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Resum previ 

Els darrers  moviments socials - 15M, PAH, les diverses marees professionals, etc - i 

l’abstenció a les eleccions demostren l’existència d’una gran disconformitat de la 

ciutadania amb la política actual. Ciutadans i classe política viuen en realitats diferent.  

Els mitjans de comunicació convencionals no ajuden gaire. Trobem que la gran majoria 

d’ells centren la política en aquells aspectes més mediàtics o que semblen tenir més 

importància en funció de la línia editorial del mitjà. Això provoca un fort 

desconeixement de les institucions públiques per part de la població. Alguns programes 

i mitjans sí que s’han mogut cap a una informació més completa, com ara els dos casos 

que analitzem com a antecedents en el nostre treball: Canal Parlament i el programa 

‘Parlament’ de la Televisió de Catalunya. Tots dos van néixer amb la finalitat de donar a 

conèixer profundament el Parlament de Catalunya a la població, però la seva penetració 

en la societat és molt dèbil. Per una banda han patit una forta retallada en el pressupost, 

i tot i haver-se adaptat més o menys a les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació (TIC), tampoc han tret profit de les gran capacitats de la xarxa de crear un 

sistema interactiu en que els ciutadans puguin formar part, d’alguna manera, de la vida 

política dins el Parlament. 

El nostre projecte, ‘Parlamenta.cat’, es tracta d’un mitjà digital que pretén pal·liar 

aquesta situació. Utilitzant totes les eines que la xarxa ens ofereix, volem crear un mitjà 

que compleixi tres funcions principals. La primera d’elles, la més bàsica, informar de tot 

allò que succeeix en el Parlament de Catalunya. Les altres dues, són el nostre tret 

característic: acomplir el principi d’accountability, en que els representants escollits per 

un poble sobirà han de retre comptes i ser transparents davant del poder popular 

constituent que els nomenat diputats, i ser una eina de pedagogia per als ciutadans en 

matèria política i institucional. Volem ensenyar com funciona tota la cambra 

parlamentaria, així com recordar als catalans la història de la institució i els seus 

antecedents per posar de relleu la importància del Parlament com a garant de la 

democràcia. Només si disposa de tot el coneixement i totes les eines de participació, es 

pot aconseguir que la ciutadania tingui una major capacitat d’opinió crítica. 
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1. Introducció 

1.1. Breu anàlisi de la situació 

El sistema democràtic es troba avui en una crisi de legitimitat. Ja des d'abans de la crisi 

econòmica la ciutadania a tot el món, i també a Catalunya, ve mostrant una desafecció 

per la política i la governança de la societat. La societat catalana ha viscut un 

acomodament, en part produït per l’anomenada Cultura de la Transició, en que es 

deixava tota la responsabilitat de fer política als seus representants al Parlament. 

Ara la ciutadania es troba distanciada d’aquests representants i sense coneixement ni 

interès per l’activitat parlamentària, no participa. S’ha creat un abisme entre el ciutadà i 

la governança: d’una banda, degut al desprestigi de la política, vinculada als abusos i 

corrupció; i de l’altra per la sensació d’impotència d’una ciutadania que no veu la 

manera d’incidir de forma efectiva en les decisions que l’afecten. 

És necessari, doncs, recuperar del periodisme la funció de control polític efectiu, que 

permeti als ciutadans saber què es debat al Parlament, quines decisions s’hi prenen i, 

finalment, quines seran les conseqüències per a ells. Amb aquestes eines, el ciutadà 

podrà fer efectiu el principi democràtic d’accountability -els representants han de ser 

responsables de la seva activitat i n’han de retre comptes. 

Per a complir aquesta funció i recuperar l’interès de la societat, el periodisme també 

s’ha d’adaptar als canvis que està experimentant. L’eix d’obtenció d’informació 

d’actualitat està passant de la televisió a Internet, sobretot a través de les noves 

generacions natives de l’entorn digital. La televisió a la carta permet alliberar el format 

audiovisual en espai i temps, i ser més oberts que mai. L’audiència tria què vol i quan 

ho vol gràcies a la xarxa. El model de negoci dels nous mitjans de comunicació ha de 

cercar la seva oportunitat en el món digital. 
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El que nosaltres pretenem fer amb el nostre projecte és fusionar aquestes dues idees - 

política propera al ciutadà i digitalització del periodisme. Apropar el Parlament als 

catalans, utilitzant un llenguatge molt més planer, entrant a analitzar en profunditat les 

decisions preses al Parlament de Catalunya per fer-lo més transparent als ciutadans. 

D’aquesta manera, es pot dur a terme un control ciutadà de l’activitat política molt més 

efectiu, principi fonamental per tal de garantir una democràcia molt més participativa -

lluny de limitar-se només a votar cada 4 anys- i desitjada. 

1.2. Una ullada als precedents 

Actualment a Catalunya podem trobar dos formats dedicats exclusivament al seguiment 

de l’activitat política del Parlament de Catalunya: ‘Canal Parlament’, a càrrec de la 

mateixa institució, i el programa ‘Parlament’ de TV3. Ambdós programes tenen un estil 

propi, diferent del nostre projecte, i que deixa les portes obertes a un enfocament més 

global. 

Amb motiu de la crisi i les retallades, ‘Canal Parlament’ ha rebaixat gradualment el 

tractament informatiu de l’activitat al Parlament i ara es limita, quasi únicament, a la 

retransmissió íntegra dels plens i comissions del Parlament a través del canal 3/24. 

Si bé en un principi comptava amb reportatges setmanals sobre resolucions presses al 

Parlament en els Plens setmanals -ja fos en matèria política com legislativa-, amb 

‘retrats’ de diputats, resum de plens, etc., ara hi ha algunes d’aquestes peces que no 

apareixen des de 2010. L’últim reportatge data de l’agost del 2011 i, a més, aquests 

només recullen les opinions i explicacions dels parlamentaris sense incloure cap punt de 

vista tècnic ni analitzar el perquè i les conseqüències de la mesura en qüestió. 

Els retrats van deixar de fer-se a l’octubre del darrer any i a més, ja abans, no mostraven 

cap continuïtat lògica. Ciutadans no va aparèixer fins cinc anys després d’obtenir 

representació al Parlament i Solidaritat per la Independència no va tenir cap retrat. A 

data d’avui, els diputats de les CUP són desconeguts en aquest aspecte. 

Per la seva banda, el programa ‘Parlament’, de TV3, sí que aprofundeix en l’activitat 

parlamentària catalana i fa una anàlisi dels aspectes més importants dels Plens setmanals 

i algun reportatge. No obstant, el seu format és una mena de reportatge únic, de poc més 
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de vint minuts, molt concentrat en el debat de la setmana al Parlament i en una franja 

horària intempestiva. La seva presència a les xarxes és gairebé nul·la, deixant totalment 

de banda la difusió via microblog. 

 

1.3. Declaració d’intencions 

El projecte és una aposta per la informació i l’anàlisi sobre l’activitat del Parlament de 

Catalunya, a través d’un canal audiovisual en la xarxa, una televisió a la carta centrada 

en l’activitat del Parlament. El contingut, pretén anar més enllà d’explicar què s’ha 

decidit en una sessió plenària. Es tracta d’analitzar a fons aquestes mesures, entrar a 

valorar els seus precedents i les seves conseqüències i comptar amb el punt de vista 

d’experts que ens ajudin a anar més enllà de gènere sec. Tot això ho volem dur a terme 

amb una sèrie de programes al llarg de tota la setmana, entre els que hi haurà 

reportatges, entrevistes i formes de participació ciutadana, entre d’altres. Tot això dins 

un portal on s’integrin tots els aspectes de la política catalana: des del funcionament i 

l’agenda del Parlament fins a la vigilància crítica de la societat. 

La televisió tradicional necessita d’una gran infraestructura fora de l’abast del projecte. 

El format digital fa possible aquesta iniciativa, ja que Internet és una plataforma que 

ofereix igual visibilitat i major accessibilitat, amb menys costos. 

Cal utilitzar aquests dos pilars del projecte per retornar la política de Catalunya als seus 

ciutadans, a través d’un entorn, Internet, que està substituint poc a poc les vies 

tradicionals de comunicació i que té com a valor fonamental aquesta participació. 
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2. Anàlisi i valoració dels precedents 

Lluny dels clàssics debats de televisió privada en que es tracten només els aspectes 

superficials de la política i que tenen com a objectiu arrossegar una audiència mitjançant 

la polèmica i una lleu forma de demagògia, el dia a dia de la política al Parlament, en el 

cas català, es tracta únicament amb finalitat de servei públic als informatius i en els 

programes i canals especialitzats, realitzats des de les televisions públiques. En el cas 

dels informatius, hi ha un temps limitat en que no només ha d’entrar la política nacional 

o propera, sinó també assumptes internacionals, societat, esports, etc.  

Així, en el cas de Catalunya, ens trobem, fora dels informatius habituals, amb una sèrie 

de canas i programes especialitzats. Televisió Espanyola emet ‘Aquí Parlem’; La Xarxa 

de Televisions Locals va disposar durant un temps d’un espai anomenat ‘Ciutadella’ 

dedicat a la política catalana; TV3 encara emet el programa ‘Parlament’, dos cops per 

setmana; i finalment, el propi Parlament disposa d’un canal propi, el Canal Parlament, 

que ha patit una sèrie de canvis des que va començar a emetre el 2003. Nosaltres hem 

decidit centrar-nos en aquests dos últims, el programa TV3 i el canal oficial de la 

cambra catalana. Per aquest motiu vam entrevistar al cap del Departament de 

Comunicació del Parlament de Catalunya, Josep Escudé, i al director del programa 

‘Parlament’, de TV3, Josep María Martí i Rigau (per a més informació, cal mirar en 

l’apartat d’annexos l’‘Entrevista 1’ i l’‘Entrevista 2’) 

2.1. Una missió conjunta 

El programa ‘Parlament’ de TV3 es va començar a emetre fa quinze anys, al voltant de 

l’any 2000, després d’un acord entre la televisió pública de Catalunya i el Parlament. 

Com explica el director de l’espai, Josep María Martí i Rigau, els diputats necessitaven 

d’una “finestra” a través de la què els ciutadans poguessin veure la feina que els seus 
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representants fan a la cambra legislativa, com treballaven i, alhora, fer pedagogia sobre 

com funciona un parlament. Calia, segons Martí i Rigau, un espai que mostrés a la 

societat catalana allò que no es mostrava ni tan sols als telenotícies. TV3 volia exercir la 

seva funció de servei públic.  

Però aproximadament tres anys després, el Parlament va voler iniciar una aventura 

pròpia: el Canal Parlament. Va néixer al 2003 amb un objectiu, segons explica el cap de 

premsa del Parlament, Josep Escudé: connectar amb els ciutadans sense passar pels 

mitjans convencionals. Volien apropar la realitat que es discutia a l’hemicicle sense que 

prèviament fos mediatitzada pels periodistes aliens a la institució. Volien independitzar-

se de les televisions públiques, però no ho van aconseguir del tot des del principi.  

Escudé explica que el projecte va començar a prendre forma al 2002, gairebé alhora que 

el canal 3/24, de la Televisió de Catalunya. Però tots dos tenien un problema. Per una 

banda, el canal oficial de la cambra legislativa va aconseguir una llicència temporal per 

emetre a través de les ones, que després va passar a ser definitiva. Des del Parlament es 

van iniciar gestions amb la Generalitat i amb la Torre de Comunicacions de Collserola 

perquè els hi cedissin un espai en l’espectre radioelèctric català. Finalment ho van 

aconseguir amb la intervenció del llavors Ministre de Ciència i Tecnologia i més tard 

president del Partit Popular de Catalunya, Josep Piqué. El Parlament va arribar a un 

pacte amb el Govern espanyol perquè no tanquessin l’emissió, que durant un temps va 

ser al·legal, segons explica el cap de premsa de la institució. Però tot i disposar d’aquest 

espai a les ones, el Canal Parlament no gaudia de suficient pressupost per fer una 

programació pròpia que ocupés tota la franja horària.  

Mentrestant, el projecte de canal d’informació 24 hores de la Televisió de Catalunya 

també estava en procés. Disposaven de tota la potència de la secció d’informatius i de la 

capacitat pressupostària de TV3 per produir contingut informatiu continuat. Però tenien 

un problema: no tenien espai a l’espectre per emetre. Així va ser com tots dos, 3/24 i 

Canal Parlament, van veure l’oportunitat de treballar conjuntament per fer un projecte 

conjunt, que duraria uns anys.  

La complementació era clara. El Canal Parlament tenia un espai a l’espectre, però no 

capacitat de producció; en canvi 3/24 tenia molta potència de producció, però no un 

canal a través del què retransmetre. Cadascuna de les dues parts van posar en aquesta 
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associació el seu punt fort i així va ser com finalment l’11 de setembre del 2003, el 3/24 

va iniciar la seva emissió, utilitzant l’espai cedit pel Parlament. Però a canvi d’utilitzar-

ho, el canal de la Televisió de Catalunya havia d’emetre els plens del Parlament en obert 

i sencers i reservar unes seccions determinades de la franja horària per difondre peces 

produïdes pel Canal Parlament. Durant l’emissió dels plens i de les peces de la 

institució, 3/24 havia de posar el logotip del Canal Parlament. Els programes de 

producció pròpia d’aquest es basaven en perfils dels diputats i en petits reportatges 

sobre projectes de lleis aprovats a l’hemicicle.  

Alhora, el Canal Parlament es va llençar a través de la xarxa, amb una web pròpia. 

Aquesta va ser l’aposta forta del canal. L’associació amb el 3/24 havia de servir només 

per donar a conèixer el canal. Uns anys després, al 2010, van iniciar-se les retallades en 

els costos del Parlament de Catalunya i entre els afectats va estar el departament de 

comunicació, que va haver de reduir la producció de programes per al Canal Parlament 

i, per tant, també per al 3/24. Això va portar a una remodelació de la intenció de servei 

públic del canal institucional, que finalment va acabar amb un trencament amistós amb 

el 3/24 perquè no podia mantenir la producció per als espais d’aquest canal.  

Així, amb el Canal Parlament i el 3/24 separats, a TV3 només li quedava com a espai 

dedicat únicament a l’activitat parlamentaria catalana el programa ‘Parlament’. El 

director, Martí i Rigau reconeix que els confonen amb el Canal Parlament de forma 

habitual. Segons ell, els serveis informatius de TV3 “veien que començava a haver-hi 

informació parlamentaria interessant com per donar-li més joc del que es dona als 

informatius, mentre que el Parlament considerava que ells com a institució generaven 

prou informació com per crear un canal propi que fos vàlvula de transmissió”.  

2.2. Continguts 

L’objectiu del Canal Parlament i del programa ‘Parlament’ de TV3 és complir una 

funció pública. Aquesta missió s’ha de veure reflectida en els continguts que emeten. En 

aquest sentit, els dos objectes d’anàlisi han cercat durant molt de temps la 

complementació. Martí i Rigau explica que entre la redacció del seu programa i el 

gabinet de premsa del Parlament sempre hi ha hagut bona relació per tal de posar-se 

d’acord sobre què faria cadascú. “Parlàvem entre nosaltres per no repetir-nos, no volíem 

ser rivals”, explica.  
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Però amb la crisi, l’Administració Pública Catalana va iniciar les retallades i entre els 

afectats van ser-hi el gabinet de premsa de l’hemicicle i la Televisió de Catalunya. Al 

2010, Canal Parlament i ‘Parlament’ van haver de reduir plantilla i inversió en el 

contingut d’emissió.  

2.2.1. Canal Parlament 

En l’actualitat, el canal és, bàsicament el que els anglosaxons anomenen un 

hostbroadcaster, és a dir, l’únic que té els drets de filmar les imatges dels plens, 

comissions i compareixences oficials al Parlament. La resta de televisions emeten les 

imatges cedides pel gabinet de premsa, sense possibilitat d’utilitzar càmeres pròpies a 

l’hemicicle. Evidentment, com que és un servei públic, la cessió és gratuïta. De 

producció pròpia, a hores d’ara, tan sols emet en directe els plens, comissions i 

compareixences, consistents en un simple joc de realització. Però fins al 2010, abans de 

les retallades pressupostàries, el Canal Parlament disposava dels serveis de dues 

productores externes amb les que treballava per tal de poder realitzar peces a banda de 

la simple emissió en directe dels actes de la institució.  

Així, en un primer bloc de programació, es podien observar aquelles produccions 

merament institucionals, abans esmentades, i a més, breus resums de plens, destacant 

els moments més importants. Aquestes peces estan dividides en blocs diferenciats per 

distingir temes. La finalitat era fer una conclusió de la jornada, amb petites entrevistes a 

membres dels diferents grups parlamentaris perquè expliquessin el seu punt de vista 

sobre les decisions preses a l’hemicicle.  

Aquest tipus de peça té una greu manca d’interpretació tècnica, ja que es limita només a 

la interpretació dels diputats que l’han votat o l’han rebutjat, és a dir, només s’analitza 

en base a criteris polítics. Veient això, crèiem que seria oportú que un reportatge 

d’aquest tipus comptés amb alguna veu més o menys allunyada de la política 

institucional que expliqués en què consisteix la decisió, la mesura o la llei aprovada pels 

diputats i com pot afectar a la ciutadania. En aquest sentit, s’ha deixat de banda una cosa 

fonamental per a la missió que en principi té el Canal Parlament: apropar la política a la 

població. Per fer-ho, no només s’ha de posar a disposició dels votants totes les imatges 

dels plens i comissions, sinó que és necessari que algú ho expliqui. Com ja expliquem 

en la nostra intenció de projecte, un dels punts que més contribueixen a la desafecció 
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política és el fet que a vegades, s’utilitzen uns termes o un llenguatge que queda lluny 

d’una gran majoria de persones, ja sigui per manca de formació o bé perquè el ciutadà té 

coneixements en una branca diferent a la política i social. Per tant, és convenient 

explicar les coses d’una forma entenedora i analítica, per tal de que el ciutadà pugui 

valorar correctament l’actuació del seu representant polític.  

