En un principi l’aposta ha estat pel web del diari digital, costabravadigital.cat, tot i que 

tenim el domini tvcostabrava.com. En aquest web es barregen vídeo-notícies amb 

noticies sense vídeo. Aquest web està molt pensat per no haver de donar voltes, si tu 

vols veure una notícia i prems el vídeo automàticament s’engega. Al mateix temps està 

pensada perquè ho puguis mirar, fins i tot, per telèfon. Aquest ha estat un dels temes 

que ha costat més, però és necessari.  

Al mateix web tenim l’apartat de notícies, però també n’hem fet un dels vídeos dels 

programes i dels carnavals. Però això no deixa de ser una prova pilot perquè acabarà 

desplaçat al web de tvcostabrava.com. 

El fet que les notícies s’obrin en una pantalla flotant està pensat perquè quan tu la 

acabis de visionar-la tornis a ser dins de la pàgina i no hagis marxat.  
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Rebeu més visites a través de les xarxes o del web? 

A través de xarxes, però és perquè no hem potenciat encara el web. Aquest tema està 

pendent perquè el que està previst és enviar els mailings corresponents a la gent que 

ve aquí i altres personalitats que estan interessades de les notícies que han passat. 

Això no es fa i es podria fer per potenciar més la marca. Per tant, qui rendeix més en 

aquest moment són les xarxes socials.  

Quins són els programes estrella? 

Més que l’informatiu és la informació, perquè la informació té diferents branques ja que  

hem de subministrar també informació pel diari, la ràdio, la revista. Al final l’estrella és 

la informació. Hi ha pocs programes, els programes els fan col·laboradors que vénen 

aquí a enregistrar-los o els compren.  

Quin és el percentatge de programació pròpia que teniu? 

Aquí hi ha dos aspectes. Legalment han de ser 4-5 hores diàries, però jo t’haig de dir 

una mentida i dir que fem això. La Xarxa és la que ens permet cobrir aquest 

percentatge. Hauria de ser d’un 50% i ella ens subministra el 30%, cosa que hauria de 

ser només un 15%.  Una cosa és el que jo et puc dir i l’altra és la realitat.  

Teniu algun percentatge de representació dels municipis de la demarcació? 

La informació que surt, fora de les desgràcies, és el que el poble treballa. Hi ha pobles 

que estan apagats i altres que són dinàmics, com més dinàmic més apareixes. Perquè 

per nosaltres tot és informació, tot és televisable, mentre que per una televisió de fora 

quan vindrà a Calonge, per exemple, és perquè hi ha foc. Però si una entitat fa alguna 

cosa al poble no li importa. Per tant, el concepte de televisió de proximitat és molt 

diferent a la generalista. Al de proximitat li val tot, l’incendi i aquelles gestions que fa, 

com viu el poble, el dia a dia, com es culturalitza, quin esport fa, etc. Ens interessa tot 

el que es fa des de la societat, tant civil com política. 

Quins són els gèneres de més audiència? 

Tot i que ara no tenim dades, per mi són els informatius i m’atreveixo a dir que els 

directes.  

La força del directe és brutal. Si et fixes en les generalistes passa el mateix, la majoria 

d’informatius posen stand-up’s en directe encara que siguin de segons, perquè impera 
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el fet que hi hagi una persona allà i moltes vegades no importa el que diu sinó que és 

al lloc on s’estan produint els fets.  

És per això que una de les apostes fortes d’aquesta casa és poder fer tan grans 

esdeveniments, com els carnavals, com un stand-up. El problema és que aquesta 

fórmula [stand-up] és prohibitiva per les locals si no es tenen les tecnologies, però hem 

trobat la manera, via satèl·lit, de fer-ho possible. Ha disminuït la publicitat però 

nosaltres anem a per la innovació i il·lusionem a la gent i al poble amb altres formules. 

Teniu competència? 

No, en el nostre àmbit estem sols. Però jo penso que menys de 100.00 habitants no 

poden suportar més d’una televisió, seria una bestiesa dues televisions aquí, ja ho és 

una mica ara. Tot i que penso que hem trobat la manera per on tirar, per això tampoc 

han sortit altres televisions.  
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Annex 7: Entrevista a Núria Cucharero, cap d’informatius de Televisió 

Costa Brava 

Quina és la distribució de les tasques al mitjà? 

Tots fem exactament el mateix, som 4-5 periodistes. Un parell tenim unes tasques més 

de coordinació perquè algú ha de ser qui tingui l’última paraula, algú ha de ser qui 

prengui decisions. Però, de fet, tots estem capacitats per fer qualsevol cosa, que això 

és el més bo, perquè si algú falta es trobi a faltar el menys possible, si més no aquell 

lloc de treball. Per tant, en qualsevol moment, qualsevol persona pot respondre per fer 

qualsevol de les activitats que nosaltres fem, ja siguin entrevistes, anar a gravar, 

qualsevol cosa.  

Com es construeix l’agenda del mitjà? 

Sobretot és per ordre de prioritats, l’actualitat però t’ho marca tot. Tu saps les persones 

amb les persones que comptes per anar a cobrir les coses i has d’intentar arribar als 

majors llocs possibles, però sí que l’actualitat t’ho marca. Si nosaltres tenim una 

presentació d’un festival i un altre acte però hi ha un incendi, aquest t’ho marcarà tot.  

Intentaràs arribar als altres llocs però evidentment hauràs de valorar l’abast d’aquest 

incendi i destinar-hi els més o menys mitjans perquè saps que aquell fet et marcarà 

l’actualitat dels propers dies.  

Hi ha algun percentatge de representació de cada municipi? 

Això va per si sol. Els municipis més grans, les ciutats, són les que s’emporten més 

part de la representació dins dels informatius perquè també són les que generen més 

notícies. Evidentment aquí tindríem Palafugell, Platja d’Aro, Sant Feliu i Palamós que 

són els que generen major nombre de notícies, perquè també són els que tenen més 

nombre d’habitants, però evidentment també cobrim municipis petits. Sempre en funció 

de què passi allà, ja no només a nivell d’ajuntament, sinó també a nivell social, perquè 

en una televisió de proximitat al ciutadà li interessa no només el que passa a nivell de 

municipi sinó també a nivell d’entitats, escoles, etc. Bona part de l’audiència va 

marcada també pels actes més socials o més populars. 

Quines són les principals fonts d’informació? 

Els ajuntaments generen molta informació que després nosaltres hem de valorar, 

perquè per un ajuntament que canviïn voreres de certs llocs pot ser molt important, 

però hem de valorar també si a nivell de comarca és interessant o important. I després, 

a banda del que generen els ajuntaments, també hi ha el que cada un de nosaltres 
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sap, perquè una gran font d’informació és el que cada un de nosaltres sap, perquè la 

inquietud de cada periodista el porta a saber moltes coses. Llavors hi ha el que 

generen les persones, ja siguin les entitats i associacions que t’envien correus i 

actualment amb la crisis són els que fan més activitats, o qualsevol ciutadà a vegades 

t’adreça qualsevol informació que et pot servir per estirar un fil d’una notícia. Realment 

la informació t’arriba de molts costats, i al ser un mitjà de proximitat també tens aquell 

veí que t’explica ‘saps que allà passa allò?’ i et serveix de fil per estirar una informació. 

Quin és el pes de la producció pròpia en el conjunt de la graella? 

Majoritàriament és programació pròpia, programes que fem nosaltres, per una banda 

hi ha els informatius. Però des del servei d’informatius fem L’Informatiu Costa Brava, 

cada dia i un breu resum el cap de setmana, un programa que es diu Precs i 

Preguntes, on encabim entrevistes a regidors i regidores perquè considerem que dins 

de l’informatiu tindrien masses minuts i seria massa feixuc, i llavors tenim el Parlem 

amb l’Alcalde, on cada setmana ens acompanya un alcalde de la comarca.  

La televisió en sí també produeix altres programes, a vegades que tenen una 

periodicitat que no és anual. Per exemple produeix un programa de ioga, un amb uns 

nois i noies d’un Casal, un amb una entitat sobre dones de la comarca, un programa 

que es diu En Clau Palamosina on es tracten temes de Palamós de diferents àmbits, 

etc. 

Llavors sí que amb la XTVL tenim diferents programes, uns que coproduïm, els 

elaborem entre diverses televisions i nosaltres en tenim l’editatge, com són l’Actual 

Esports i l’Al Dia, que és un informatiu que dura 25 minuts diaris on es tracten temes 

de tota la província, que seria diguem-ne el Comarques de TV3. Aquest portem 4 

mesos fent-lo i en principi ha de tenir continuïtat. També tenim un programa que es diu 

Costa Brava Esports. Realment hi ha molt ventall.  