En aquest sentit, també cal analitzar el segon bloc de programació del Canal Parlament, 

la de producció externa o semi-externa. Així, trobem ‘Escó 136’ i la secció de perfils 

dels diputats. ‘Escó 136’ pretén traslladar l’opinió del carrer davant una determinada 

mesura. És una típica peça de reporterisme en que es pregunta a la gent què n’opina 

sobre una llei, una decisió, etc, presa pels seus representants. Podria ser un intent 

d’apropar a la gent la política institucional, però ens sembla que és el mateix que s’ha 

fet sempre, per tant no resulta nou ni efectiu. La secció de perfils dels parlamentaris del 

canal estaven enfocats a l’aspecte purament institucional. El programa ‘Parlament’ va 

començar a fer peces similars, així que uns i altres van haver de posar-se d’acord per 

evitar el solapament. Així que el Canal Parlament va enfocar els seus perfils cap a 

ressaltar l’aspecte més institucional del polític, mentre que TV3 va fer-ho des de el punt 

de vista humanitzador del diputat.  

Però a hores d’ara, s’ha posat fi a la producció externa i més elaborada. Les retallades 

han reduït l’emissió del canal a les purament institucionals i en directe. El cap de 

premsa, Josep Escudé, explica que el Canal Parlament emet aproximadament unes 1350 

hores anuals en directe. El repartiment d’aquest temps, és el següent: 

- 300 hores dedicades als Plens 

- 800 hores per a les diverses comissions  

- 150 hores de rodes de premsa 

- Entre 50 i 100 hores d’actes institucionals 

2.2.2 ‘Parlament’ de TV3 

La principal característica del programa és que serveix com a calaix de sastre de tot allò 

sobre política catalana que no entra en els telenotícies per motiu de falta de temps o per 



13 
 

no ser suficientment mediàtic. Potser és per aquest motiu que té una estructura més o 

menys variable. Tot i així, sí que és cert que hi ha una estructura primària que és fixa.  

En els aproximadament 20 minuts - perquè mai són exactes, hi ha variacions de 2 

minuts més o menys -, hi ha un espai d’entre 7 i 10 minuts, el més gran de tots, dedicat 

a fer un repàs de la setmana política al Parlament de Catalunya, amb explicacions de les 

mesures aprovades i fins i tot opinió d’algun expert en la matèria i dels diferents grups 

parlamentaris. A partir d’aquí, la resta del programa té una estructura més o menys 

variable.  

En aquest segon tram de l’escaleta del programa, hi ha diferents blocs informatius que 

varien d’ordre. No són seccions fixes, perquè poden aparèixer o no al programa. Les 

diferents peces que ens podem trobar són:  

- ‘Qui sóc?’ → És un espai que pretén donar a conèixer els parlamentaris, però des d’un 

punt de vista diferent. A diferència dels perfils dels diputats que es realitzaven al Canal 

Parlament, aquests van més enllà de la seva vida política. Pretenen mostrar-nos 

l’aspecte més humà del polític viatjant al seu poble, veient com treballa allà, quines 

activitats realitza, etc. La durada aproximada és d’entre 2 i 3 minuts.  

- ‘Reportatge social’ → És similar al ‘Qui sóc?’, però més extens i amb un component 

més social. Les peces de reportatge social consisteixen en, fer un seguiment de la figura 

d’un dels parlamentaris, anar amb ell a una ONG, associació o entitat amb la que 

col·labori, sempre que sigui de caràcter social, per tal de explicar una problemàtica 

determinada en un barri, en un poble, o amb un segment de la població determinat a 

través del punt de vista del polític. És una fórmula per humanitzar-lo. La durada 

aproximada és d’entre 6 i 7 minuts.  

- ‘La pregunta dels estudiants’ → És un espai en que traslladen preguntes d’estudiants 

universitaris a diferents diputats per tal que donin una resposta clara sobre un tema 

determinat. En aquest cas, el director del programa, Josep María Martí i Rigau explica 

que per temes de pressupost i proximitat, habitualment fan les preguntes a alumnes del 

campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, al costat de l’edifici del 

Parlament.  
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- ‘Reportatge s’actualitat’ → Un tipus de peça en que es tracta un tema d’actualitat 

política, no necessàriament catalana, de forma més profunda, com per exemple al 

programa de l’1 de febrer d’aquest any, en que es va tractar a fons les revoltes veïnals 

del barri de Gamonal, a Burgos. Habitualment, aquesta peça és substitutiva de la secció 

‘Reportatge social’. No acostumen a entrar junts en un mateix programa. La seva 

duració és d’entre 4 i 5 minuts.  

- Recull de breus → Aquesta és una secció no gaire habitual, que tampoc té un nom 

específic. Consisteix en un recull de noticies explicades molt breument, relacionades 

amb Catalunya, no necessàriament d’àmbit parlamentari.  

Amb aquest conjunt de seccions, ‘Parlament’ vol analitzar la política catalana, no tan 

sols mostrar allò més destacat. En paraules de Martí i Rigau, “els periodistes destaquen 

els [diputats] més noticiables i llampants”. “És un programa específic, més d’anàlisi i de 

conèixer els polítics, perquè de diputats sempre en surten els mateixos”, es lamentava el 

director del programa de TV3.  

Però si hi ha una cosa de la que els periodistes que formen la plantilla del programa 

poden lamentar-se, és de la pèrdua de capacitat de producció a causa de la retallada. En 

l’actualitat, moltes de les seccions del programa han hagut de replantejar-se per tal 

d’evitar que s’incrementés el cost de la seva producció. És el cas del reportatge social i 

del ‘Qui sóc?’. Aquestes dues seccions, de producció totalment pròpia -ja que d’altres, 

com ara el repàs a la sessió plenària depén de les imatges que els hi cedeix Canal 

Parlament- s’han replantejat de diferents formes.  

En el cas del reportatge social, Martí i Rigau explica que han hagut de reduir la quantitat 

de peces que feien d’aquest tipus i espaiar més la seva aparició al programa. Ja no es pot 

fer una cada setmana. Per això es va introduir un altre espai, el reportatge d’actualitat, 

en que no calia desplaçar-se gaire per fer-ho, ja que utilitza majoritàriament imatges de 

recurs. Segons el director de ‘Parlament’, fer el reportatge social resulta a vegades 

massa car, perquè cal desplaçar-se fins a la localitat d’origen del polític i suposa un 

parell de dies de gravació com a mínim. L’equip ha de pernoctar a la localitat, pagar 

dietes, etc. 
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En quant al ‘Qui sóc?’ el problema era molt similar. En un principi, la secció consistia 

en que un equip d’un parell de persones del programa es desplaçava amb el diputat al 

lloc on ell, fora del Parlament, també exercia funcions polítiques, com ara l’Ajuntament 

del seu poble, on podia ser regidor. Això suposava de nou, com en el cas del reportatge 

social, un cost en dietes que amb la reducció del presupost el programa no s’ho podia 

permetre. Així que es va haver de canviar l’orientació de la secció i convertir-ho en un 

seguiment d’un parell de minuts del dia a dia del diputat en les seves activitats del 

Parlament. A vegades, utilitzen imatges que els propis diputats els hi puguin 

proporcionar sobre ells o bé imatges de recurs del poble d’origen demanades a les 

delegacions de la Televisió de Catalunya a les 4 províncies catalanes.  

2.3. Què necessiten per funcionar? 

Els recursos necessaris per poder tirar endavant qualsevol dels dos productes analitzats, 

poden semblar a priori massa elevats. És cert que durant els primers anys de creació del 

Canal Parlament, la institució va fer una despesa molt important per tal d’acondicionar 

les sales per poder captar-ne imatges de les compareixences i plens, però aquest és un 

cost necessari per tal de poder oferir un bon servei públic.  

2.3.1. Recursos Humans 

En el cas del Canal Parlament hi ha una especificitat. Les peces del canal son creades 

pels mateixos membres del departament de premsa del Parlament. Per tant, la creació 

del canal va suposar una major càrrega de feina per al gabinet. Igualment, dins d’aquest 

cal fer una divisió entre els treballadors que es dediquen plenament al Canal Parlament i 

el que estan ocupats amb la comunicació de la institució, que també hi col·laboren en 

les rutines de producció del canal, tot i que en menor mesura. A aquests dos subgrups, 

cal afegir un tercer equip, extern al Parlament, que també hi treballa en les feines del 

canal.  

En primer lloc ens trobem amb un grup de 3 periodistes més el cap de premsa, Josep 

Escudé -també periodista-, que s’encarreguen de crear les notes de premsa de 

l’hemicicle. Però abans de les retallades en el departament, també feien les funcions de 

guionistes i revisors dels continguts de producció externa que es feien per al mitjà.  
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En un segon grup, i també amb Escudé com a supervisor, hi ha un equip de 4 

realitzadors. Els 4 són llicenciats en enginyeria de telecomunicacions i van ser els 

artífex de la infraestructura audiovisual de que disposa actualment el Parlament. 

Aquests són els encarregats de coordinar un tercer equip, extern, d’operadors de 

càmeres. El realitzadors tenen la funció de manteniment de l’equipament i 

l’infraestructura audiovisual. S’encarreguen de la coordinació i la supervisió. És l’equip 

més afectat per la retallada pressupostària. En un principi eren 5 i, segons ens ha 

explicat Daniel Rodríguez, cap de l’equip de realització, en breu quedaran tan sols 3.  

El tercer grup, els operadors de càmeres, no són contractats directament pel Canal 

Parlament. Es tracta d’un conveni de col·laboració entre la institució i l’Escola 

d’Enginyeria de La Salle –que pertany a la Universitat Ramón Llull. El Parlament té 

una borsa d’entre 15 i 20 tècnics d’aquesta escola que hi treballen a l’hemicicle, sota la 

supervisió dels realitzadors. Cada setmana, el Parlament demana una quantitat 

determinada d’alumnes a La Salle per treballar i aquests es posen a la disposició del 

Parlament. Són feines remunerades i a més compleixen els requisits de pràctiques per a 

la carrera universitària dels alumnes.  

En el cas de ‘Parlament’ hi ha una situació similar. En ser un programa de TV3, alguns 

dels professionals que formen part de l’equip, són compartits amb altres programes de 

la Televisió de Catalunya. El programa dirigit per Josep María Martí i Rigau compta 

amb un total de 9 treballadors, comptant al mateix Martí i Rigau. A banda d’ell, hi ha un 

equip de realització i postproducció format per un realitzador, una muntadora i un tècnic 

de so. Aquests són compartits amb altres espais de la televisió. De personal dedicat 

únicament a ‘Parlament’, n’hi ha 2 productors, 2 redactors i un estudiant en pràctiques.  

El programa depèn directament del servei d’informatius de la Televisió de Catalunya, 

per tant, tot i que el director de l’espai és Martí i Rigau, té superiors. Els caps d’aquest 

són el director d’informatius, Jaume Perals, i la cap de redacció, Noemí Fabregat, tots 

dos antics redactors de ‘Parlament’. El fet de pertànyer a aquest departament fa que hi 

hagi una relació molt estreta i que s’ajudin mútuament entre informatius i programa. 

“Anem tan ajustats que hem d’incrementar la col·laboració [...] quan ells tenen alguna 

cosa que ens interessa, col·laborem amb ells a canvi de que ells ens marquin time codes 

dels vídeos, les millors intervencions”, explica Martí i Rigau.  
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2.3.2. Infraestructures i equipaments 

Per tal de poder exercir la seva funció de hostbroadcaster, el Canal Parlament va haver 

de fer una inversió inicial molt forta al voltant del 2004. Calia equipar l’hemicicle i les 

sales de comissions i de premsa per tal de poder oferir imatges de qualitat a totes les 

televisions públiques que les volguessin utilitzar.  

 

 

Així, l’equipament i cost d’aquest va ser: 

- Sis càmeres d’estudi robotitzades per a l’hemicicle que han costat al voltant dels 

300.000 euros.  

- Vint-i-sis càmeres de format més petit, també robotitzades, per a la resta de sales de 

comissions, el cost de les quals va ascendir a un milió d’euros entre totes.  

- Un centre de mitjans, amb tot l’equipament necessari perquè les televisions i ràdios 

puguin instal·lar-se. El cost va ser de 800.000 euros.  

- L’equipament i centre de realització - també anomenat obra civil - va suposar una 

despesa de 500.000 euros.  

L’equip de realització ha de produir una doble senyal, una en digital i una altra en 

analògic, ja que han d’estar preparats per donar servei a tots els mitjans, 

independentment del format que aquests utilitzin.  

En el cas de ‘Parlament’ les infraestructures i materials són mínims. Per una banda, 

utilitzen les sales del centre de mitjans del Parlament com a redacció i com a centre de 

visionat de les imatges, que alhora són cedides pel Canal Parlament. Per tant, l’únic 

material que han de posar són les càmeres per a la filmació en exteriors o per als 

reportatges propis. En aquest sentit no és un cost elevat, ja que utilitzen les mateixes 

càmeres que hi ha a disposició de qualsevol altre programa de la Televisió de 

Catalunya. Per tant, els costos d’infraestructura són pràcticament inexistents.  
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2.3.3. Pressupost anual 

En el cas del Canal Parlament, el pressupost anual és de 150.000 euros, tenint en 

compte les 1300 hores aproximades d’emissió abans especificades.  

En el cas del programa ‘Parlament’, al 2011 el pressupost anual era de 360.000 euros. 

Però els problemes econòmics van arribar també a la Televisió de Catalunya, que amb 

un ERO i amb la negociació del conveni col·lectiu dels treballadors en marxa, va 

retallar els pressupostos dels programes. En el cas de ‘Parlament’, al 2013 es va retallar 

fins als 240.000 euros anuals. Segons Martí i Rigau, això es nota en la qualitat del 

producte.  

2.3.4. Rutines de producció 

En el cas del Canal Parlament, en l’actualitat les rutines són molt senzilles. Ara ja no hi 

ha una producció pròpia, sinó que tan sols hi ha emissió en directe de plens, comissions 

i compareixences, per tant no cal un guió massa elaborat. Ara, tot queda en mans dels 

realitzadors.  

La programació no és diària. Depenen de l’agenda política, que és molt variable. Per 

tant, la rutina ha de ser molt flexible. Així, divendres per la tarda, quan s’ha acabat la 

feina parlamentària dins l’hemicicle i la resta de sales, els realitzadors fan un llistat de 

llocs a cobrir per a la següent setmana que li entreguen a l’Escola d’Enginyeria de La 

Salle. El centre s’encarrega de cercar alumnes, mitjançant el conveni abans explicat, per 

confirmar-ne els estudiants en pràctiques que hi treballaran per al dilluns. Aquesta és 

l’única rutina que existeix al Canal Parlament actualment.  

En el cas del programa ‘Parlament’, Martí i Rigau explica que hi ha una mica més 

d’elaboració. Hi ha una reunió cada divendres en que es fa una primera escaleta amb 

dos tipus de continguts: el de les previsions de la propera setmana i els continguts 

atemporals. Els continguts de previsió són els actes polítics que es faran durant la 

següent setmana i als que cal estar atents per veure què serà important d’emetre en el 

programa. Els continguts atemporals són els perfils -’Qui sóc?’-, reportatges socials o 

les preguntes dels estudiants.  
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Un cop feta aquesta primera escaleta, comença la producció. Es fa la previsió de 

material que s’utilitzarà per al programa -càmeres, micròfons, etc.- i es reserva. El 

productor també s’encarrega d’enviar e-mails als caps de premsa de cada grup 

parlamentari per assegurar-se que els diputats que el programa demani reservar un espai 

a l’agenda per a l’entrevista de ‘Parlament’.  

Es fa el muntatge del programa, amb el divendres com a data límit. Aquell dia es 

visiona el programa perquè no hi hagi errors i es fa la postproducció, per emetre-ho 

dissabte al matí.  

Les setmanes que no hi ha sessió plenària per vacances o altre motiu, s’aprofiten per 

gravar les peces atemporals abans esmentades.  

2.3.5. Interacció amb l’espectador 

Canal Parlament basa la seva interacció a les xarxes socials i especialment, al Twitter. 

Segons Josep Escudé, la interacció entre el canal i els usuaris és bastant reduïda. En 

general, són poques les persones que demanen alguna cosa al canal a través del Twitter, 

ja que es gent bastant especialitzada i saben on anar a cercar-ho, no els hi cal l’ajut del 

Canal Parlament.  

Van apostar per les xarxes socials i la web sobretot perquè era la forma més barata 

d’arribar a l’espectador, ja que sinó fos per això, no haurien pogut resistir la retallada 

econòmica. Actualment són el parlament amb més seguidors d’Europa amb 44.648 

seguidors, només per sota del de Gran Bretanya. 

La seva estratègia és molt senzilla. S’intenta fer una mica de pedagogia, publicant 

fragments d’ordres del dia, de lleis aprovades, de punts importants de decisions preses 

al Parlament a través de Twitter, mitjançant enllaços. No és una tècnica especialment 

efectiva, però segons Escudé, la funció del canal és de servei públic i de divulgació, per 

tant, encara que la gent no s’interessi, s’ha de fer. Utilitzen les xarxes socials com una 

versió resumida i diària de Diari Oficial de la Generalitat.  

L’altra opció per interactuar amb la ciutadania és la secció ‘Escó 136’. Però la seva 

efectivitat és dubtable. Massa poc original.  
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En el programa ‘Parlament’ de TV3 no han pensat gaire en aquesta estratègia a les 

xarxes. Segons Martí i Rigau, és un programa per a un tipus de persona més 

especialitzada en la matèria, que ja li agrada la política catalana, per tant, no cal 

determinar res de nou per les xarxes. Però el director del programa sí que explica que tot 

i no haver-hi una estratègia determinada, sí que reben suficient interacció, sobretot a 

través de Twitter, on fan preguntes als diputats o propostes, les quals són 

‘retweetejades’ perquè les vegin aquests i puguin veure què n’opina la ciutadania. 

L’altra opció de que disposa el programa ‘Parlament’ és la pregunta als estudiants.  