Després hi ha els programes que et venen de La Xarxa, que normalment tenen una 

periodicitat de 13 capítols i llavors s’acaben. També hi ha la Setmana Girona que és 

un programa que coproduïm diverses televisions de la província que edita Televisió de 

Girona i en el que cada setmana hi ha reportatges només de la demarcació. La graella 

és àmplia.  

Característiques de l’informatiu 

Són el que es diu un fals directe. En un moment o altre està pensat fer-los en directe, 

però per estructura en aquests moments no podem. Simulem que els gravem en 
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directe i diem ‘Bon dia són les 8’ però estan gravats en un altre moment, duren 25 

minuts i hi ha 3 edicions de nit i 2 de matí. A la nit són els del dia i l’endemà a les 7 i 

les 8 del matí es repeteixen els del vespre abans.  

Quins són els gèneres o programes amb més audiència? 

L’informatiu és l’estrella. Quan els comercials demanen publicitat volen la franja dels 

informatius. És l’estrella absolut.  

Teniu algun referent en l’àmbit de proximitat? 

No en tenim. Al ser una televisió comarcal no existeix crec cap mitjà que treballi de 

manera similar a nosaltres l’àmbit comarcal i a més diari. Sí que hi ha molts setmanaris 

i publicacions a nivell trimestral, però que fan reculls de l’actualitat. Nosaltres ens hem 

de basar en els diaris de la demarcació, El Punt Diari i Diari de Girona, i les ràdios de 

la demarcació. Normalment les de les ciutats que són les més actives a nivell també 

de web i xarxes socials i d’allà sí que podem treure molta informació. A més, les 

municipals tenen molta informació perquè han de generar continguts d’aquell municipi, 

però és difícil l’àmbit comarcal.  

Quin és l’ús que en feu del web i les xarxes socials? 

El que ens ha permès el diari digital i les xarxes és poder publicar moltes coses que a 

nivell de televisió no podríem per falta de material audiovisual, per tant hem pogut 

ampliar el ventall. Però també hem de ser curosos perquè els diaris digitals i les xarxes 

el que volen és immediatesa i coses que són de potser fa dos dies hem de filtrar si allò 

és prou important per emetre en un mitjà així. A més, en un mitjà digital el que és 

notícia ara potser ho deixa de ser al cap de mitja hora perquè n’hi ha d’altres que van 

per sobre. Quan un visita una pàgina digital s’està estudiant que no fa anar el ratolí 

gaire avall, sinó que mira el que hi ha al davant i no gaire res més, llavors has de filtrar 

el que poses allà.  

Nosaltres per la nostra estructura tenim una carpeta a l’ordinador que es diu “Coses 

per penjar al diari digital” on guardem informacions que molts cops anem esborrant 

perquè si són coses de fa dos dies que molts cops no hem pogut publicar perquè no 

ens ha donat temps ja no ho posem. El que té l’era digital és que et fa treballar molt 

ràpid i tot el que pengem en un web, per la nostra manera d’entendre, ha de ser molt 

immediat, sinó caduca.  

En casos excepcionals, com incendis, com cobriu el fet? 
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Ho emetem el mateix dia, sobretot per la importància que té aquell tema. Si és un tema 

molt important es fan mans i mànigues, has de tenir capacitat de reacció per escriure 

de manera ràpida i poder treure continguts ràpids i més quan són imprevistos. I hem 

de tenir la capacitat de poder-ho fer.  

Quan hi ha un fet com un incendi, no pots emetre només l’incendi, també hi ha altres 

fets que has de cobrir, llavors s’ha de veure que és el menys important i fer-ho saltar a 

l’endemà. Però has de tenir en compte que aquell incendi et generarà moltes notícies 

al llarg de la setmana i, a més, és el que la gent vol veure i sempre s’ha de pensar en 

això. Has de tenir la capacitat d’anar col·locant la resta de notícies i el que té menys 

importància a nivell informatiu doncs ho vas movent. I això passa, a vegada tens una 

notícia que vols emetre el dilluns i pel que sigui l’acabes emeten un dimecres.  

Quin és el perfil professional dels treballadors? 

Bàsicament el perfil és un periodista o una persona de lletres que evidentment sigui 

comunicatiu i sàpiga escriure. Això és la base d’una persona que treballi en un mitjà de 

comunicació en aquests moments o si més no en el nostre. 

Això seria per l’informatiu, que es tira de professionals. Però sí que llavors per altres 

programes es tira de gent comunicativa que li agradin els mitjans que potser no ho ha 

estudiat però que per la seva forma de ser ha treballat o col·laborat en mitjans i arriba 

a la gent. Tots els programes són amb col·laboradors. Són un perfil de gent que no 

només ve a la televisió, que pot venir amb nosaltres a fer alguna cosa, potser és una 

persona referent en el seu municipi per fer presentacions o actes, perquè té do de 

paraula o col·labora fent un petit article en un diari, una revista, etc. Normalment no és 

gent que és la primera cosa que fa en aquest àmbit.  O en el cas de programa de ioga 

és una persona que té un centre i fa cursos, va fer una proposta a nivell televisiu, ha 

funcionat i llavors t’expliquen la seves tècniques.  

Com funcioneu amb la Xarxa de Televisions Locals? 

Bé, això sí que ha canviat molt amb els anys. Ara funciona com si nosaltres fóssim un 

servei de noticies. És una bossa de continguts, nosaltres som com uns corresponsals i 

els hi fem propostes cada dia el dia abans i llavors ells et diuen si allò ho volen o no, a 

nivell de notícies. Pel servei de notícies funcionaríem com una productora o una 

agència de notícies.  

Llavors ells tenen tots un programes de continguts curts, en formats de reportatge de 3 

minuts o de 5 on són coses molt concretes. Tenen des de programes com El Cercle 
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Virtuós, Sector Primari, etc. I són petites càpsules on es tracten temes molt concrets. A 

Sector Primari es parla del sector primari; al Cercle Virtuós, tracten temes més 

econòmics o comercials. Llavors hi ha la Setmana Girona que és un programa que 

editem només les televisions de Girona i hem de fer propostes sobre reportatges de 

tema lliure a nivell gironí. Però, en canvi, totes les produccions de La Xarxa són de 

temes concrets. Per exemple, Sector Primari, en el nostre cas només tenim la pesca, 

perquè d’agricultura n’hi ha molt poca i ramaderia encara menys, llavors a aquets 

programes és més difícil que puguem enviar-los continguts. Però sempre envies tu una 

proposta, ells te la valoren i te l’accepten o no. Ets com una mena de comercial de 

notícies i reportatges, et passes el dia venent i ells responent.  

També tenen un altre programa que es diu “El punt al dia” sobre l’actualitat del dia i les 

televisions del territori. Per aquest els hi enviem notícies que han de ser d’aquell dia 

sobretot,  imatges i fer un stand-up sobre el tema, simulant un fals directe. A vegades 

les televisions de proximitat no tenim prous recursos per emetre en directe però es fan 

d’aquesta manera i s’envien. En aquests casos La Xarxa el que sí que et demana és 

immediatesa.  

També fan ràdio i el que sí que et demanen és una crònica d’una o altra cosa. El que 

hem notat aquí és que per un tema d’actualitat n’hi ha molts que són molt més socials.  

Però La Xarxa és de bojos, això ha canviat moltíssim. Abans enviaves alguna cosa 

però no hi havia control de res, ara són remunerades totes les peces i el filtratge és 

brutal. Tu pots fer 6 propostes per avui i que no te n’emetin cap.  

Amb 6 anys La Xarxa ha canviat completament. Abans tenia una bossa de diners i no 

ens necessitaven per res a nosaltres, què passa que ara això no hi és. Per tant, el que 

ha anat bé d’aquesta crisi és que a La Xarxa ens necessiten igual que nosaltres a ells i 

això és remunerat per peça i te l’escullen o no.  A vegades és complicat perquè potser 

tens una notícia que és una tonteria però si tu li saps donar la volta te la compren, però 

és això tu compres jo venc, ets com un comercial i, és clar, bona part dels ingressos 

són d’això. 

Quina és la relació amb els ajuntaments? 

Els ajuntaments paguen per conveni tancat, no per nombre de peces. I dins aquest 

conveni saps que has de fer X notícies al llarg de l’any. Això si, el que passa és que tot 

ajuntament que té un conveni te l’has de mirar amb bons ulls, hi ha coses que has de 

fer si o sí i que hi ha municipis que els hi has d’anar a cobrir més tonteries perquè 

paguen més, no deixen de ser uns clients. El que passa és que després nosaltres hem 
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de ser hàbils a nivell periodístic i tenir un marge de maniobra. Moltes vegades les 

prioritats es marquen en funció d’això,  sí que la importància de la notícia va per 

davant, però per exemple demà hi ha tres coses a la mateixa hora i totes tres són 

compromisos, però amb la que hi tenim menys doncs saltarà, perquè el cap de 

setmana només tenim una persona i evidentment als tres llocs alhora no hi pot ser.  
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Annex 8: Entrevista a Carles Gay, cap de premsa de l’Ajuntament de Platja 

d’Aro 

Quina és la forma de col·laboració, ajudes, convenis, etc., que té l’Ajuntament 

amb Televisió Costa Brava? 