2.4. Fortaleses i debilitats dels antecedents: a la recerca d’un nínxol en 

el mercat 

Canal Parlament i ‘Parlament’ de TV3 són dos mitjans que van iniciar la seva activitat 

amb molta potència. El canal institucional va apostar per un projecte ambiciós, que va 

suposar una forta inversió per equipar les sales d’activitat de la cambra amb uns mitjans 

tècnics que li permetessin convertir-se en el hostbroadcaster de l’activitat política 

catalana. Per les seves mans passen totes les imatges del Parlament que tard o d’hora 

aniran a parar a les televisions catalanes i de part de l’estat espanyol. Això el converteix 

en una peça clau en la cadena d’emissió. Per aquest motiu, la cambra legislativa 

segurament mai deixarà que el Canal Parlament s’enfonsi, ja que és una eina molt 

important per als diputats, no en el sentit de manipulació de la informació, sinó en el 

l’aspecte que serveix per donar a conèixer l’hemicicle a la ciutadania.  

A més, darrere del mitjà, hi ha el gabinet de comunicació de la institució, format per 

personal públic. Això li dóna una estabilitat i una relativa imparcialitat al mitjà, perquè 

mantindran el seu lloc de treball independentment de quin grup polític sigui majoritari a 

la cambra. Per tant, Canal Parlament, com a estendard de la institució legislativa, ha de 

tenir un mínim de pressupost públic assegurat perquè pugui fer un producte de servei 

ciutadà.  

En el cas del programa ‘Parlament’ de la Televisió de Catalunya, també té un punt molt 

fort: el potencial de la televisió pública darrera. Tot i que el pressupost del format és de 

240.000 euros anuals, compta amb tota la infraestructura i equipaments de TV3 per un a 

banda – càmeres, personal, arxiu, cotxes, pressupost públic, etc -  i amb la de Canal 

Parlament – captació d’imatge a través del canal. A més, compta amb algú com Josep 
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María Martí i Rigau, el director, al capdavant, que disposa de molts anys d’experiència 

al periodisme polític de Catalunya i molts contactes dins i fora de la cambra legislativa.  

Però, tot i les fortaleses que presenten tots dos mitjans, també pateixen d’unes debilitats. 

Tant el Canal Parlament com el programa ‘Parlament’ pertanyen al que es podria 

anomenar ‘mitjans de comunicació tradicionals’, tot i el caràcter del Canal Parlament de 

ser-hi present a la web com a plataforma forta. Tots dos han basat el seu contingut en 

peces convencionals: reportatges simples, participació ciutadana només a peu de carrer i 

perfils dels diputats per donar-los a conèixer. Això és una forma d’acostar la política a 

la ciutadania, però és molt dèbil. Fan un esforç per aconseguir que la gent s’interessi, 

però les eines de participació que donen perquè els espectadors s’impliquen són poques 

o nul·les.  

Ara per ara, les noves generacions ja no s’informen tan sols utilitzant els mitjans 

tradicionals. A més, els joves –considerant dins aquesta franja les persones entre els 15 i 

els 35 anys- són els que estan prenent el relleu i s’estan interessant per la política. El 

problema que es troben és que aquests ja no busquen només informar-se, obrir un diari i 

que un líder d’opinió els hi digui què ha de pensar o què ha de votar. Ara, les noves 

generacions busquen la capacitat de poder participar, de poder incidir en les decisions 

dels polítics als que han votat i que els representen a la cambra legislativa. Bona prova 

d’aquesta afirmació són els moviments socials enregistrats en els últims anys, com ara 

les acampades del 15-M i les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca o de partits polítics 

nascuts de les assemblees d’aquests moviments, com ara Podemos. En aquestes 

organitzacions de caire popular podem trobar gent de tot tipus i edat, però sobretot, 

joves.   

Uns productes com són Canal Parlament o ‘Parlament’ no poden entrar dins d’un públic 

com aquest. Són mitjans tradicionals, que, tot i que en aquest cas no disposen d’un líder 

d’opinió que diu què s’ha de fer, sí utilitzen les formes d’aproximació a la ciutadania 

d’aquests mitjans en procés d’obsolescència. Ho redueixen tot a presentar un 

parlamentari o a fer un parell de preguntes al carrer. A més, la retallada en el pressupost 

ha acabat amb les oportunitats de dos formats tan potents com aquests de convertir-se 

en una font pedagògica sobre el funcionament de les institucions polítiques que 

governen Catalunya.  
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En aquest context de mitjans estancats i de ciutadans que cada cop volen fer més 

política, tot i que es troben molt allunyats dels seus representants polítics, és on 

nosaltres hem trobat un nínxol de mercat on fer-nos lloc. El nostre projecte, 

‘Parlamenta.cat’ busca convertir-se en aquesta forma de participació de la ciutadanía en 

la política.  

 

 

3. El projecte: ‘Parlamenta.cat’ 

3.1. Definició del projecte 

3.1.1. El producte 

El primer que cal tenir en compte és la definició del nostre producte o servei i el públic 

o target al que ens volem adreçar. Així, el nostre producte es tracta d’un portal web 

especialitzat en política catalana que pretén ser un espai informatiu i pedagògic sobre 

aquesta matèria. El contingut estarà basat en vídeos i altres tipus de continguts que 

permetin la participació del ciutadà, la informació sobre lleis i mesures preses pel 

govern de la Generalitat i l’ensenyament sobre com funciona el poder legislatiu i 

executiu a Catalunya. 

3.1.2. El target 

Un cop ja hem definit el nostre servei, allò que oferim, cal fixar a qui volem arribar. 

Hem dit que el nostre producte era una web de política catalana amb un cert caràcter 

pedagògic. Per tant, ja tenim 4 característiques que ens ajudaran a definir el nostre 

públic. Per una banda ens trobem que la nostra plataforma serà Internet. Segons 

l’Institut d’Estadística de Catalunya, aquestes són les dades d’ús dels ordinadors i 

d’Internet entre la població de Catalunya: 
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Taula 1: ús de l’ordinador i d’Internet per rang d’edats al 2013. IDESCAT. 

 

Així, el rang de població que pot ser usuària potencial del nostre servei, per l’únic fet 

d’estar habituada a l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació - d’ara 

endavant, TIC - són sobretot els que es troben entre els 16 i els 54 anys, perquè són els 

que més es connecten a la xarxa. Tot i així, segurament haurem d’establir com a target, 

un públic més jove, que prefereix informar-se més a través de webs i xarxes socials que 

no pas a través de diaris impresos. Per tant, potser, en aquest aspecte, resulta més lògic 

que considerem que el rang de públic que ens visiti sigui d’entre els 16 i els 40 anys, 

aproximadament. 

Si tenim en compte la variable de la temàtica del producte, la política, encara podem 

tancar més el cercle del target. El nostre objectiu no és fer un mitjà especialitzat per tal 

només ens visitin aquells que ja saben de política. Pretenem atreure precisament a 

aquelles persones que potser els interessa aquesta matèria, però que potser no en tenen 

gaire idea perquè hi ha conceptes o termes que no acaben d’entendre com funcionen o 

què signifiquen. Per tant, volem incloure dins el nostre públic potencial a tothom que, 

independentment del seu coneixement sobre política, vulgui informar-se i aprendre. 

 Segons el Centre d’Investigacions Sociològiques - CIS - un 50’4% dels enquestats 

qualifica la política actual de molt dolenta i un 31’4%, de dolenta
1
. Per tant hi ha una 

                                                           
1
 Estudi 3013 del Centre d’Investigacions Sociològiques del baròmetre de febrer de 2014 sobre la 

situació política i econòmica espanyola.  
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falta de confiança dels ciutadans en la política que nosaltres podem pal·liar, o com a 

mínim, intentar-ho. A més, la mateixa enquesta revela que el 85% de la població 

espanyola només coneix als polítics líders dels seus partits. Però no a la resta. D’aquí 

sorgiria la tercera variable, la de fer pedagogia. El nostre producte té la finalitat de que 

aquelles persones que els interessi però no tinguin gaires coneixements puguin aprendre 

el funcionament i l’estructura administrativa i política de Catalunya i així puguin ser 

més conscients del que succeeix a la seva nació. 

Una altra variable és la geogràfica. Ens centrem en política, però només del govern i el 

poder legislatiu català. Evidentment, allò que succeeix a Catalunya pot interessar a tota 

Espanya. Però realment, molt poca gent li prestaria atenció. Per tant, el nostre públic 

potencial serien bàsicament persones que visquin a Catalunya. 

Així doncs, ens trobem amb que el nostre públic serà gent d’entre uns 16-40 anys, que 

els hi agradi la política, però no cal que siguin experts, sinó només que posin interès per 

tal d’aprendre coses noves i, que a més, visquin a Catalunya. 

3.2. Plantejament jurídic: un mitjà en benefici de la societat. 

3.2.1. Un cos jurídic ètic 

La informació i la llibertat de premsa són drets recollits com a drets humans universals, 

inalienables per a cap ésser humà. Per això creiem que els interessos econòmics d’una 

empresa privada darrere d’un projecte comunicatiu, com el que plantegem amb el 

nostre, pot desembocar en un tractament esbiaixat de la informació, perquè hi ha uns 

interessos econòmics en joc. Per altra banda, si fugim de l’iniciativa privada, en queda 

el sector públic. En el cas dels mitjans públics, a Catalunya i Espanya, es troben en una 

situació precària, perquè no aconsegueixen una independència completa del govern de 

torn. Els seus òrgans i la seva línia editorial varien molt en funció de quina formació 

política es troba en el poder i això condiciona, per tant, quina informació decideixen o 

no ocultar o explicar. 

En el nostre projecte volem impulsar la transparència política a Catalunya, un fet 

fonamental per a la ciutadania. Per aquest motiu ens trobem amb un problema si volem 

que sigui gestionat per una empresa privada al cent per cent, amb uns interessos 

lucratius com a objectiu final. Per altra banda, l’opció totalment pública, tot i que en 
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teoria representa a la població catalana mitjançant els òrgans interns, formats per gent 

de diferents formacions polítiques o institucionals, no resulta prou efectiva, ja que, com 

s’ha dit, depén indirectament de les decisions que es prenguin des del poder executiu i 

legislatiu. 

Quina solució trobem? L’opció més vàlida des del nostre punt de vista ha estat plantejar 

el cos jurídic del nostre mitjà de comunicació com una societat cooperativa. Una 

cooperativa és “una empresa formada per persones físiques o jurídiques que s’uneixen 

de forma voluntària per satisfer les necessitats i aspiracions econòmiques, socials i 

culturals comuns, mitjançant una empresa de propietat conjunta i de gestió 

democràtica”
2
. Així, ens trobem davant d’un model de societat que no té per objectiu 

principal l’econòmic, sinó que obligatòriament ha d’aportar alguna cosa a la societat, 

més enllà dels beneficis que puguin obtenir-ne els socis. Uns dels principis que recull 

l’Aliança Cooperativa Internacional és el fet que la fundació d’una empresa d’aquest 

tipus ha de suposar una millora de la situació econòmica i social de l’entorn 

d’aquesta. 

Hi ha un altre aspecte fonamental: la democràcia interna de les cooperatives. Com que 

el nostre projecte té com a finalitat fer un seguiment i explicar a la ciutadania catalana 

què fan els seus polítics, quines decisions prenen i què impliquen aquestes - és a dir, 

fem un exercici de transparència -, considerem incongruent no fer-ho democràticament. 

Si som una empresa que vol fomentar l’exercici democràtic, seria un error que aquest 

mateix criteri no s’apliqués dins del nostre projecte. Així, hem arribat a la conclusió que 

necessitem un tipus d’organització que es caracteritzi per una gran democràcia interna, 

és a dir, on tothom tingui veu i vot en igualtat de condicions. La idea seria que dins de la 

societat hi hagués un òrgan decisori que estigués integrat per tots els membres de 

l’empresa. Així, una cooperativa és la solució ja que disposa d’òrgans que ho permeten. 

Aquests és el cas de l’assemblea general, un òrgan d’obligada existència dins les 

cooperatives per llei. Hi participen tots els socis cooperatius, independentment del tipus 

que siguin, i la forma de presa de decisions consisteix en que cada persona té un únic 

vot, sense tenir en compte la quantitat de capital aportat a la societat. 

                                                           
2
 Definició de cooperativa segons l’article 1.1 de la llei 18/2002 de 5 de juliol, de Societats Cooperatives.  
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Degut que la cooperativa estaria formada per un equip de professionals de la 

comunicació, associats amb la finalitat de crear un producte o servei i millorar tant les 

seves condicions econòmiques i socials com les de la societat, hem cregut adient que la 

nostra fos una cooperativa de treball associat
3
. Continuant amb la nostra màxima de 

coherència amb l’ètica de prestar servei a la societat, la nostra empresa estaria 

enquadrada dins de les considerades per l’administració pública ‘sense ànim de lucre’. 

Les principals característiques d’aquest tipus de cooperatives són que els excedents de 

lliure disposició no es poden repartir de forma pecuniària entre els qui formen la societat 

mercantil, sinó que s’han d’invertir a l’empresa o en la formació professional dels 

treballadors i socis d’aquesta. A més, els membres de l’òrgan rector no podran ser més 

remunerats per la tasca administrativa. Un altre aspecte que reforça l’esperit democràtic 

i equitatiu del nostre projecte és el fet que, en les cooperatives considerades sense ànim 

de lucre, la retribució dels socis no pot superar el 150% de la quantia que perceben com 

a retribució els treballadors assalariats
4
. 

3.2.2. Els òrgans de ‘Parlamenta.cat’ 

Legalment hem d’establir una sèrie d’òrgans, com ara l’assemblea general, el consell 

rector i els interventors de comptes. 

L’assemblea general, en que han de participar tots els socis, serà l’òrgan més 

democràtic de ‘Parlamenta’, perquè tots els integrants, en principi, tenen dret de vot 

sense tenir en compte la seva aportació al capita. És a dir, una persona és igual a un vot. 

Aquest és un aspecte que es pot modificar mitjançant estatuts interns, tot i que en el 

nostre cas, mantindriem aquest principi de que cada persona tingui un únic vot. 

L’assemblea ha de ser l’òrgan on es decideixi tot el que afecti al funcionament de la 

cooperativa i d’ella neix tot reglament intern al que tots els socis i treballadors estaran 

subjectes. En el nostre cas, perquè el projecte pugui realitzar-se, necessitem de 9 

treballadors, entre els que ens incloem nosaltres. La intenció és que dels 9, 8 en siguin 

socis treballadors de la cooperativa, fent una aportació social, i per tant, tots estiguem 

dins d’aquesta assemblea. L’altre, el que no serà soci, sinó treballador assalariat, té una 

funció molt reduïda, la d’administració i comptabilitat, per tant no té sentit que sigui 

soci.  

                                                           
3
 Les societats cooperatives de treball associat són recollides per l’article 113 de la llei 18/2002 de 5 de 

juliol sobre Societats Cooperatives.  
4
 Condició establerta per l’article 129 de la llei 18/2002 de 5 de juliol sobre Societats Cooperatives.  
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El consell rector serà escollit directament per l’assemblea general. És l’òrgan que 

s’encarrega de la representació i el govern de la cooperativa i el que gestiona el 

funcionament d’aquesta. Està sotmès a les directrius marcades des de l’assemblea. El 

mínim de membres del consell ha de ser 3 i són escollits cada 5 anys. 

Un altre òrgan obligatori és el o els interventor/s de comptes, només en cas de 

cooperatives amb més de 3 socis. S’encarrega de presentar l’informe de comptes anuals 

i altres comptes davant l’assemblea general. 

En el nostre cas, de forma voluntària i mitjançant els estatuts interns de la cooperativa, 

hem decidit crear un òrgan extra a la nostra societat. Com que el nostre servei és la 

informació, en concret la informació sobre política catalana, creiem necessari que hi 

hagi algú que supervisi la nostra actuació com a cooperativa i que vetlli pels interessos 

de la ciutadania. Per aquest motiu és convenient crear un espai on hi participin actors 

socials i institucionals que representin a la ciutadania. En aquesta direcció, la nostra 

intenció és crear el que anomenaríem un ‘òrgan assessor’, on hi hauria representants de 

sindicats, associacions veïnals, associacions culturals, defensors dels espectadors, etc’. 

Tot i rebre l’adjectiu ‘assessor’, no significa que les seves decisions siguin 

recomanacions només. Les resolucions no comptarien amb capacitat vinculant, però 

serien d’obligada publicació en el lloc web de ‘Parlamenta’, de forma que els usuaris ho 

puguin conèixer. D’aquesta manera posem de manifest un altre valor que ens hem 

d’autoaplicar, de la mateixa forma en que ho ha de fer la política: la transparència. Entre 

els membres d’aquests òrgans hauria d’haver també algun representant de la 

cooperativa. A més, la forma de vot i de presa de decisions s’establiria de forma que cap 

membre pogués imposar per sobre d’altres la seva veu. Entre les institucions que 

haurien de participar cal que hi hagi la Confederació d’Associacions de Veïnes de 

Catalunya, Sindicats, Síndic de Greuges, un representant del Parlament, un defensor de 

l’espectador i diversos col·legis professionals, com ara el d’advocats o el de periodistes. 

3.3. Disseny de la plataforma web 

3.3.1. Internet és el medi: la plataforma web 

No és casual que es relacioni als mitjans de comunicació amb les Tecnologies de la 

Informació. Han estat els avenços tecnològics propis de la societat de la informació els 

que han permès l'existència i auge dels nous mitjans digitals, entre ells els mitjans 



28 
 

electrònics, i per tant, són aquests els que els caracteritzen: la digitalització, la 

globalització -i la comunicació globalitzada- i Internet, o la més recent expansió del fil i 

el mòbil. 

A dia d’avui, Internet és un canal obert a la gran majoria de la població. Segons dades 

de 2013, el 72, 2% de les llars catalanes disposen de connexió a Internet, percentatge 

que s’ha incrementat ininterrompudament, com a mínim, des de 2009, moment en que 

era el 62,7%.5 A falta de dades a Catalunya, un 74% dels usuaris a Espanya utilitza 

Internet diàriament o quasi diàriament6. 

La millor aportació d’Internet al món de la comunicació, però, ha estat la pròpia 

connectivitat, i en especial, les xarxes socials ( liderades per Facebook i Twitter ): un 

espai d'expressió i de contacte entre tots, des de tot arreu i en qualsevol moment. Les 

xarxes socials s'han revelat com una oportunitat immillorable d'estrènyer llaços entre els 

mitjans i les seves audiències. 

El canvi més recent de tots ha vingut amb l'expansió d'Internet i en especial, amb la 

incorporació de les tecnologies mòbils. L’arribada de telèfons intel·ligents i tauletes 

portàtils ha estat una autèntica revolució per als mitjans digitals, ja que el producte 

arriba allà on sigui l'usuari, de manera que sempre està disponible amb connexió a la 

xarxa. Les diferents plataformes a les quals es pot distribuir el producte "quan vulguis i 

on vulguis", des de la pròpia consulta fins els podcasts o les sindicacions 

automatitzades, han donat a Internet una presència omniscient. A dia d’avui, són aquests 

dispositius els que constitueixen la revolució de la xarxa: mentre el 2009 només el 3,9% 

dels usuaris d’Internet catalans es connectava des del carrer o transports públics*, el 

2013 la xifra ha augmentat fins al 32,9%7. 

La situació actual de la indústria de la comunicació és complexa i pot no afavorir la 

creació de noves empreses. Les seves característiques –inversions costoses, rigidesa 

                                                           
5
 Segons els indicadors de l’ONTSI amb dades de l’INE. Consultar ‘Hogares que tienen acceso a Internet’ 

del ‘Dossier de Indicadores de Seguimimento de la Sociedad de la Información por Comunidades 
Autónomas (Cataluña) (enero 2014)’. 
6
 Segons els indicadors de l’ONTSI amb dades de l’INE. Consultar ‘Usuarios de Internet. Frecuencia de 

acceso’ del ‘XLI Oleada del Panel Hogares “Las TIC en los hogares españoles” (3T/2013)’. 
7
 Segons els indicadors de l’ONTSI amb dades de l’INE. Consultar ‘Individuos con acceso a Internet, 

desglosados por lugar de acceso’ del ‘Dossier de Indicadores de Seguimimento de la Sociedad de la 
Información por Comunidades Autónomas (Cataluña) (enero 2014)’. L’indicador ‘des del carrer o 
transports públics’ s’atribueix per eliminació dels altres, agafant el terme de l’AIMC, que registrà dades 
quasi idèntiques per Espanya (32,1%). 
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legal en algunes plataformes, innovació tecnològica necessàriament constant, etc.- 

converteixen els mitjans tradicionals, tant premsa com televisió i ràdio, en un mercat 

poc obert. No obstant, gràcies als petits formats i a la creixent influència del món 

internauta, cada cop és més possible crear una nova empresa al sector. La combinació 

d’una gran exposició al públic i un cost d’infraestructura relativament baix –comparat 

amb televisió, ràdio o premsa-, afegit a l’ús creixent d’Internet per part de tota la 

societat, fan d’Internet un espai d’oportunitats per a les empreses de nova creació, i per 

tant, l’àmbit ideal per al desenvolupament d’aquest projecte. 

3.3.2. Interfície i disseny interactiu 

3.3.2. a. El disseny d’interfícies interactives. Introducció i importància 

 

Internet és la plataforma de distribució del canal. S’hi troba el contingut i es 

complementa amb l’entorn adequat –context, informació complementària i informació 

extra- de manera que el servei a l’usuari sigui el millor possible. La forma d’aquest 

canal de distribució és un ‘website’
8
, una interfície digital entre l’ordinador i l’usuari 

consumidor. 

Que la interfície digital sigui la via d’accés al producte converteix el disseny d’aquest 

‘website’ en un pas especialment important. L’espai ha d’estar fet per a atreure l’atenció 

de l’usuari, mantenir-lo connectat i satisfer positivament les seves necessitats a l’hora de 

consumir el producte. Aquestes són característiques a tenir en compte a l’hora de 

dissenyar un website. 

Parlem doncs, d’usabilitat, perquè segons l’encunyador del terme, Jakob Nielsen, la 

usabilitat web mesura la “facilitat d’ús d’una pàgina web”
9
. Si la pàgina web és difícil 

de fer servir, l’usuari es frustra, abandona la pàgina i es perd l’oportunitat de captar la 

seva atenció cap al producte. Un espai clar, fàcil d’utilitzar i que doni a l’usuari el que 

necessita de forma ràpida i eficaç, serà considerat molt més útil i agradarà a l’usuari, 

                                                           
8
 La traducció al català ‘pàgina web’ pot prestar-se a confusió: una pàgina web és un espai a la xarxa 

amb una adreça única (l’URL), mentre que que un website és un espai web més ampli, normalment 
format per diverses pàgines web, que són cada una de les parts del site. Per exemple, 
‘parlamenta.cat/actualitat’ i ‘parlamenta.cat/participa’ són dues pàgines web diferents, però les dues 
formen part del website ‘parlamenta.cat’. 
9
 Nielsen, Jakob. Usability 101: Introduction to usability. http://www.nngroup.com/articles/usability-

101-introduction-to-usability 

http://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability
http://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability
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que segurament tornarà a consumir aquest producte –i no un altre- quan en tingui 

necessitat, o fins i tot li crearà la necessitat. 

En la formació d’aquesta ‘user experience’ també entren en joc el tracte a l’usuari i el 

‘feedback’ que dóna aquest. El producte es relaciona amb la marca, de manera que tota 

relació que tingui amb la marca influeix en la seva experiència. Aquí parlem del control 

que pot exercir l’usuari en la web, de la prevenció d’errors que frustrin els usuaris i de la 

interacció amb la marca en sí. En aquest últim àmbit és on, avui, destaquen les xarxes 

socials. 

En resum: el disseny web col·labora de forma activa al valor del producte. Un bon 

disseny del ‘website’ el fa més efectiu i utilitzable, i per tant, millor. Davant d’aquest 

millor producte, l’experiència de l’usuari també millora, se sent més satisfet i és més 

probable que torni a visitar la pàgina web o que la recomani a nous usuaris. 

Per aconseguir aquesta finalitat, intrínsecament relacionada amb la percepció de 

l’usuari, s’han de tenir en compte diversos aspectes: l’arquitectura del lloc, que defineix 

l’estructura i organització de la informació; la composició visual i estètica, tant de la 

forma com del contingut, i finalment, la presentació del contingut en sí. 

 

Gràfic 1. Esquema dels nivells en que intervé el disseny web. Font: Elaboració pròpia. 

 

 

En un nivell esquemàtic, l’organització de la informació juga un paper important per 

les diferències entre la pantalla i el paper, el mitjà al qual estem - o estàvem - més 

habituats. Internet és un mitjà amb més moviment, amb menys atenció encara per part 

de l’usuari –escaneja la pantalla més que no pas llegeix–, i, no cal oblidar-ho, a través 

d’una pantalla, que cansa més la vista. La informació, doncs, s’ha de concebre de forma 

diferent: en un primer nivell, fragmentant les unitats d’informació per fer el contingut 

més accessible a la selecció. La cerca d’informació a Internet no gira entorn de llegir tot 

un text, si no de trobar ràpidament la informació desitjada de forma natural.  
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Dividint, per exemple, la secció d’informació didàctica de la institució del Parlament en 

“Història”, “Funcionament” i “Composició”, un usuari que vulgui conèixer només un 

d’aquests aspectes el trobarà més fàcilment. Dins aquesta divisió, en un segon nivell, la 

informació es reparteix en mòduls –paràgrafs d’un text, capítols d’una sèrie de vídeos– 

que reparteixin la informació, de manera que sigui més fàcil processar la informació: un 

mòdul, una idea. Així l’usuari ho visualitza de forma ràpida i identifica fàcilment 

l’apartat - pàgina web - i la part d’aquesta  - part d’una pàgina web - que l’interessa. 

Avancem cap a un nivell més concret a l’hora de dissenyar l’entorn del contingut, és a 

dir, tot el que veurem en pantalla. Una composició acurada facilita la recepció de la 

informació i la fa més efectiva. En adaptar la disposició dels elements en pantalla a la 

manera de percebre informació de la ment humana es fa la comprensió més fàcil i 

efectiva. Estem parlant de l’equilibri en la disposició, de l’alineació dels elements 

formant eixos organitzats i d’establir similituds entre aquests eixos per donar-los 

cohesió o connectar els elements que no siguin similars per pal·liar la diferència– i 

d’agrupar els elements interrelacionats. Com en tot producte amb una entrada visual, 

l’estètica ajuda a captar l’atenció i a mantenir-la. Diferents estudis mostren que els 

dissenys estètics mouen els usuaris a actituds més positives i els fan considerar els webs 

com a més senzills d’utilitzar
10

. Mitjançant elements com la disposició, la simetria i el 

color, no només fem la imatge agradable a la vista, i per tant, susceptible de tenir una 

resposta positiva, sinó que en tot moment estem establint ordre. Un color uniforme –

‘color de marca’– o la simetria en els eixos visuals clarifiquen l’ús de la pàgina web. 

En aquest nivell són especialment rellevants els estudis de seguiments d’ulls, o ‘eye 

tracking’, que realitzen un escaneig de quines zones de la pantalla criden més l’atenció 

de la vista humana. En el moment de realitzar-se aquests estudis predominava el ‘patró 

en F’ (Nielsen, 2006)
11

, on es notava una clara influència dels mitjans convencionals en 

donar més importància a les capçaleres i a la part esquerra de la pantalla. Amb l’aparició 

dels dispositius mòbils, però, les webs han evolucionat cap a models més simplificats, 

amb pocs elements destacats i sense el predomini de les barres de navegació al cantó 

                                                           
10

Estudis de Cokhavi, Kirschenbaum I Tractinsky (2004) i Norman (2002, 2004), qui es plantejà 
primerament la importància de l’estètica en l’article ‘Aesthetics matter: attractive things work better’ 
(Norman, 2002). Última referència el 10/6/2014. 
11

 Nielsen, Jakob. F-Shaped Pattern For Reading Web Content (2006). Disponible a la web 
http://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content. Última referència el 
10/6/2014. 

http://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-web-content
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esquerre
12

. Tant telèfons intel·ligents com tauletes utilitzen les pantalles tàctils com a 

principal eina d’interacció, de manera que el control del web es situa en el lloc més 

còmode per a l’usuari: al lateral dret o, una mica més lluny, a la part superior  - donat 

que els dretans conformen aproximadament el 90% de la població mundial, segons 

alguns estudis. En tot cas, la forma d’escriptura occidental d’esquerra a dreta manté la 

seva influència i tot i que l’usuari ja s’ha acostumat a aquesta tendència i ara busca tot 

allò que destaqui independentment del cantó, els menús i barres de navegació encara 

mantenen un cert eix esquerra-dreta. 

Així doncs, tenint en compte organització i composició s’aconsegueix crear un entorn 

visual que es recolza en allò que la percepció humana capta millor. S’optimitza l’ús del 

web per a les persones. L’últim pas és, al nivell de concreció màxima, el disseny de 

cada format de contingut de manera que s’adeqüi a la millor manera de dur a terme la 

seva funció. La descripció de cada format està disponible en l’apartat d’aquest projecte 

anomenat 3.3.4.Continguts. 

Un cop assumides les característiques d’usabilitat i accessibilitat per al disseny web, cal 

anar més enllà. La tendència actual és cap a una major responsiveness o adaptabilitat, és 

a dir, a dissenyar el ‘website’ tenint en compte la multiplicitat pantalles que es troba a la 

web. 

Amb el desenvolupament de la xarxa i dels dispositius mòbils, cada cop són més les 

eines que permeten accedir a Internet des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, i si 

bé totes tenen en comú la pantalla com a element vertebrador, cada dispositiu és diferent 

a l’hora de visualitzar una web. De la mateixa manera que trobem resolucions diferents 

entre els ordinadors convencionals, també caldrà tenir en compte les petites i mitjanes 

pantalles de telèfons intel·ligents i tauletes, que s’estan convertint en les vies més 

comunes d’accés a Internet. 

En resposta a aquest fenomen, el disseny adaptatiu s’encara a “una visualització 

dinàmica que pot canviar depenent de la mida i orientació de la pantalla” (Schade, 

                                                           
12

 EyeQuant, companyia dedicada a aquesta tecnologia per a estudis de disseny web, exposa en el seu 
blog d’empresa alguns resultats d’un dels seus estudis. En aquests es veu com el ‘patró en F’ queda 
desbancat pel nou model de pàgina web. Disponible al web http://blog.eyequant.com/2014/01/15/the-
3-most-surprising-insights-from-a-200-website-eye-tracking-study. Última referència el 25/5/2014. 

http://blog.eyequant.com/2014/01/15/the-3-most-surprising-insights-from-a-200-website-eye-tracking-study
http://blog.eyequant.com/2014/01/15/the-3-most-surprising-insights-from-a-200-website-eye-tracking-study
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2014)
13

. A la pràctica, això es basa en dos eixos. Primer, una disposició flexible dels 

ítems en ‘percentatge de pantalla’ en comptes de ‘píxels’, de manera que el web ocuparà 

sempre el 100% i cada ítem es redimensionarà de forma automàtica. En segon lloc, la 

responsiveness s’obté en planificar diverses disposicions del contingut per quan 

l’adaptació sigui impossible. Una web per a ordinador de sobretaula, per exemple, 

tindrà eixos horitzontals que no es poden redimensionar en una pantalla de mòbil, ja que 

en ser aquesta vertical, el percentatge de pantalla de que disposaria cadascun d’ells seria 

insuficient. Així, es creen diferents disposicions i es programa el canvi en detectar una 

determinada amplada del dispositiu, la mesura que s’utilitza per identificar si la pantalla 

és vertical o horitzontal - que és la diferència que el disseny en percentatge no pot 

superar
14

. Es tracta no només d’aconseguir que els elements càpiguen dins la pantalla, 

sinó que ho facin de forma funcional, respectant les directrius d’usabilitat anteriors per 

aconseguir un web efectiu en qualsevol format. 

En la fase de projecte de ‘Parlamenta.cat’ no ha sigut possible fer un web adaptat a totes 

les pantalles degut a la necessitat de comprar el software adequat o tenir coneixement de 

codi HTML, CSS i Java. No obstant, creiem que és important assenyalar la direcció en 

la que es mou el seu disseny per marcar els següents passos que haurà de fer 

‘Parlamenta.cat’.  

3.3.2. b. Arquitectura del website.Proposta de disseny i argumentació 

 

Definir una bona arquitectura del web és, com hem dit, crucial a l’hora d’establir un 

entorn usable que n’afavoreixi l’ús i el faci senzill d’utilitzar, especialment a l’hora de 

que l’usuari hagi de fer clic, que és el pas més difícil de fer. Per tal de reduir al mínim la 

dependència dels clics de l’usuari, el mapa del web de ‘Parlamenta.cat’ es vertebra en 

tres fases, cadascuna d’elles separades per un sol clic, i amb una gran llibertat 

d’exploració per al visitant del web – veure Gràfic 2. 

El primer nivell el forma la pàgina d’inici i s’hi troben representades cadascuna de les 

seccions. En aquest espai es visualitza una mostra de contingut destacat. Així, l’usuari 

només s’ha de moure per la pantalla inicial per veure què és el més important de cada 

tipus de format i quines novetats hi ha hagut des de la seva última visita. Un cop troba 

                                                           
13

Schade, Amy. ‘Responsive Web Design (RWD) and User Experience’ (2014). Disponible al web 

http://www.nngroup.com/articles/responsive-web-design-definition. Última referència 25/5/2014. 
14

 Amy Schade ofereix un exemple molt visual en la versió web de l’article anteriorment esmentat. 

http://www.nngroup.com/articles/responsive-web-design-definition
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una informació que l’interessa, pot fer clic per anar a la pàgina concreta d’aquella 

informació. 

El següent nivell permet visualitzar una única secció amb més profunditat. Aquí la 

mostra de contingut destacat és de cadascun dels quatre formats dins de la secció, de 

manera que, una altra vegada, un usuari a l’apartat ‘Tu decideixes’, per exemple, pot 

fer-se una idea general de totes les novetats en participació del web. La barra de 

navegació principal, a la dreta, permet en tot moment moure’s entre les seccions. 
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Gràfic 2. Mapa del website. Font: Elaboració pròpia. 
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El tercer i últim nivell és el de cada programa o format, al qual s’arriba després de fer 

clic sobre una peça audiovisual, de text o infogràfica. Aquí és on es visualitza el 

contingut, a més de permetre accedir a l’arxiu històric dels nostres programes. 

Les excepcions a aquest sistema són les seccions ‘En directe’ i ‘Agenda’ que pel seu 

tipus de contingut no tenen formats específics, i ‘El Ple i les Comissions’, ja que es 

tracta d’un infogràfic que no pot dividir-se en parts. En el cas de ‘En directe’, s’hi 

inclou l’enllaç a l’arxiu històric dels Plens de Canal Parlament, de manera que no es 

constitueix un arxiu propi. ‘Agenda’, per la seva banda, és ella mateixa arxiu dels altres 

continguts, de manera que, lògicament, tampoc compta amb un arxiu. A més, tot i que 

aquesta secció queda integrada únicament en la pàgina inicial, s’hi pot accedir des de la 

barra de navegació principal, a la dreta. En ser un element important per a que l’usuari 

es situï, no pot quedar sense referenciar. 

Tot seguit s’explica el disseny en conjunt del portal web així com les especificitats de 

cada secció i format dins de ‘Parlamenta.cat’, d’acord amb les seves necessitats i 

funcions.  

 Aspectes generals 

Com es mostra en el Gràfic 2, dels dos primers nivells del web estan formats per 

diverses portades. El format gràfic és el d’un sol llenç llarg que s’adequa en amplada a 

la resolució de la pantalla del dispositiu, de manera que només cal moure’s en scrolling 

vertical. Per a diferenciar cada secció es sol recórrer a un senzill sistema bicolor de fons 

de pantalla, de manera que el canvi es faci explícit no només amb els títols, sinó també 

de forma intuïtiva
15

. En el cas de ‘Parlamenta.cat’, els colors escollits són el blanc, que 

és el color de fons per defecte a la xarxa, comunament utilitzat, i per tant, neutre, i 

l’ocre, que és un dels dos colors identificatius del portal juntament amb el granat. 

D’aquesta manera, els dos colors es combinen - ocre del fons i granat de la barra de 

navegació -, reforçant la imatge cohesionada de marca alhora que es diferencia 

efectivament el contingut. 