A nivell administratiu hi ha un contracte de prestació de serveis. Com que es tracta 

d’una televisió d’àmbit comarcal o supracomarcal hi ha una formula administrativa que 

es diu així. Aquesta és la formula contractual. Llavors, a part d’això, les instal·lacions 

físiques on hi ha la seu de la televisió, la maquinària no, són propietat de l’Ajuntament, 

perquè històricament TVCB havia nascut com Televisió Platja d’Aro. 

Quins serveis contracta l’Ajuntament a la televisió? 

El contracte inclou un conjunt de càpsules informatives i publicitàries que l’Ajuntament 

pot combinar. És a dir, si nosaltres elaborem el vídeo de promoció del Carnaval fem 

una ordre de publicitat com amb qualsevol altre mitjà demanant quan i amb quina 

freqüència volem que aparegui, però no ens ho cobren com a publicitat, sinó que 

forma part d’aquest conveni.  

Les càpsules informatives es paguen per nombre o es paga una quantitat fixa i 

es fan les que es generin? 

És un contracte amb un fix mensual i cada mes es fa un informe on es detallen les 

notícies que s’han cobert i les càpsules publicitàries. Normalment sempre està per 

sobre el que es fa, del que s’ha contractat. I, per la part de publicitat, com que ja els hi 

donem totes les càpsules fetes no hi ha un recurs humà de muntatge i edició, sinó que 

només l’han d’emetre.  

Es donen directrius des de l’Ajuntament per cobrir les informacions? 

Ells tenen llibertat total. Nosaltres no marquem una agenda de temes. Totes les 

informacions que genera l’Ajuntament ells les tenen i, és clar, el contracte inclou un 

seguiment per part seva de les activitats que es facin al municipi.   

Si hi ha alguna notícia fora de l’actualitat estricta però amb un interès per part nostra, 

com per exemple un servei municipal que fa temps que és vigent però que no se’n 

parla i és interessant que torni a sortir, doncs sí que es demana expressament. Però la 

resta no. La mateixa programació de la televisió dóna marge per tractar de forma 

diferent temes diversos, no només a l’informatiu.  
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En aquest sentit ells funcionen com un mitjà independent, perquè  és el que és, no és 

una televisió de l’Ajuntament ni del Consell Comarcal. Evidentment hi ha molta relació i 

és bona. Si cal es demana en moments puntuals si ens poden fer algun favor, però 

sempre des de la llibertat que ells decideixen si el reportatge serà més llarg o més curt, 

si sortirà en primera o última posició, etc. Nosaltres en aquest procés no hi participem.   

Amb la TDT es va intentar crear algun consorci per la televisió pública? 

En el seu moment es va intentar, hi havia planejat fer un consorci municipal, però es 

va quedar a les beceroles com a la resta de llocs. 

Quina és la valoració que feu d’un mitjà d’aquestes característiques i la 

importància que li veieu? 

La valoració és bona i important. La prova del cotó és si hi ha o no un contracte. El dia 

que hi deixi de ser serà perquè es considera que el mitjà no es prou important, 

necessari o que ha de funcionar amb llibertat i independència dels fons públics.  

Està clar que avui en dia és la única televisió de proximitat que hi ha a la comarca i a 

més, a Platja d’Aro hi ha els antecedents històrics que va començar com una televisió 

municipal. 
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Annex 9: Entrevista a Robert Carmona, responsable de comunicació de 

l’Ajuntament de L’Escala 

Per què no es va aconseguir englobar més consistoris per crear la televisió 

pública? 

Teòricament a l’Alt Empordà hi havia 4 canals, Televisió L’Escala agafava el públic, 

per tant Canal 10 Empordà era la televisió pública a l’Empordà, però ningú més ha 

volgut posar-hi diners. Els de Roses són privats i després n’hi havia dues a Figueres, 

Canal Nord i La Transfronterera. La primera va tancar i la segona no va acabar de 

respirar mai. I Empordà TV tenia el suport dels ajuntaments de Castelló i Palau-

Savardera, entre d’altres, que els hi paguen “l’impost revolucionari” que si pagues 

surts. D’aquesta manera ningú volia apostar per la pública, no tenien cap necessitat. 

No és il·legal que els ajuntaments financin les televisions privades? 

Sí, però això ja queda bastit perquè argumenten que no paguen per les notícies sinó 

per la promoció del poble. Si mires el codi deontològic mateix del Col·legi de 

Periodistes pagar per sortir va absolutament contra tot. Però és això, Castelló o Roses 

no posaran diners a Canal 10 Empordà quan ja tenen una televisió que a més ja té el 

seu públic i està relativament assentada en el seu entorn. Els de Figueres quan tenien 

Canal Nord passava el mateix.   

Ara mentre l’Ajuntament pugui mantenir-ho Canal 10 Empordà és una televisió amb un 

esperit sobre el paper comarcal, però que en realitat és més de la ‘subcomarca’ de 

L’Escala i entorn: Viladamat, Albons, Bellcaire. Que en realitat funciona com una 

subcomarca a nivell de sanitat, ensenyament, etc. Tota aquesta zona seria la que té 

més tirada a Canal 10.  

Quina és l’estructura de la televisió? 

La televisió és municipal, hi ha un patronat de mitjans de comunicació que engloba 

ràdio i televisió, com una coordinadora del patronat que ho engloba tot. L’ajuntament 

posa 115.000€ anuals per fer funcionar ràdio i televisió i ells, em sembla que hi 

aporten en recursos propis uns 50 o 60.000€. Els treballadors són treballadors 

municipals dins d’aquest patronat.  

Quina és la relació que s’estableix des del gabinet amb el mitjà? 

És com la que pots tenir amb qualsevol altre mitjà, és a dir, quan fas una nota que els 

hi arribi. Tot i que hi ha més relació perquè el tenim al costat i ens podem trucar. No 
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deixa de ser un mitjà més, tot i que sigui un mitjà municipal. Hi ha una relació molt 

directa per aquest fet, però a nivell de gabinet és el mateix que amb qualsevol altre 

mitjà.  

El funcionament que tenim des d’aquí és mirar de no atabalar massa amb notes de 

premsa. Normalment ho pengem a l’apartat de notícies de la pàgina web de 

l’Ajuntament i només quan es tracta d’un tema que ens interessa molt que surti i, 

potser més complex, enviem nota de premsa a través d’un mailing general.  

Qualsevol mitjà sap que aquí s’ho troba, per tant gairebé tots els mitjans que 

segueixen la zona, estan pendents de Twitter, Facebook i la pàgina. A més, també 

posem facilitats perquè es puguin descarregar el material. Amb això si que no fem 

distinció entre local i comarcal. Si es tracta d’una qüestió molt local, doncs ens 

truquem i quedem per parlar-ne.  

En definitiva hi ha molta més relació, però a l’hora de gestionar la comunicació és 

bastant similar amb qualsevol altre. L’únic factor és que, com que ells estan a per tot, 

sí que la relació és molt més fluida i constant.  

Es passa una agenda des de l’Ajuntament? 

Ells tenen informació de tot el que passa aquí, però van més enllà del que passa a 

l’Ajuntament. És una televisió municipal i pagada per l’Ajuntament però, a part d’això, 

hi ha moltes altres coses, com què fan les entitats. Llavors ells s’organitzen com 

bonament els sembla. Tenen l’agenda de tots els actes que fan però ells van decidint. 

Com deia, hi ha totes les activitats a nivell d’associacions, entitats i col·lectius que 

segueixen, independentment del que hi hagi a nivell oficial. 

A nivell de gabinet feu productes audiovisuals? 

A part del que és web i xarxes, a nivell de gabinet hi ha el butlletí municipal, una 

revista de promoció econòmica que està ballant arrel de la crisi i llavors, el que sí que 

tenim amb la ràdio i la televisió és que ells ens fan diverses coses que ens puguin 

interessar. Com per exemple un vídeo de platges que tenim al web de turisme o altres. 

És a dir, si es necessita alguna cosa de producció audiovisual es demana a la televisió 

i ells ens ho fan.  