                                                           
15

 En el moment de canviar entre fases de la pantalla - entre colors -, es pot utilitzar un sistema de 

transició animat per a donar-li un aspecte més elegant. Malauradament, les imatges en aquest document 

no permeten veure l’animació, però el resultat seria semblant al que podem trobar en d’altres webs, com 

l’especial Tres anys de periodisme del diari ‘ara.cat’. 
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L’element més bàsic del portal és la barra de navegació principal. Aquesta es troba a la 

dreta, d’acord amb les noves tendències en disposició que s’han presentat amb 

anterioritat, i són ‘flotants’, és a dir, es mostren permanentment en pantalla i en 

cadascuna de les pàgines que conformen el portal
16

. Aquí s’hi troben les eines 

indispensables per moure’s pel portal, agrupades en un únic eix - especialment les 

funcionalitats diverses més enllà de la barra de seccions, en l’espai superior dret de la 

pantalla – per proporcionar a l’usuari tot allò que necessita en un únic i mateix lloc: la 

seva ‘zona de control’, des de la qual accedeix a la resta de web. Tots aquests elements 

són els següents: 

Elements de la barra de navegació principal 

Barra de 

seccions 

Permet moure’s en tot moment entre seccions, de manera que no cal 

tirar enrere. També permet tornar al homepage a través del botó Inici, 

accedint així al resum de tot el contingut nou de la pàgina web. 

Registre i 

identificació 

d’usuari 

Botons per a registrar-se i, posteriorment, accedir a la zona d’usuari. 

Cerca Barra de cerca per a buscar contingut dins el portal. Si l’usuari no 

busca la informació més recent, sinó un tema, format o dia concret, pot 

fer-ho a través d’aquesta eina. 

Botons 

d’accés a les 

aplicacions 

externes 

Situats a la barra superior que fa també de marc per al conjunt de 

pantalla, tenim els botons d’accés a Facebook, Twitter i Vimeo. Si bé la 

importància real d’aquestes aplicacions es troba en altres botons, com 

“M’agrada” de Facebook i “Tweet” de Twitter, proporcionar un enllaç 

directe als comptes de ‘Parlamenta.cat’ en les xarxes socials sempre és 

un benefici. El mateix serveix per a Vimeo: la principal funció és de 

hosting, però un usuari concret pot trobar així la galeria de vídeos del 

portal. En tenir aquest rol complementari, els botons es situen a 

l’extrem superior dret, dins de la zona de control però sense prendre 

protagonisme a d’altres elements més importants. 

Contacte Situades també a la barra superior, s’ofereixen les dades de contacte de 

l’empresa (adreça, telèfon i correu electrònic) com a un servei més a 

                                                           
16

 Com que es tracta d’una sola barra que es mou, i no de diverses, aquesta característica de ‘flotant’ no 
s’aprecia en les imatges, i la barra de navegació queda ‘fotografiada’ només al principi de la imatge. 
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l’usuari. Els elements mantenen la cohesió amb les icones 

identificatives, entre les quals destaquen la d’adreça física i la de correu 

electrònic. Amb un simple clic, la icona de correu electrònic desplega 

la funció “mailto:parlamenta@parlamenta.cat”, que obre 

automàticament un formulari de correu electrònic amb l’adreça ja 

escrita; la icona de situació geogràfica, per la seva banda, enllaça amb 

la direcció a Google Maps, de manera que l’usuari pugui situar-la 

ràpidament. Tots dos són  que ja es troben implementats a la xarxa, una 

comoditat a la que l’usuari s’acostuma fàcilment, de manera que, de no 

incloure-la, la seva experiència al portal es veuria frustrada. 

 

 Disposició visual 

Seguint les directrius visuals que hem establert anteriorment, la disposició del contingut 

a ‘Parlamenta.cat’ manté l’eix on preval la dreta. Així, el contingut principal sempre es 

disposarà ocupant una major part de la pantalla, en la meitat superior de la pantalla 

segons l’eix vertical i ocupant preferentment la meitat dreta en l’eix horitzontal. 

Combinant la disposició amb el tipus de contingut, que és majoritàriament audiovisual, 

ens assegurem que l’atenció es dirigeix, abans que res, cap a aquest element principal. 

A partir d’aquí, els elements secundaris, com són els mòduls d’elements relacionats, 

d’arxius de contingut, formularis, etc; acompanyen la peça principal des de la part 

inferior, la part esquerra, o l’extrem inferior esquerra de la pantalla, mantenint sempre 

una alineació harmoniosa per no trencar la cohesió visual i geomètrica de la imatge que 

ens ofereix la pantalla. 

 Opcions d’usuari 

El registre d’usuaris és un pas més en la implicació que l’usuari està disposat a assumir 

amb el portal i una molt bona eina per a fidelitzar l’audiència. Aquest procés serveix de 

filtre d’usuaris, ja que els que l’acompleixin s’autodefineixen automàticament com a 

interessats en el web; com a eina de captació d’usuaris, proporcionant-los alguna 

característica o servei extra, de manera que s’atregui als usuaris menys interessats, i de 

dada de promoció i per a obtenir ingressos de cara al model publicitari. 
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La vocació de servei públic de ‘Parlamenta.cat’, no obstant, és contrària a establir un 

paywall, un sistema de pagament que beneficiï alguns usuaris. Així, el registre d’usuaris 

és gratuït, i donat el benefici que en treu el propi portal en termes de promoció i 

fidelització, s’ha de dotar als usuaris registrats d’avantatges per a tal d’incentivar-los a 

la identificació: 

 Subscripció personalitzada dels nous continguts. 

El portal permet subscriure’s a un butlletí de novetats, però els usuaris registrats 

gaudiran d’opcions avançades per a personalitzar-se el seu propi butlletí, amb les 

seccions i temes que els interessin més. 

 Accés a les eines de participació.  

Els resultats de les votacions són oberts a tothom, però per a participar-hi cal 

estar registrat en la pàgina i identificar-s’hi prèviament. 

 Seguiment dels resultats de ‘Quan en saps del Parlament?’ 

Un cop identificat al web, l’usuari pot veure l’evolució de les seves puntuacions 

en la secció ‘Quan en saps del Parlament?’, així com la seva posició en el 

rànquing general. Així s’incentiva continuar participant en termes competitius, 

es publicita el format, i mostra a l’usuari el coneixement que té del tema de 

forma sensiblement més acurada que la seva percepció. Tant si el resultat és 

millor o pitjor, l’objectiu és oferir un millor servei a l’usuari per animar-lo a 

informar-se i a seguir millorant. 
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 Homepage 

Imatge 1: Homepage de ‘Parlamenta.cat’ 

 

A la pàgina inicial del portal hi trobem, com a element principal, un primer resum del 

contingut més rellevant de tot el site, talment com la portada d’un diari i compartint la 

mateixa filosofia: que només accedint al web, l’usuari ja trobi totes aquelles novetats 

que resulta indispensable saber. Acompanyen aquesta portada l’emblema del portal, que 

identifica el website, i una breu presentació per introduir el web a l’usuari i informar-lo 

de què pot trobar-hi. 
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Imatge 2: Portades de les seccions a la Homepage. 

 

Aquest mateix patró es repeteix en la resta de portades de cada secció, amb el títol que 

l’identifica i una breu descripció del seu contingut, acompanyats d’un resum més 

concret - un element de cada format de la secció. Així, l’usuari sap en tot moment a què 

atenir-se, i coneix i identifica ràpidament el nom de cada secció amb el que pot trobar-

hi. Ara, amb el suport de la barra de navegació a la dreta, pot començar a decidir quin és 

el contingut que més li interessa. 
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Imatge 3: Agenda del portal. 

 

L’única secció que es diferencia del patró és l’agenda, ja que aquí no s’ofereix un 

resum, sinó la pròpia informació directament. L’usuari pot visualitzar l’activitat 

parlamentària passada i prevista, mes a mes, i consultar la informació específica de cada 

acte. Es manté la disposició del contingut principal a la dreta, que en aquest cas és el 

quadre de selecció i la informació sobre l’activitat que s’està duent a terme en aquest 

moment. En primer lloc, al quadre d’informació de l’esdeveniment seleccionat s’hi 

troba una breu descripció del que es durà a terme, així com els enllaços d’interès - com 

l’ordre del dia o l’edició de ‘La cambra el dia’ que pertoca en el cas d’un ple -. Si bé 

prèviament s’ha de seleccionar el dia, és aquest quadre el que dóna la informació 

buscada, però sobretot el que proporciona els enllaços directes als continguts que 

amplien la informació. En segon lloc, l’usuari troba també fàcilment quins 

esdeveniments s’estan produint en el moment, juntament amb l’enllaç per a accedir-hi. 
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Imatge 4: Vista general de la homepage. 
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 Parlament al dia 

Un cop dins la secció informativa del portal, el que trobem són les portades de cadascun 

dels formats: l’usuari pot veure amb més profunditat quines peces informatives trobarà, 

seleccionar la que li interessi més i passar al consum de la mateixa. 

En aquesta secció es troben dos formats de portada: primer, ‘Última hora’, que consta 

de peces informatives on predomina el text i una imatge que il·lustra la informació. 

Donada la vocació de l’espai de proporcionar l’actualitat més recent, com el seu nom 

indica, el que es mostra aquí és l’última notícia publicada, amb el text principal a la 

dreta i, si en té, oferint enllaços complementaris al final del text. 

En segon lloc, ‘La cambra al dia’, ‘Resum de plens’ i ‘Les xifres’ comparteixen el 

format audiovisual, de manera que la seva portada es conforma amb el mateix esquema: 

un carrousel de vídeos a la zona superior dreta, on es mostren les peces més destacades 

de la secció. Conforme canvia el carrousel, a l’esquerra es proporciona informació sobre 

la peça visualitzada. En el pla complementari trobem, a l’esquerra, una relació de temes 

o esdeveniments que protagonitzaran les pròximes peces, de manera que es sondeja els 

interessos de l’usuari i si hi ha cap qüestió que l’atregui, aquest ja estarà més inclinat a 

tornar al web per a veure aquest nou contingut. A la part inferior, per la seva banda, s’hi 

troba l’arxiu del format, de manera que l’usuari pugui explorar tota  la galeria si els 

temes destacats no li criden l’atenció. 
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Imatge 5: Vista general de la secció ‘Parlament al dia’. 
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La plana web de ‘Última hora’ manté la disposició de la seva portada, amb la notícia en 

format text com a element principal, però inclou una barra inferior amb una relació 

cronològica de les darreres notícies. 

Imatge 6: Vista de ‘Última hora’. 

 

El pes fort dins les planes audiovisuals ho aporta el requadre de vídeo, pràcticament al 

centre de la plana, amb una certa tendència cap a la dreta. El motiu és, com ja s’ha 

explicat anteriorment, la tendència de l’ull humà a fixar-se abans en allò que es troba a 

la dreta d’una plana web. A sota del vídeo, hem afegit una descripció del contingut a 

reproduir i els botons de compartir a les xarxes socials. 

Imatge 7: Vista de ‘La cambra al dia’. 
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 En directe 

A la secció ‘En directe, en no tenir diversos formats, no hi trobem una portada, sinó la 

pròpia retransmissió en directe de Canal Parlament combinada amb el contingut propi 

de ‘Parlamenta.cat’. 

Imatge 8: Secció ‘En directe’.  

 

En aquest cas, si bé el vídeo podria tenir més pes, es destaca més el contingut propi: la 

retransmissió en Cover It Live que fa la pròpia redacció i que complementa l’emissió de 

Canal Parlament. En un segon pla, l’usuari troba l’enllaç a la retransmissió dels dos 

canals extra de Canal Parlament (normalment dedicats a comissions que es duen a terme 

alhora que el Ple) i a l’enllaç a l’arxiu històric de peces audiovisual, que remet 

directament a les peces de Canal Parlament des del seu web. 

 Tu decideixes 

A les seccions de participació del públic mitjançant votació, com és el cas de ‘el 

termòmetre’ o ‘Tria el teu reportatge’, hem escollit un disseny més dinàmic. Com s’ha 

dit abans, a la dreta s’inclou en gairebé tot moment una secció de temes relacionats i 

una altra d’arxiu de la secció que s’està visualitzant en aquell moment.  

Però en aquest cas, el contingut que ocupa el centre de la pantalla són imatges 

interactives. En el cas de ‘El termòmetre’, ens trobem amb tres requadres amb una frase 

que aquella setmana ha dit un parlamentari i amb un termòmetre al costat que va pujant 

en funció de la puntuació amb que els usuaris valoren aquella sentència i un altre 
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termòmetre a sota que serveix per marcar el grau d’identificació d’algú amb aquella 

declaració. Un cop l’usuari ha votat, no pot tornar a fer-ho, perquè per tal de poder 

donar l’opinió, caldrà registre previ.  

En el cas de ‘Tria el teu tema’, la funció és similar. En aquest cas, nosaltres proposem a 

l’usuari tres temes, amb una imatge relacionada amb el tema, i el públic només ha de fer 

click sobre el botó ‘Vota’. De la mateixa forma que a ‘El termòmetre’, només es podrà 

votar un cop per usuari. Un cop s’ha emès el vot, a la pàgina web de ‘Tria el teu 

reportatge ja no hi apareixeran les opcions per votar, sinó una gràfica amb els resultats 

provisionals fins que es tanqui l’elecció del tema.  

Imatge 9: Vista de ‘El termòmetre’. 

 

Imatge 10: Vista de ‘Tria el teu tema’.  
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La pàgina de ‘Què en saps del Parlament?’ és una de les més senzilles que hem inclòs 

dins el nostre lloc web. És un format de pregunta a pantalla completa, amb unes fletxes 

que serveixen per passar a la següent pregunta o retrocedir a l’anterior.  

A l’esquerra de la pantalla van pensar que seria interessant incrustar un rànquing 

d’usuaris en funció dels seus encerts en els successius test d’actualitat política 

setmanals, fet que poc donar joc al qüestionari. També hem inclòs just a sota de la 

pregunta una barra per tal de poder visualitzar quizs anteriors. Com sempre, tot allò 

important, al centre o a la dreta de la pantalla.  

Imatge 11: Vista del qüestionari ‘Què en saps del Parlament?’. 

 

La plana web de la secció ‘Parla amb l’expert’ està formada per un formulari a 

l’esquerra de la pantalla, que servirà perquè els usuaris puguin introduir abans de la data 

establerta per ala sessió de xat amb el professional determinat una pregunta a aquest. 

Hem decidit que el formulari demani unes dades sociològiques perquè això ens serveix 

per poder fer un estudi més o menys sociològic del nostre target. Les dades que 

demanem són el nom, el sexe, l’edat i, tot i que no ho reflexa la imatge recollida a sota, 

cap la possibilitat també de demanar  dades com ara la formació laboral o educativa del 

públic. A més, cal recordar que per tal de poder realitzar una pregunta a l’expert de torn, 

és necessari estar registrat com a usuari de ‘Parlamenta.cat’. 

Al centre de la pantalla ens trobem amb la finestra de xat, en que aniran apareixent les 

preguntes que els usuaris han fet a la persona que vingui a parlar aquell dia i les 

respostes que ell els hi doni. Es tracta d’un xat molt senzill, similar al que es realitza a 
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moltes pàgines webs de diaris generalistes. Com sempre, en una barra inferior, incloem 

els ‘Parla amb l’expert’ anteriors, per si cap usuari vol recuperar-los.  

Imatge 12: Captura de la plana web de ‘Parla amb l’expert’.  

 

 Coneix el Parlament 

En el cas dels tres programes audiovisuals, un cop dins de la pàgina web concreta on 

estan recollits per separat, guarden una petita diferència amb la resta de continguts 

audiovisuals. La barra lateral esquerra on l’usuari podia trobar informació sobre temes 

relacionats o pròxims programes de la secció concreta ha estat suprimida perquè aquests 

són continguts que des de bon principi ja estaran disponibles a ‘Parlamenta.cat’ i no 

s’actualitzaran, perquè com que són institucionals o històrics, són coses que, en un 

principi, no haurien de variar.  
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Imatge 13: Vista general de la secció ‘Coneix el Parlament’ 
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L’única secció que canvia és ‘El ple i les comissions’. En aquest cas, hem optat per 

convertir la plana web en un espai molt més interactiu. En trobem amb un hemicicle 

dividit en colors en funció de les posicions que ocupa cada grup parlamentari dins la 

cambra, dins el que hem incrustat les fotografies de tots els diputats. En fer click sobre 

aquestes imatges, s’obre una finestra a l’esquerra de l’hemicicle on es poden visualitzar 

dades bàsiques del parlamentari escollit i també una mini reproductor de vídeo amb ‘El 

perfil’ d’aquell parlamentari concret.  

Finalment, en el cas de ‘800 anys d’història’, ‘Funcionament de la cambra’ i ‘El perfil’, 

hem optat per un disseny en que a l’esquerra de la pantalla quedés reflectit aquell 

contingut que tot i ser necessari en aquesta pàgina, era allò menys interessant de tot el 

contingut de la plana. És el cas dels temes relacionats, un ítem o eina que apareix a 

gairebé tot el lloc web de ‘Parlamenta.cat’ per tal de mantenir un lligam, un fil 

conductor entre els diferents continguts que oferim. Just a sota del requadre de temes 

relacionats hi ha l’arxiu del programa, per cercar programes anteriors.  

Imatge 14: Vista de ‘800 anys d’història’.  
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3.3.3. Estructura interna de la plataforma 

 

3.3.3.a. Servidor i gestor de contingut (CMS) 

‘Parlamenta.cat’ es basa també en text, però sobretot en contingut audiovisual. Per tant a 

l’hora d’allotjar el nostre domini en un servidor web determinat, cal tenir molt en 

compte la seva capacitat d’emmagatzematge. Basant-nos en el tipus de contingut que 

volem fer i en el disseny i l’arquitectura de la informació que volem aplicar a la web del 

nostre projecte, hem decidit que el hosting o allotjament sigui a Wordpress. Tot i que en 

un principi sembla només una plataforma destinada a crear blogs més o menys 

treballats, també té un servei de hosting a un preu molt raonable que cobreix les nostres 

necessitats. L’únic problema que trobaríem és el suport de vídeo, que en principi no es 

podria carregar en l’allotjament perquè tard o d’hora es saturarà, sobretot si hi ha moltes 

visites alhora. Així que per solucionar aquest problema, el contingut audiovisual serà 

penjat prèviament a Vímeo, amb un compte propi, i des d’allà, els incrustarem en el 

nostre ‘website’. Vímeo és una plataforma de càrrega de contingut de vídeo, que, tot i 

no tenir la mateixa popularitat que Youtube, té molt bona reputació dins del món 

audiovisual. És la plataforma més utilitzada per les productores organitzadores de 

concursos de curtmetratges, documentals o reportatges. Per tant es pot dir que és una 

plataforma amb una certa especialització en l’audiovisual. Amb aquesta mesura 

estalviem espai de l’allotjament de Wordpress, evitant així el col·lapse, i per altra 

banda, aconseguim moure una altra plataforma que ens pot fer la funció de xarxa social: 

un canal propi a Vímeo.  