La gestió de les aparicions de l’alcalde i altres representants es gestiona des 

d’aquí o directament? 
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A qualsevol altre mitjà els hi gestiono però ells al ser una televisió municipal tenen una 

relació molt directa amb l’alcalde i l’equip de govern. A més, tant a ràdio i televisió hi 

ha programes setmanals i mensuals amb ells, a part dels programes, llavors amb 

regidors i així al tractar-se d’un poble petit és relativament fàcil.  

Per l’Ajuntament, què li aporta un mitjà d’aquestes característiques? 

És molt difícil de respondre. Personalment crec que tenir una televisió i una ràdio local 

són un patrimoni impressionant. El valor que et dóna de comunicació amb els 

ciutadans, informació, gestió d’aquesta relació de forma multidireccional, de patrimoni 

a nivell històric...  

Una televisió com la de L’Escala que porta uns 20-30 anys disposa d’una quantitat 

d’enregistraments que suposen un patrimoni molt important que d’una altra manera es 

perdria o seria molt més difícil de tenir compilat. Per tant, jo crec que el rendiment que 

se’n treu a tots nivells és molt bo, ara, no és barat. Això li costa cada any a 

l’Ajuntament 115.000€ de despesa. Valorar quina part de la balança pesa més és 

complicat, però jo crec que és molt important tenir-ho. A part és un lloc on s’ha format 

també molta gent.  

Tot això té un valor difícil de quantificar però que jo crec que és important. Si a ningú li 

ha passat pel cap la idea de tancar-la és perquè es valora això. Si ho anessis 

analitzant un mes amb criteris econòmics arribaries a la conclusió que és una ruïna. 

Però penso que a nivell de la percepció del ciutadà, la gent també està acostumada a 

tenir l’informatiu, a poder trucar i demanar a l’alcalde què passa amb els seus 

problemes, etc. i això no t’ho pot donar cap altre mitjà.  

Ara podríem entrar a discutir amb tot el tema que també hi ha la Xarxa de Televisions 

Locals.  

Cada vegada és més fàcil que les administracions i les empreses es relacionin 

directament amb els seus públics. Ara pots estar en contacte amb el ciutadà sense 

necessitat dels mitjans de comunicació, gràcies a les xarxes. Això fa que la relació 

administració-ciutadà no necessiti intermediaris.  I, és clar, cada vegada menys gent, 

per fer més coses,menys salaris, etc. 

Tot i així, jo crec que s’ha de fer tot el possible per no perdre un patrimoni com aquest, 

per tot el que representen més enllà de l’econòmic. Trobo que està molt bé mentre es 

pugui mantenir.  
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Com a Ajuntament us havíeu plantejat fer algun consorci per fer una televisió 

pública a nivell de demarcació? 

Aquí partíem d’una base molt potent que és que ja teníem una televisió, i teníem un 

televisió que era la nostra. I és clar ningú més va competir a nivell públic per aquesta 

televisió. En aquell moment sí que es va fer el plantejament d’agafar i dir: si hem de 

ser una televisió de vocació comarcal posem-nos d’acord els agents públics, decidim 

el tant per cent que posem i fem una cosa més potent. Però no va funcionar. Uns 

perquè ja tenen una televisió encara que sigui privada, altres perquè no els 

interessava. La qüestió és que ningú va apostar per aquest model d’associar-se i fer 

una altra cosa. Llavors ha acabat essent una televisió a nivell subcomarcal. El director 

no es pot plantejar a nivell de plantilla, amb dos o tres treballadors, d’enviar-ne un 

gaire lluny per cobrir una informació. 
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Annex 10: Entrevista a Cristina Ujeda, responsable del gabinet de 

comunicació de l’Ajuntament de Roses 

Quina és la relació econòmica que estableix l’Ajuntament amb Empordà 

Televisió? 

Fins ara s’havia donat una subvenció directa aprovada pel pressupost municipal de 

cada exercici de 32.500€ i després, a part, contractàvem el servei de retransmissió de 

plens. Ells vénen, enregistren el ple i l’endemà fan la retransmissió i ens la passen a 

nosaltres en un CD.  

També els hi contractem la publicitat i el servei d’agenda mensual i d’activitats que 

passen ells cada dia entremig de les notícies. Cada setmana des d’aquí al 

departament actualitzem l’agenda que ells van emetent. I, evidentment cobreixen 

l’actualitat municipal. 

A banda de l’agenda es marquen alguns temes a tractar o programes? 