 

3.3.3.b. Aplicacions externes: xarxes socials 

 

A més del portal ‘Parlamenta.cat’, el projecte es complementa amb plataformes web 

externes: les xarxes socials Facebook i Twitter
17

. A través d’aquestes xarxes socials, les 

més esteses, el portal vehicula en gran mesura la interacció amb el públic, especialment 

el sistema més convencional de participació: els comentaris. 

                                                           
17

 Tot i que també s’utilitza la plataforma Vimeo, on s’allotja el contingut audiovisual del portal, 

no es compta perquè està pensada únicament per a allotjar-hi el contingut, no per a utilitzar la 

plataforma de Vimeo en sí. 
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Per una banda, l’atenció limitada que els usuaris dediquen als mitjans a Internet fan 

necessari apostar per formes amb valor afegit que atreguin a l’usuari. Els formats que 

ofereixen un resultat visible, una retribució pel clic de l’usuari, són els que tenen cabuda 

al web. Per l’altra banda, l’auge de les xarxes socials, l’espai més actiu d’Internet, ha 

portat els comentaris, la forma d’interacció més bàsica, fins a aquestes. La seva facilitat 

per crear discussions entre usuaris –especialment Twitter-, així com el fet de poder 

integrar tota la interacció d’una persona a la xarxa
18

, ha transportat la majoria de 

comentaris de les pàgines dels mitjans a les seves comptes de Facebook i Twitter. 

Seguint aquesta tendència, ‘Parlamenta.cat’ utilitza les dues xarxes socials per a la 

difusió dels seus continguts i per a vehicular la opinió i discussions dels usuaris al 

voltant d’aquests ítems. En un altre nivell, el portal inclou nous formats de participació 

més directes al seu propi web, com es veurà en l’apartat 3.3.4.Continguts. 

A l’hora d’utilitzar ambdues xarxes socials cal tenir en compte les seves característiques 

per a optimitzar-ne l’ús, dedicant a cadascuna d’elles una funció concreta. 

Així, Facebook es caracteritza pel seu ús quotidià i erràtic, en el qual l’usuari busca 

qualsevol cosa que li cridi l’atenció sense cap objectiu predeterminat; es relaciona i 

conversa amb d’altres persones i estableix relació amb marques i empreses. Compleix 

una funció social, més encarada a l’esbarjo i al descobriment que no pas al camp 

professional. D’acord amb això, ‘Parlamenta.cat’ utilitza Facebook com a aparador del 

nou contingut i de les novetats del portal, així com dels anuncis més destacats del portal 

en sí. 

Cal tenir en compte, a més, la disposició dels ítems a Facebook, en una única franja 

ampla al centre. La xarxa social permet presentar l’enllaç al contingut amb una imatge i 

text: la imatge ha de ser vistosa per cridar l’atenció, i el text, concís i sintètic per atreure 

l’usuari una mica més enllà, fins a fer clic i passar al contingut. És, doncs, una 

disposició perfecta per al contingut del portal, que consta majoritàriament 

d’audiovisuals o interactius dels quals es pot mostrar una imatge. 

Twitter, en canvi, es presenta amb una estructura més formal i ordenada. Els usuaris 

poden definir el tema de conversa amb l’emblema de la xarxa social, el ‘hashtag’ (#), i 

                                                           
18

 En primer lloc, l’usuari troba concentrats en una sola plataforma tots aquells mitjans que li 

interessen; en segon lloc, pot comentar tots aquests ítems sense haver de saltar entre les 

diferents pàgines d’origen.  
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esmentar-se entre ells (@NomD’Usuari), aconseguint un fil molt més ordenat en el qual 

és possible seguir el debat. El ritme d’aquesta xarxa social, molt més immediat que 

Facebook, i el seu format de càpsula - 140 caràcters -, converteixen Twitter en una eina 

ideal per a donar informacions de la cambra o iniciar un debat al voltant d’un determinat 

tema amb un ‘hashtag’. En aquest cas, l’objectiu no és atraure el tràfic cap a la pròpia 

pàgina, sinó crear un interès que doni valor al contingut i que doni a conèixer 

‘Parlamenta.cat’ com a un lloc de referència on trobar aquest contingut. 

Quant a la forma, els 140 caràcters de Twitter concreten molt les possibilitats. El text ha 

de cridar l’atenció per sí sol, ja que, tot i que poden adjuntar-se enllaços, aquests no es 

visualitzen i són un contingut completament dependent del text per al clic. 

La gestió de les xarxes socials correspon al perfil de community manager. 

3.3.4. Contingut 

 

Si bé cada tipus d’informació es recull  en una peça diferent, amb un format i un 

tractament adequats específicament a aquesta, hi ha algunes consideracions que tot el 

contingut, de forma global, ha de seguir. 

El tractament imparcial és una eina clau per al correcte funcionament dels mitjans que 

tractin la política. A l’hora de crear el contingut s’ha de respectar la pluralitat d’opinions 

i la representació d’aquestes en la màxima institució democràtica de Catalunya, 

mitjançant processos que garanteixin la diligència professional per donar una 

informació de qualitat, veraç i en cap cas esbiaixada. 

Donada la seva vocació de servei públic, el to de la informació s’ha d’adaptar al públic 

general, evitant tecnicismes de difícil comprensió i procurant ser específics si és 

possible. No obstant, aquest contingut ha de ser complet i de qualitat per mantenir-se 

també a l’alçada d’un públic més tècnic o amb més coneixement sobre el funcionament 

polític. 

De la mateixa manera que aquest portal té la seva base en Internet per la seva gran 

capacitat de difusió i facilitat d’ús, ‘Parlamenta.cat’ utilitza preeminentment 

l’audiovisual per al contingut. Aquest format manté l’atenció de l’audiència en ser 

senzill d’utilitzar i utilitzar com a canals l’oïda i la visualització d’imatges, esquivant la 

lectura, un mètode que reclama una atenció que l’usuari de la xarxa difícilment està 
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disposat a oferir. És per això que actualment el vídeo és el format informatiu per 

excel·lència a Internet. 

3.3.4.a. Actualitat 

 

 ‘Dia a dia’ (Última hora / Has de saber) 

La secció més bàsica del portal, i per tant, la que es disposa permanentment en la 

‘homepage’. La seva funció és la de recollir qualsevol informació que sorgeixi sobre la 

institució i el seu funcionament, establint un flux continu d’actualitat sobre el Parlament 

que permeti a l’audiència ser-hi al corrent de les últimes novetats. Consisteix en recollir 

els avisos i les notes informatives del Parlament, així com les últimes notícies 

importants i les incidències, com ara el fet que un parlamentari no pugui assistir degut a 

malaltia. 

La informació es presenta habitualment en format de text escrit breu, que comuniqui 

l’essencial del missatge. Si s’escau, la peça també pot afegir ítems en altres formats –per 

exemple, per adjuntar l’ordre del dia de la sessió que s’anuncia o una declaració 

destacada en vídeo–, preservant en tot moment l’esperit de ‘notícia breu’. La informació 

extra ha de servir per ampliar el coneixement del públic si aquest s’interessa alhora que 

manté la senzillesa informar concisament i evitar que l’usuari desisteixi. 

Pel seu format aquesta secció no té assignada cap periodicitat, sinó que s’actualitza cada 

vegada que apareix informació nova.  

 Resum de plens 

El resum dels plens és l’eina de l’audiència per mantenir-se actualitzada sobre el 

funcionament de la cambra: els punts que s’han tractat, les postures de cada grup polític, 

les intervencions destacades que calgui remarcar, i les decisions finals respecte de cada 

qüestió. Tot plegat de forma clara i concisa. En aquest cas, aquesta peça sí que compta 

amb un antecedent clar, que són els resums de plens de Canal Parlament fins al 

setembre de 2010. Per això, la proposta de ‘Parlamenta.cat’ es basa en aquestes peces, 

alhora que soluciona les mancances i aporta més informació. 

El format, doncs, és el d’una peça audiovisual amb una durada aproximada de 5 minuts, 

amb una veu en off que organitza i presenta el contingut, en forma de talls de veu dels 

diferents ponents. El resum respondrà sempre a l’estructura següent: 
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1. Obertura de la peça. Presentació de la sessió i dels temes més rellevants que 

s’han tractat. 

2. Cos del contingut. Diferents punts tractats. 

a. Presentació del punt tractat. Breu descripció de l’estat de la qüestió,  del 

tipus de procés que es duu a terme - debat, votació - i el resultat final - si 

és remarcable. 

b. Talls de les intervencions de cada partit polític. 

c. Estat final, conclusió o resolució del punt tractat. 

3. Tancament de la peça, conclusions i anunci de la següent sessió. En cas que 

‘Parlamenta.cat’ hagi produït cap altre peça sobre algun dels temes, aquest és el 

lloc convenient per recordar i publicitar aquest contingut. 

 

El Resum es realitza per plens, de manera que quan un tema concret s’allargui de forma 

extraordinària en diverses sessions –diversos dies-, es produeix un únic resum al final 

del Ple. Per aquests casos, cada resum s’anomenarà amb les dates durant les quals s’ha 

dut a terme la sessió o sessions. A més, al mateix espai on es visualitza el resum 

s’inclou l’enllaç al Ple, en l’arxiu de Canal Parlament. 

  ‘La cambra al dia’ 

‘La cambra al dia’ és el producte emblema del portal. Aporta una anàlisi en profunditat 

del tema fort de la setmana, de manera que el públic general pugui tenir una idea més 

formada i pugui construir millor la seva opinió sobre l’actuació del Parlament. Aporta 

visions dels col·lectius relacionats –persones afectades, professionals i tècnics en la 

matèria, a més de la pròpia ciutadania– per donar a l’opinió pública una informació més 

elaborada. 

Per proporcionar a l’audiència aquest tractament profund i de qualitat cal un reportatge 

més llarg, d’uns 30 minuts. En aquest cas, l’estil narratiu i el plantejament es fan 

d’acord amb les característiques del tema, buscant sempre el tractament idoni per a cada 

cas. Per exemple, en cas de que es debati al Parlament una nova regulació respecte de 
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‘les preferents’, probablement serà molt més encertat un reportatge que tingui com a fil 

narratiu l’experiència d’un o més afectats i que exposi com els afectaria aquesta nova 

regulació, i que des d’aquí es doni veu als diferents agents que intervenen en el debat.  

‘La cambra al dia’ es realitza setmanalment i es publica al portal el dimarts següent al 

Ple en que s’ha tractat el tema, d’acord amb les diferents sessions del Ple del Parlament, 

de manera que l’audiència pot informar-se abans del següent ple, evitant possibles 

confusions. Així, s’inicia el cicle amb el ple en qüestió i es tanca abans del següent. 

La secció de ‘La cambra al dia’ acull també els vídeos de la secció de participació 

ciutadana ‘El teu tema’. A banda que el tema és escollit pels usuaris, es tracta d’un 

reportatge en profunditat amb les mateixes característiques que ‘La cambra al dia’. 

 ‘Les xifres’ 

‘Les xifres’ és un altre dels formats propis de ‘Parlamenta.cat’. El producte està destinat 

a recuperar la gran quantitat de dades que publiquen organismes oficials i altres 

institucions que, com que no són tan mediàtiques, no tenen cabuda en la programació 

habitual dels mitjans per les limitacions de temps i espai. Difícilment el públic general 

accedirà pel seu propi compte a aquesta informació, però, un cop processada i 

gestionada amb un aspecte didàctic i entenedor, aquesta esdevé d’un gran interès públic. 

La gran quantitat de dades que aporta aquesta secció recomana un format visual molt 

més simplista, capaç de sintetitzar el contingut de forma precisa mentre manté l’atenció. 

Per això ‘les xifres’ és un audiovisual de tipus gràfic o animat, guiat per una veu en off 

que orienta el públic. 

‘Les xifres’ es realitza de forma bimensual, cada dues setmanes, i es publica al portal els 

divendres, de manera que l’audiència té el cap de setmana per veure l’emissió, ja que si 

bé la informació es presenta processada, és un tipus de contingut que pot necessitar una 

major reflexió. 

3.3.4.b. En directe: la retransmissió en viu de les sessions 

 

 Retransmissió en viu 

‘En directe’ és l’exercici més clar de posar el Parlament davant la ciutadania: la 

retransmissió en directe de les sessions plenàries. No només es limita al Ple, sinó també 
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a les sessions de les diferents Comissions de la legislatura. Així, es posa a disposició de 

l’audiència tota l’activitat del Parlament. 

El contingut essencial és la retransmissió, que es fa en ‘streaming’, amb la senyal que 

Canal Parlament posa a disposició dels mitjans de comunicació. Encara que la matèria 

primera, la informació, sigui la mateixa, ‘Parlamenta.cat’ aporta una cobertura de 

seguiment del Ple més rica. El tractament de Canal Parlament, amb Josep Mª Rigau al 

capdavant, aconsegueix guiar l’espectador al llarg de la sessió, però el format vídeo 

limita la seva actuació en el temps, perquè el públic que s’incorpori a mitja sessió 

desconeixerà què ha passat anteriorment. Per informar-se, haurà de retrocedir al llarg de 

tota la retransmissió, ja que és virtualment impossible separar ‘l’streaming’ dels 

comentaris. 

Per a solucionar aquest conflicte, juntament amb el canal ‘d’streaming’, el nostre portal 

aporta una eina de seguiment en viu multimèdia, que permet fer la crònica de l’acte 

agrupant material informatiu divers. Programes com CoverItLive o Storify permeten 

crear una crònica a partir de petits fragments d’informació amb text, àudio, vídeo o 

ítems de les xarxes socials: l’anomenat periodisme ‘mash-up’. Així, l’usuari pot 

moure’s en tot moment al llarg de la línia narrativa establerta, recuperant la informació 

que s’ha donat anteriorment, perquè està separada de la retransmissió. 

Amb aquest plantejament es soluciona, d’una banda, la limitació temporal del format 

vídeo i, de l’altra, complementa encara més l’emissió professional de Canal Parlament 

amb diferents ítems que enriqueixin la informació donada al ciutadà, com ara les 

declaracions d’un parlamentari - text pla- , la seva intervenció uns dies abans en una 

ràdio (àudio), i la reacció a aquestes declaracions a Twitter - tweets relacionats. 

 

3.3.4.c. Tu decideixes: participació de l’audiència 

 

Aquest és el lloc de participació del portal. En un projecte que pretén posar la política al 

nivell del ciutadà. Perquè hi participi més activament és imprescindible dotar la societat 

no només d’un coneixement més profund i de qualitat, sinó també d’eines d’expressió 

útils per a fer sentir la seva veu i la seva opinió. Per això és necessari no només donar-li 

al ciutadà un espai per a la proposta i el diàleg, sinó diferenciar-lo clarament i donar-li 

entitat de secció pròpia. 
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Per a vertebrar les diferents formes de participació cal tenir en compte que la interacció 

d’un usuari amb un portal web pot ser un tema problemàtic, perquè és una activitat que 

reclama un alt grau d’implicació i d’interès per part d’aquest. Per a tal de construir 

opcions viables, la proposta de ‘Parlamenta.cat’ passa per dos formats que retribueixin 

de forma directa a l’usuari, de manera que aquest tingui un motiu directe, una bona 

motivació, que el dugui a dedicar el seu temps a participar. Els dos formats restants 

responen a la necessitat, d’una banda, de que l’audiència pugui fer valer el seu propi 

judici sobre les qüestions a tractar i, d’altra, a incentivar el coneixement tant de la 

institució com de l’actualitat de la cambra. 

Setmanalment, dos dels formats tanquen la participació de la setmana anterior, 

publiquen els seus resultats i obren les enquestes de la setmana següent de forma 

unitària, cada dijous, per dotar el conjunt de més cohesió de secció participativa. Així, a 

més, permet a l’usuari poder participar en totes les eines de participació en un mateix 

dia, sense separar cada format en un dia de la setmana diferent. Les excepcions són 

l’enquesta de ‘El teu tema’, mensual, i la publicació ‘Parla amb l’expert’, que es 

diferencia de la resta pel seu caire de participació en directe. 

Els quatre formats de participació són els següents: 

 ‘Tria el teu reportatge’ 

 Més enllà dels temes que es tractin dia a dia al Parlament, el ciutadà també ha de ser 

capaç d’aportar el seu punt de vista a ‘l’agenda setting’. Una persona exerceix 

íntegrament el seu dret a la llibertat d’informació quan a més de rebre informació, té 

capacitat d’informar-se sobre els temes que li interessen. Aquesta funció és la que 

compleix ‘Tria el teu reportatge’, on el públic té l’opció de proposar un tema a tractar 

per indicar al portal i a la societat quines són les qüestions que li interessen. 

A la pràctica, donar a cada usuari l’opció de proposar de forma oberta un tema resulta 

difícil per diversos motius: diferents usuaris poden proposar un mateix tema expressat 

de forma diferent o concentrar-se en assumptes d’abast local. A més, la dispersió de 

temes faria possible que es donés una fragmentació excessiva del vot. Per això ens hem 

decidit finalment per un model d’enquesta tancada, en el qual els usuaris poden triar 

entre quatre temes seleccionats per l’equip professional de ‘Parlamenta.cat’. 

Prèviament, els usuaris podran votar entre els elements d’aquesta selecció a través de les 

xarxes socials o correu electrònic. D’aquesta manera s’assegura un filtre professional 
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per descartar els temes que siguin difícilment realitzables. Un cop acabat el termini per 

votar, es publicaran els resultats de l’enquesta i es començarà la producció de la peça. 

‘Tria el teu reportatge’ es publica mensualment en divendres. Si bé les enquestes 

s’obren i tanquen en dijous, en conjunt amb la resta de la secció, el reportatge resultant 

es publica l’endemà per no col·lapsar un dia que ja té informació forta, com ara el 

‘Resum de plens’. A més, si bé divendres l’usuari pot perdre atenció de cara al cap de 

setmana, és un contingut amb vigència al llarg de tot el mes i que sorgeix directament 

de la voluntat de l’usuari, de manera que conserva, tot i aquests problemes, l’interès del 

públic. 

 ‘Parla amb l’expert’ 

Garantir l’accés de la opinió pública als professionals d’un tema concret és una de les 

maneres d’aconseguir una informació de qualitat i útil per a l’audiència. Els experts en 

la matèria a tractar  poden explicar de forma més precisa que els periodistes el tema en 

qüestió, ja que tenen un coneixement especialitzat. Per això se’ls dóna veu a l’hora de 

produir la informació. 

No obstant, aquest accés està limitat als temes que tracti la peça informativa, a les 

preguntes que es plantegin a l’expert i als casos que aquest il·lustri. Per això cal donar el 

pas següent: connectar l’expert amb l’audiència, de manera que pugui satisfer la 

demanda d’informació més concreta dels usuaris. L’objectiu no és tant resoldre els 

dubtes quotidians com donar resposta al desconeixement que puguin tenir els ciutadans 

sobre un mecanisme en concret o determinat funcionament d’una institució. Si no fos 

una petició concreta, difícilment tindria cobertura als mitjans. 

El format de ‘Parlamenta.cat’ és semblant al de ‘Entrevistas Digitales’ del web de EL 

PAÍS, i consisteix en un xat entre un expert i l’audiència. El portal duu a la redacció un 

entès en una matèria que hagi sigut de rellevància, que respondrà les consultes que els 

usuaris li hagin transmès durant el programa. Per tal de que el professional tingui temps 

material de respondre, la inscripció per a enviar les preguntes s’obrirà una setmana 

abans, quan s’anuncia el personatge. Així s’assegura una part del contingut, alhora que 

es pot destinar el temps de ‘xat en viu’ a dubtes més senzills. Tant en diferit com en 

directe, ‘Parlamenta.cat’ duu a terme un procés de moderació de les preguntes per 

eliminar contingut incorrecte o inapropiat i, en cas de sobrecàrrega, seleccionar les 

millors preguntes. 
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‘Parla amb l’expert’ es realitza bimensualment, cada dues setmanes, i obre el formulari 

per enviar les preguntes a l’expert en dijous, amb la resta de seccions de participació. El 

tancament de les preguntes i l’emissió del format en directe amb la persona en qüestió 

es fan en dilluns, de manera que el públic té el cap de setmana anterior per informar-

se’n i enviar o preparar les seves preguntes. El directe dura aproximadament dues hores 

i es fa durant la tarda, en el moment de més disponibilitat del públic. Si bé una gran part 

del públic es trobarà en horari laboral, probablement seran menys que al matí. 

 ‘Termòmetre’ 

La valoració de les figures polítiques per part de la ciutadania és quelcom que sembla 

assumit als mitjans de comunicació, però que no és ben bé així, especialment en la 

premsa escrita. Seccions com ‘El semàfor’ de La Vanguardia o el ‘positiu/negatiu’ de 

l’Ara suggereixen una valoració al lector en comptes de demanar-li la seva. A més a 

més, degut a la falta de mitjans especialitzats en la política catalana, el tema que regeix 

la secció no té perquè ser política, i el lector només pot expressar-se i veure altres 

opinions en les qüestions més sonades. 

‘Parlamenta.cat’ inclou un espai per a que l’usuari valori com a ‘d’acord’, ‘indiferent’ o 

‘en desacord’ - 3 o 5 graus d’acceptació - l’actuació d’un partit polític o una figura en 

concret - o organitzacions, com ara el govern. Aquest espai es renovaria cada setmana, 

amb entre 3 i 5 intervencions noves.  

‘El termòmetre’ es fa setmanalment i concentra les seves accions en dijous: tanca la 

participació de la setmana, publica els resultats i obre la participació de la següent 

setmana. Aquesta queda oberta durant tota la setmana, de manera que els usuaris poden 

participar en qualsevol moment segons la seva disponibilitat. 

 ‘Què en saps del Parlament?’ 

Tot i ser la màxima institució política de Catalunya, tant el funcionament del Parlament 

com la seva activitat són, en línies generals, força desconeguts. El que arriba a l’opinió 

pública és el resultat de la seva activitat, però a vegades el públic desconeix el procés 

que s’ha seguit. El contingut de ‘Què en sabem del Parlament’ pretén conscienciar de la 

importància de conèixer la màxima institució política de Catalunya i mostrar el perquè 

d’aquest portal. 

Setmanalment, a través d’un seguit de preguntes sobre l’activitat parlamentària – 

aproximadament un 80% - i la història i funcionament del Parlament – un 20% -, 
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l’usuari podrà comprovar fins a quin punt coneix la cambra i si està o no assabentat de 

l’actualitat. Depenent de les seves respostes, l’enquesta el classificarà com a una o altra 

figura, a mode de joc, des de “Ciutadà interessat” fins a “President del Parlament”. És 

important ressaltar que aquestes categories siguin positives perquè l’usuari no se senti 

ofès o enfadat, sinó motivat a competir amb sí mateix i millorar el seu coneixement. 

‘Què en saps del Parlament’ es fa setmanalment. Els resultats es mostren tot just 

acabada l’enquesta i es renoven les preguntes, permetent tornar a participar, cada dijous. 

Com la resta de la secció, el test queda obert durant tota la setmana per facilitar la 

disponibilitat dels usuaris. 

3.3.4.d. Coneix el Parlament 

 

L’últim bloc de contingut del portal està destinat a una funció més didàctica de 

promoció de la democràcia i del Parlament com a màxima institució política de 

Catalunya. L’objectiu és donar a conèixer al públic els diversos aspectes de la cambra i 

ajudar a escurçar, un cop més, la distància que separa la política del carrer. 

Aquest bloc es caracteritza per tenir un contingut fix i atemporal que no cal actualitzar 

de forma continuada. En són excepció ‘El perfil’ i ‘El Ple i les Comissions’, que 

s’hauran de renovar amb cada legislatura.  

 800 anys d’història 

És important que la societat segueixi l’actualitat política i estigui al corrent de l’últim 

debat o decisió parlamentària, però ho és també que conegui la cambra que el representa 

com a ciutadà:. La història de la institució legisladora és la memòria del recorregut dels 

valors democràtics al llarg del temps. 

‘Parlamenta.cat’ continua apostant pel format audiovisual per a emfatitzar la funció 

didàctica d’aquest contingut. La secció compta amb diversos capítols dividits 

cronològicament, que narren cadascuna de les etapes de la història de la tradició 

democràtica i de les cambres que ho han representat, tot plegat des dels primers 

antecedents medievals amb el suport d’historiadors, documents i testimonis. El to de 

l’audiovisual és el d’un reportatge històric i es basa en personatges singulars per a traçar 

un fil narratiu que capti més l’atenció de l’espectador. L’objectiu és fomentar el 

coneixement crític, de manera que cal tenir en compte, en cada context històric, tant les 

qualitats dels organismes vigents com les carències per no caure en l’apologia. 
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 Com funciona la institució 

Conèixer els mecanismes de funcionament del Parlament és un dret de qualsevol ciutadà 

de cara a entendre la funció que duu a terme. La funció informativa del portal queda en 

entredit si el públic no ha estat degudament format sobre quina és la dinàmica de la 

cambra o si no disposa, almenys, d’una eina per a conèixer aquests mecanismes en el 

moment que ho necessiti. 

El format per a aquests reportatges és semblant al de la història de la cambra, però en 

comptes de seguir un ordre cronològic, té com a eix els diversos àmbits de 

funcionament del Parlament i els seus mecanismes. En aquest cas s’utilitza un to més 

didàctic, agafant casos pràctics com a fil narratiu perquè el públic entengui de forma 

breu i efectiva com funciona la cambra. Per fer això, ‘Parlamenta.cat’ inclou en aquest 

format més infografia. 

 Les cares del Parlament: ‘El perfil’ 

Els diputats, escollits pels votants per parlar en nom seu a la cambra, són els 

representants de la ciutadania. Acostar-los al públic, en les vessants política, 

professional i personal, contribueix al foment de la democràcia perquè permet als 

ciutadans conèixer els seus delegats. L’objectiu no és la publicitat política, sinó fer un 

retrat informatiu i imparcial. 

‘El perfil’ té un format dual. D’una banda, el contingut consta d’un audiovisual curt, de 

5 minuts, que presenta el/la diputat/da en el pla personal, professional i ideològic, i és el 

contingut en sí. Per altra, aquest es presenta en un entorn integrador: un infogràfic que 

emula l’hemicicle remarcant la distribució d’escons amb el patró de colors habitual per 

a cada formació política. A la posició que ocupa cada diputat al Parlament s’hi troba una 

imatge d’ell mateix que, en ser seleccionada, desplega la informació de cada membre de 

la cambra. 

Els perfils es publiquen setmanalment cada dilluns, de manera que obrin la setmana 

amb un contingut amè i didàctic. A l’hora d’escollir quin diputat serà el protagonista de 

cada setmana s’alternarà setmanalment un dels candidats de cada formació, seguint 

l’ordre de forces en el Parlament, des del partit més majoritari al més minoritari. Així, 

alhora que es respecta la representativitat, s’aconsegueix que els partits minoritaris no 

quedin arraconats perquè, en tenir menys diputats, quedaran totalment representats 

abans que la resta. 
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 El Ple i les Comissions 

Un cop coneguts els representants de la ciutadania, és igualment important conèixer 

com s’ha conformat el Ple del Parlament i qui ocupa cada càrrec. Cal fer-ho, a més, de 

forma clara i entenedora per evitar confusions. La composició de la Mesa o els líders 

dels grups parlamentaris són qüestions sobre les quals la ciutadania ha d’estar 

degudament informada. 

També cal tenir en compte que la majoria de vegades el Ple és en realitat la posada en 

escena dels plantejaments de cada formació política, i del debat entre aquestes, que 

s’han realitzat prèviament en les comissions. Les comissions són, de fet, on es poden 

tractar els temes de forma més precisa i adequada, degut al seu model de formació més 

reduïda. A través de comissions temporals s’investiga o es regula al voltant de qüestions 

polítiques de rellevància. Per aquests motius, cal donar a conèixer als ciutadans la 

importància de les comissions, així com els diputats de cada formació política que les 

componen. 

Si bé una part d’aquesta informació està disponible actualment a la web de la cambra -

no s’inclouen les comissions dissoltes durant la legislatura-, la seva ubicació al web i la 

disposició del contingut fan molt difícil que una persona poc avesada al tema pugui 

informar-se. En el nostre portal, mitjançant un format gràfic molt més intuïtiu, el 

ciutadà pot saber qui ocupa cada escó del Parlament i, si s’escau, quins càrrecs ocupen, 

com el de líder de grup parlamentari, a més de la composició de la Mesa del Parlament. 

D’altra banda, aquí es descriu també quines són les comissions que estan en 

funcionament en el moment i les que ja s’han dissolt, així com els diputats que en 

formen o n’han format part. 

3.4. Producció i rutines 

Un cop explicat el contingut que oferirá el nostre projecte, cal organitzar una cosa tan 

important en el funcionament d’un mitjà com les rutines de producció. Basant-nos en la 

previsió que serem 9 persones les que hi treballarem, 8 d’elles, les que produeixen la 

informació, a jornada de 40 hores setmanals, hem planificat un calendari, una mostra 

d’un mes de rutines. Per a una informació més detallada i gràfica cal consultar a 

l’apartat d’annexos la ‘Taula 1’.   
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· Primera setmana 

Dilluns 

És el dia en que s’emet ‘El perfil’ número 1 del mes i el primer ‘Parla amb l’expert’, 

tots dos durant la tarda. Aquell mateix dia s’ha d’acabar el muntatge de ‘La cambra al 

dia’ 1, a càrrec del muntador, que sortirà el dia següent, dimarts. També comença la 

tasca de producció de ‘El perfil’ 2 i el guió d’aquest, a càrrec del productor i del 

redactor 1.  

Dimarts 

Es publica el primer programa de ‘La cambra al dia’, per la tarda i el redactor número 2 

comença la redacció del guió de ‘La cambra al dia’ número 2. El productor 

s’encarregarà de la producció d’aquest programa. El redactor 3 s’encarregarà de fer el 

guió del programa ‘Les Xifres’ 1. 

Dimecres 

Dimecres és dia de plenari. Durant el matí s’emetrà el ple del Parlament en directe i el 

community manager s’encarregarà de fer el seguiment en directe a través d’Storify o 

Cover It Live. Mentrestant, el redactor-director s’encarregarà de prendre notes i 

preparar el guió del ‘Resum del ple’ número 1, que sortirà al dia següent, dijous. El 

muntador haurà de muntar les imatges del programa a última hora de la tarda en base al 

guió fet per deixar-ho preparat per l’endemà. El community manager prepararà el guió 

de ‘Què en saps del Parlament?’, sobre política.  

Dijous 

És el dia en que es penja el ‘Resum de plens’ editat la tarda anterior. Aquest mateix dia 

s’ha de posar fi al muntatge de programa ‘Les Xifres’ 1, a càrrec del muntador. A més, 

es publicaran els resultats del primer ‘Termòmetre’ i estarà disponible per als usuaris el 

primer test de ‘Què en saps del Parlament?’, sobre política. A més, es tanca l’elecció de 

la matèria de ‘El teu tema’ 1 i s’obre el període perquè els usuaris escullin el contingut 

del segon ‘El teu tema’ , l’únic que es fa durant el mes, i el comença amb el guió i la 

producció d’aquest, a càrrec del productor i del redactor 1.  
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Divendres 

Es publica ‘Les Xifres’a la tarda. A més, el muntador haurà de tancar el vídeo de ‘El 

perfil’ 2, per al següent dilluns.  

Dissabte i diumenge 

El redactor-director farà guardia des de casa per redactar la secció ‘Actualitat’. Les 

guàrdies consistiran en 4 hores dissabte i altres 4 diumenge. Seran comptabilitzades 

com a hores complementàries a efectes de cotització.  

· Segona setmana 

Dilluns 

S’emet ‘El perfil’ número 2 i no hi ha ‘Parla amb l’expert’. Aquell mateix dia s’ha 

d’acabar el muntatge de ‘La cambra al dia’ 2. Es comença la producció de ‘El perfil’ 3 i 

el guió d’aquest, a càrrec del productor i del redactor 1.  

Dimarts 

Es publica ‘La cambra al dia’ 2 i el redactor número 2 comença la redacció del guió de 

‘La cambra al dia’ 3. El productor s’encarregarà de la producció d’aquest programa.  

Dimecres 

Dimecres és dia de plenari. Durant el matí s’emetrà el ple del Parlament en directe i el 

community manager s’encarregarà de fer el seguiment en directe a través d’Storify. 

Mentrestant, el redactor-director s’encarregarà de prendre notes i preparar el guió del 

‘Resum del ple’ número 2. El muntador s’encarrega de les imatges del programa. El 

community manager haurà de preparar el guió del’Què en saps del Parlament?’ 2. 

Dijous 

És el dia en que es penja el ‘Resum de plens’ muntat la tarda anterior. A més, es 

publicaran els resultats del segon ‘Termòmetre’ i estarà disponible el test ‘Què en saps 

del Parlament?’ 2. Community manager i productor treballaran conjuntament en la 



68 
 

redacció del guió i la producció del ‘Parla amb l’expert’ 2, que s’emet la següent 

setmana.  

Dissabte i diumenge 

El redactor 1 farà guàrdia com les explicades anteriorment: 4 hores un dia i 4 hores 

l’altre. 

· Tercera setmana 

Durant aquesta setmana, la rutina és exàctament la mateixa que la setmana 1. L’única 

variació és el torn de guàrdia del cap de setmana, a càrrec del redactor 2.  

· Quarta setmana 

En aquest cas, la rutina serà exactament la mateixa que la de la segona setmana. Amb 

les úniques diferències que dijous s’obre l’enquesta per demanar als usuaris quina 

matèria volen tractar en el proper ‘El teu tema’, el númro 2, per al més següent. A més 

divendres, s’emet el primer ‘El teu tema’, que haurà d’estar muntat el dia abans, dijous. 

Aquesta setmana, el torn de guàrdia el farà el redactor 3.  

3.5. Recursos Humans 

En el nostre cas, com ja hem explicat, estem parlant d’una societat cooperativa de 

treball associat sense ànim de lucre. Així, intentariem que tots els treballadors de la 

nostra societat fòssin socis cooperatius. En un principi, necessitariem cobrir una sèrie de 

llocs de treball: 

1 redactor amb funcions de direcció 

3 redactores 

1 community manager amb funcions de redactor 

1 grafista 

1 muntador 

1 personal d’administració 
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1 productor 

Com a societat cooperativa, la capacitat de contractació de treballadors assalariats és 

relativament limitada. Podrem contractar treballadors sempre i quan la quantitat d’hores 

treballades per aquest siguin molt inferior a les hores treballades pels socis. Així, 

considerem que tots els treballadors han de ser socis, excepte l’administratiu. Aquesta 

restricció no suposaria un problema. Els socis tindrien una jornada de 40 hores 

setmanals, ja que la seva feina és la principal dins la missió de l’empresa. Però les 

tasques de l’administratiu, que són bàsicament de comptabilitat i de gestió de personal, 

no haurien de sobrepassar les 20 hores setmanals, és a dir, la mitja jornada. Per tant, 

aquest contracte seria compatible amb el nostre cos jurídic.  

3.6. La publicitat. 

3.6.1. Model publicitari 

Després de cercar les diferents formes de publicitar-nos, hem escollit un combinat de 

tres tipus bàsics. Per una banda ens hem decantat per l’anomenat Cost per clic o CPC. 