Que tinguin finançament directe per part de l’Ajuntament són els esmentats. Ells, 

independentment, fan altres programes com L’Hora de l’alcaldessa o Regidors, que 

també tenen molt a veure amb el consistori però els fan ells.  

Quina és la relació que s’estableix des del gabinet quan hi ha una notícia?  

Fem un conveni de col·laboració cada any  per atorgar-los aquesta subvenció que és 

pel servei d’informació de proximitat, tant de notícies del propi consistori com tota la 

informació de proximitat que també generen les entitats, els clubs esportius,etc.  

A nivell de funcionament nostre, des del gabinet fem notes de premsa o convocatòries, 

que els hi fem arribar exactament igual que als altres mitjans. Però, és clar, la relació 

és molt més directa perquè ells tracten informació exclusivament d’aquí, bé també 

d’altres municipis, però diàriament treuen dos o tres notícies de Roses. Ells ja busquen 

els regidors o responsables per fer les declaracions, valoracions, etc. Tenen molta línia 

directa tant amb regidors de l’equip de govern com de l’oposició, així com amb 

l’alcaldessa.  

La relació com et deia és, o com amb la resta de mitjans, enviant una convocatòria de 

premsa o nota, o una relació molt directa. Amb ells tenim la sort que si es produeix el 

que sigui, els truques i saps que de seguida hi poden ser.  
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Amb el canvi a la TDT l’àmbit d’actuació de les televisions locals passava a ser 

la demarcació. En la vostra hi havia també una cadena pública, per què no es va 

arribar a col·laborar? 

Bàsicament per un tema econòmic. Es van fer les reunions inicials i els punts de 

partida eren molt diferents entre els municipis que ens havíem d’annexionar. L’Escala 

ja tenia la televisió pròpia, feien ells directament el servei. Tant Castelló com Roses 

funcionàvem amb Empordà TV i convenis amb aquesta.  

A més, a Empordà TV li atorguen un dels canals privats i hagués estat una mica com 

duplicar. Si passàvem a formar part de la televisió pública, de quina manera quedava 

Empordà TV que ja ens estava oferint el servei?  

En aquell moment Figueres també tenia la seva televisió amb llicència privada. 

Llavors, és clar, L’Escala apostava molt fort perquè ja estaven oferint ells directament 

el servei i s’havien encarregat del tema, en canvi els altres municipis que havíem 

impulsar també el projecte partíem de situacions molt diferents. Era un procés molt 

complicat per generar una cosa molt nova quan en realitat tots quatre municipis ja 

teníem el servei en funcionament, cadascú amb la seva dinàmica i el seu model. Si 

Figueres i Empordà TV no haguessin obtingut llicència hagués canviat radicalment, 

però no va ser el cas.  

En resum, el que es veia d’una banda eren diferents punts de partida i necessitats i 

que en realitat tots teníem cobert el servei. I, de l’altra, la televisió privada amb totes 

les aportacions que rebia dels ajuntaments no sé com hagués sobreviscut si 

haguéssim hagut d’invertir per partida doble, perquè deixaria de tenir sentit. Suposo 

que va ser un tema econòmic i també de dir: tinc el servei, el tinc bastant a la meva 

mida i em funciona. 

Quin és el valor que doneu a un mitjà d’aquestes característiques? 

La valoració és molt bona, per això renovem el conveni cada any, perquè cobreixen 

l’àmbit més proper en un moment com l’actual en què molts mitjans més grans han 

hagut de reduir plantilles i la informació sobre el terreny s’ha reduït. 

El fet de tenir, aquí mateix, un mitjà que fa cobertura de tot el que origina la mateixa 

societat civil a nivell cultural, esportiu, etc, és molt enriquidor. A més, també permet 

mantenir informada a una franja de gent que encara no accedeix a les noves 

tecnologies sobre el que es fa tant des de l’ajuntament com de les entitats. Per 

aquesta gent la televisió local és un referent per saber què passa al municipi. 
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A part, té el valor afegit que fan molt seguiment de tot el que origina la mateixa ciutat 

rosenca i això fa que sigui un mitjà de referència aquí. Més que una televisió privada 

és una televisió local. Respira molt això, altaveu de l’associacionisme. Imagino que per 

això, amb la TDT tampoc no es va apostar pel canal públic, perquè de fet ja compleix 

molt els objectius que hauria de tenir un canal públic. Que és donar cobertura 

d’informació municipal i de la que genera la mateixa societat civil.  

 

 