Consisteix en un clàssic ‘banner’ en un lloc web, però amb l’avantatge de que nosaltres 

pagarem en aquell portal en que ens anunciem només quan un usuari faci clic al nostre 

anunci i entri a ‘Parlamenta,cat’ a través de l’altra web
19

. Per tant, ens assegurem que no 

pagarem debades, sinó que com a mínim, aconseguirem que la gent arribi a veure’ns. A 

més, resulta interessant per a nosaltres, ja que és dels més utilitzats per als portals web 

de continguts de qualitat, que és el que volem fer nosaltres, ja que cal retenir al visitant, 

i així ens assegurem que també veu la publicitat que nosaltres hem posat a 

‘Parlamenta.cat’. 

Per altra banda també veiem molt útil utilitzar el Cost per lead o CPL en que els 

usuaris omplen a través de l’anunci un formulari amb les seves dades per rebre 

actualitzacions de notícies del nostre portal web, com es el cas dels RSS o els 

‘newsletters’. D’aquesta manera, sí que és cert que hi haurà potser menys clients 

d’aquest tipus, però la qualitat que aporten és millor, ja que són clients fidelitzats. 

                                                           
19

 ALBUCÍN VENCES, Natalia; “La eficacia publicitaria en prensa digital”. 
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Per últim, l’altra tècnica que veiem interessant d’utilitzar és el patrocini
20

. Pot fer-se de 

diferents maneres. Per una banda ens trobem amb el patrocini clàssic que es fa a les 

webs, en que una notícia determinada està patrocinada per un producte o servei 

determinat, mitjançant un ‘banner’, per exemple. Per altra, una forma molt menys 

molesta i més efectiva: la integració del patrocini entre el contingut dels llocs webs en 

que ens anunciem. Un clar exemple d’això és el publireportatge. 

3.6.2. On ens anunciarem? 

Un cop escollida la política de màrqueting que volem emprar, cal saber on anunciar-se. 

En el nostre cas, tenint en compte el nostre target, és un públic molt específic, per tant, 

anunciar-nos en portals webs o llocs de mitjans de comunicació generalistes i estatals 

potser és absurd, perquè ens serà molt car i no aconseguirem gaires resultats. Nosaltres 

creiem que és millor destinar els recursos de màrqueting a invertir en publicitat en 

mitjans més petits, d’àmbit autonòmic i local i a més, en publicacions i portals webs 

especialitzades en política. Exemples de llocs web on podríem anunciar-nos: VilaWeb, 

El Punt Avui, a la web de El Singular i de Nació Digital i a revistes de gremis de 

periodistes, de juristes, etc. 

3.7. Costos  

3.7.1. Personal 

Els costos totals en matèria de personal seran de 23.396,54 euros mensuals. El 

desglossament d’aquet tipus de despesa es reflexa en els següents apartats.  

3.7.1.a. Salaris 

La política de salaris és que tots els socis de la cooperativa rebin un salari més o menys 

equitatiu. Tots cobraran el mateix, excepte el redactor amb funcions de director, que 

cobrarà el mateix salari que la resta, però amb un plus per responsabilitat del 30%. Així, 

els sous serien aquests: 

- Director → 2640 euros/mes (2100 euros sou base + 540 euros a mode de plus per 

responsabilitat) 

                                                           
20
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- Redactors, muntador, grafista, productor i community manager → 2100 euros/mes 

L’únic completament diferent serà el comptable o administratiu. Basant-nos en la regla 

per a les cooperatives sense ànim de lucre que estableix que els socis no poden cobrar 

més del 150% del sou d’un treballador assalariat de la seva empresa, creiem que 

l’administratiu podria cobrar 5’5 euros l’hora de forma que el seu sou mensual seria de 

660 euros. Així, el cost mensual de la cooperativa en sous, entre tots els treballadors i 

socis, serà de 18.000 euros. 

3.7.1.b. Seguretat Social 

En principi, els socis de la cooperativa, en ser una agrupació de professionals, haurien 

de considerar-se treballadors autònoms. Però, en ser una cooperativa, poden quedar 

coberts pel règim general de cotitzacions a la Seguretat Social, el mateix que el dels 

assalariats, perquè són socis treballadors. Així, que en el nostre cas, hem decidit acollir-

nos a aquest últim règim de cotització. D’aquesta manera, els comptes de Seguretat 

Social serien: 

· Director 

- Base de cotització → 2640 euros/mes 

· Contingències comunes → 623’04 euros 

· Hores extra → 0 

· Atur → 145’2 euros 

· Fons de garantía salarial (FOGASA) → 5’28 euros 

· Formació professional → 15’84 

- TOTAL → 789’36 euros/mes de cotització. 

· Redactors, muntador, grafista, productor i community manager 

- Base de cotització → 2100 euros/mes 

· Contingències comunes → 495’6 euros 

· Hores extra → 0 

· Atur → 155’5 euros 
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· Fons de garantía salarial (FOGASA) → 4’2 euros 

· Formació professional → 12’6 

- TOTAL → 627’9 euros/mes de cotització per cadascun. 

· Administratiu 

- Base de cotització → 660 euros/mes 

· Contingències comunes → 155’76 euros 

· Hores extra → 0 

· Atur → 50’82 euros 

· Fons de garantía salarial (FOGASA) → 1’32 euros 

· Formació professional → 3’96 

- TOTAL → 211’86 euros/mes de cotització. 

El total a pagar a la Tresoreria General de la Seguretat Social en concepte de 

cotitzacions per part de l’empresa serà de 5.396,54 euros mensuals.  

3.7.2. Bens per amortitzar 

Els bens amortitzables són aquells costos que nosaltres haurem de pagar de forma 

fraccionada en diversos exercicis comptables, ja que són materials que utilitzarem 

durant un temps més o menys llarg. És el cas de maquinàries, programes d’edició, 

equips informàtics i de gravació, etc.  

La nostra intenció és dotar a la cooperativa de tres equips de gravació de vídeo d’una 

qualitat bona i amb equipament complet - trípodes, torxes, micròfons diversos, etc. A 

més, també creiem necessari disposar d’una sala de gravació de veu insonoritzada i amb 

l’equipament tècnic necessari.  

També hem de tenir en compte la part informàtica. Si volem que la feina surti tal i com 

volem, hem de dotar a cadascun dels treballadors d’un ordinador de sobretaula i a més, 

hem de disposar d’un ordinador portàtil de reserva i que a més pot ser utilitzat en els 

desplaçaments a l’hora de gravar reportatges. Tots els equips informàtics han d’anar 

acompanyats del programes d’edició d’imatge, vídeo i àudio necessaris per poder 

realitzar les tasques de la cooperativa.  
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El càlcul dels costos de tot aquest material és de 14.460 aproximadament, però aquesta 

quantitat no es reflectirà a la comptabilitat de l’empresa en la seva totalitat el primer 

any, sinó que, com hem explicat, la podrem amortitzar al llarg d’uns quant anys, 

depenent del tipus de bé de que es tracti, com es pot veure a la taula de costos de 

l’apartat d’annexos ‘Taula 2’. 

3.7.3. Subministraments 

Evidentment com qualsevol negoci, necessitarem d’uns subministres bàsics, com ara 

l’aigua i l’electricitat. En el nostre cas, a l’hora de contractar un servei d’ADSL i de 

telefonia, haurem de vigilar, perquè serà l’eix central del nostre mitjà, l’accés a Internet. 

Així que haurem de cercar ofertes amb un gran ample de banda o, com hem pensat, 

fibra òtica, que ens permetrà un funcionament més ràpid i efectiu de la línia. A banda 

d’això necessitem d’un local on desenvolupar la nostra activitat. Tenint en compte que 

el nostre mitjà hauria d’estar com a mínim a Barcelona centre, per tal de tenir més o 

menys a prop tots els centres de la política catalana a prop, hem calculat que el lloguer 

d’un local més o menys decent al centre de la Ciutat Comptal ens suposaria pagar 

mensualment entre 500 i 600 euros. Així, els càlculs per aquests tipus de costos, 

incloent la tarifa de telefonia i Internet, aigua i llum i el lloguer del local són 

d’aproximadament 1000 euros mensuals.  
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5.Annexos 

 Entrevista 1: Entrevista completa a Josep María Martí i Rigau, director del 

programa ‘Parlament’ de TV3. 

 

Quina és la missió del programa? 

 

Va néixer fa uns 14 o 15 anys, d'acord amb el mateix Parlament, per la necessitat dels 

diputats de tenir una finestra a través de la que es veiés la feina que es fa aquí i fer 

pedagogia sobre per a què serveix un Parlament, on es regula i es parla de tot. Hi havia 

una carència perquè això és una cosa de la que al Parlament Europeu es queixen. En 

parlar d’Europa, la majoria de les vegades es parla de la Comissió - Barroso, Ollie Rent, 

Almunia, etc. Però el Parlament és qui legisla i marca el 60 o 70% dels continguts de les 

normes dels estats de la Unió Europea. Es queixen que això no se sap. Per això tenen 

també un canal propi i unes bones instal·lacions per difondre-ho. 

 

El Parlament català va veure que era important que la ciutadania conegués el seu 

funcionament, què regulava. També calia presentar als parlamentaris. Així, es va arribar 

a un acord amb la Televisió Pública de Catalunya. En els fons és un servei públic, un 

dels programes que una televisió privada difícilment et farà, perquè és un servei car. 

TVE també en tenia un així, ‘138 escons’, i ha evolucionat en ‘Ara parlem’, en que dos 

diputats de diferent grup debaten sobre un tema -millor si són de grups oposats. 

‘Parlament’ va néixer amb la idea no només de fer debats entre els diputats, sinó també 

de mostrar on, com, quina feina fan els diputats i la feina en comissió, per compensar 

que a la televisió només es vegin els debats cridaners del ple. El Parlament mai va dir 

què s'havia d'incloure dins el programa, però sí va expressar el desig de fer un programa 

que acostés el Parlament a la ciutadania.   

 

Llavors va ser decisió del Parlament fer el programa? 

 

Va ser una cosa conjunta. TVE en tenia un. Totes les teles públiques -TVG, EiTB, 

Canal Sur, Tele Madrid- en tenen un programa sobre el seu parlament i tenen un públic 

bo. I ara, amb xarxes socials, veus que quan t'equivoques, la gent t'ho diu, de bon rotllo i 
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que la gent ho segueix. No té tanta audiència com un programa potent, però, com a 

mínim tenim cada cap de setmana unes 100.000 persones. Sobretot, puja quan hi ha 

alguna cosa més important, com a les diades. No és majoritari, però és respectable. Així 

que des que vam començar mai s'ha pensat en treure-ho de la graella. 

 

Us confonen amb Canal Parlament? 

 

A nosaltres ens confonen molt, però som diferents. Els serveis informatius de TV3 

veien que començava a haver informació parlamentària i valia la pena donar-li més 

canxa i el Parlament considerava que generava prou informació com per crear un canal 

que fos la vàlvula de transmissió. 

 

Les grans notícies ja surten als telediaris, però hi ha un segon nivell -comissions, 

jornades, etc-  que no entren al TeleNotícies perquè no hi ha temps, però són 

importants. Així que el lloc apropiat és un programa específic, més d'anàlisi i 

coneixement dels diputats. Perquè de diputats, sempre en surten els mateixos: Sánchez 

Camacho, David Fernández, Joan Herrera, etc. Però la gent no et sap dir cap més. Al 

final, els que surten són els portaveus i els presidents. Al final, els periodistes 

destaquem qui és  més noticiable i llampant. Una picabaralla parlamentària té més 

possibilitats de sortir que no pas un debat més elaborat i feixuc. Així, aquí tenim un 

programa per cobrir allò que no es dona habitualment. Si dels 135 diputats se'n coneixen 

20 com a molt, nosaltres fem que es coneguin la resta. Ells ens expliquen qui són, fem 

que ens acompanyin les entitats socials de la seva comarca o el seu àmbit i es presenten. 

Un altre espai és el ‘Quí sóc?’. En la mesura de les nostres possibilitats, estem marcats 

pel tema econòmic, però intentem anar a les localitats d’origen de cada diputat per veure 

com es mouen i veure que són persones normals. La immensa majoria dels polítics, 

especialment aquells que són regidors en un poble petit, que són els últims de la llista, 

ho fan per vocació, perquè sacrifiquen hores amb la família, amb les coses que volen. 

Perquè amb d'altres feines guanyarien més diners, ja que no estan massa ben pagats. 

Una minoria sí. Però hi ha molts que tenen sacrificis personals i econòmics. Però tenen 

l'estigma de corrupte perquè hi ha una minoria que sí ho és de corrupte. Això és molt 

injust. I donar a conèixer en que treballes, és complicat. En això estic molt implicat. Cal 

que no només es presentin, sinó que ens ensenyin llocs on ajuden, on s’impliquen. 

Humanitzes al personatge. És un acte de justícia cap a la majoria dels diputats. 
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Tots han de sortir igual al nostre programa perquè som una empresa pública. S'ha de ser 

professional abans que res. 

 

Quina és la diferència entre el programa "Parlament" i el Canal Parlament? 

 

La col·laboració entre els dos mitjans ve de quan va començar a emetre el canal 3/24. 

Teníem tota la infraestructura per emetre 24 hores, però no teníem la llicència d'emissió. 

I el Parlament, que també havia demanat una, tenia permís per emetre i no tenia 

infraestructura. fa d’això una 8 o 10 anys. Llavors, es va arribar a un acord entre els dos, 

per emetre el 3/24 a la freqüència de Canal Parlament, a canvi de deixar unes franges on 

s'emetrien reportatges fets pel Canal Parlament, que s'emetrien amb el nom de Canal 

Parlament - bàsicament eren perfils dels diputats i temes de divulgació de l'àmbit 

parlamentari. En el nostre cas, a ‘Parlament’, això ara també ha minvat. Des de 

l'anterior legislatura que no es podien pagar els costos dels perfils aquests. Llavors, per 

compensar vam fer el Reportatge Social, perquè si no, moltes vegades eren semblants el 

nostre i el de Canal Parlament. 

 

Sempre hem buscat que siguem complementaris els dos, per la col·laboració d'inici. 

Parlàvem entre nosaltres per no repetir-nos. No volíem ser rivals. Fins i tot, ara amb els 

altres també ho som. Per exemple, la Xarxa de Televisió Local fa un programa, 

‘Ciutadella’, d'informació parlamentària i TVE també en fa un altre. No ens posem 

d'acord, però som bastant complementaris. Sabem que estem fent un programa típic de 

televisió pública. 

 

Sí que veiem que podíem arribar a ser semblants. Però ràpidament vam canviar 

nosaltres, fent, en comptes de perfils dels parlamentaris, reportatges socials. Ells tenien i 

tenen 10 franges al dia per emetre reportatges. Però ara no tenen plantilla suficient per 

editar. 
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De quina plantilla disposeu en aquests moments? 

 

Ara hem rebaixat bastant. En aquests moments hi comptem amb un realitzador, una 

muntadora, un tècnic d’àudio -tots tres que treballen també per a altres programes de la 

Televisió de Catalunya- , dos productors, dos redactors, un becari i jo mateix.  

 

Anem tan ajustats que el que hem incrementat ha estat la col·laboració amb informatius 

de TV3. Quan ells tenen alguna cosa que ens interessa, col·laborem amb ells donant-li 

alguna cosa també. No volem que redactin dues peces, però sí que ens marquin els ‘time 

codes’, les millors frases, etc. Ens hem vist marcats. Quant més pressupost i equip tens 

millor. Però ara som en una fase dura, d’estrènyer-se el cinturó molt. Ho hem intentat 

fer de la millor forma possible. 

 

Havia estat més gran abans? 

 

Quan hem vaig incorporar, hi havia un ENG -càmera i redactor. A redacció eren 4: 

director, redactors i ENG. S'ha anat reduint. També, el fet de rebre el senyal de Canal 

Parlament, ajuda molt. Perquè abans calia anar amb un OPI - un tipus d’equip de 

càmera- que havia d'escoltar-se tota la comissió i potser no servia per res. Ara, en canvi, 

és molt més fàcil perquè es grava tot i te n’assabentes del que passa. O per agència. 

amb menys gent és pot fer molt. 

 

Com és l’organigrama de ‘Parlament’? 

 

Per sobre meu hi ha el director d'informatius. El director d'informatius actualment va ser 

redactor de ‘Parlament’, en Jaume Perals. I la redactora de llavors, Noemí Fabregat, ara 

és cap de redacció. És un avantatge perquè els dos coneixen molt bé el programa. 

 

Jo estic a punt de marxar, acabo l'any vinent per l'ERO. He fet tot i estic molt content. 

Volia estar aquí fins el 2014, per veure què passava. 
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Quines rutines de producció teniu? 

 

Divendres ens mirem les previsions i d'aquí s'elabora un principi d'escaleta. Sempre 

procurem que els reportatges socials, les preguntes dels estudiants estiguin fetes abans, 

perquè són atemporals. Hi ha dues parts: l'actualitat, que ha de ser setmanal segur, i 

aquestes peces, que si no s’emeten una setmana, ho fan una altra. Quan fem un 

reportatge d'actualitat sí que ha d'anar quan toca. 

 

Si hi ha una setmana sense Parlament, o si no hi ha reunió de Parlament, anem fent 

aquests vídeos de calaix. L'actualitat la mirem divendres, a veure quina activitat hi ha al 

Parlament de Catalunya i decidim. Com que des d’aquí veus les preguntes, les ordres 

del dia, etc, ja saps què es farà. 

 

Dels temes que tenim fets de calaix, mirem com fer-ho. Fem un projecte d'escaleta. Els 

hi enviem un mail als caps de premsa de tots els grups parlamentaris explicant les 

necessitats per al programa: un diputat que parli de tal tema o tal altre, que valori això o 

allò, a veure si podem tancar el reportatge social amb un diputat determinat, etc. Arrel 

d'això, fem la previsió de reserves de càmeres per a la setmana i ens distribuïm. Com 

que som tres redactor, comptant-me a mi, és fàcil la distribució. També ho passem a 

producció perquè es tramiti tot, com ara, anar a visitar als estudiants a la universitat 

perquè facin les preguntes als parlamentaris, permisos d'aparcament, reservar cotxes i 

càmeres, etc. 

 

Divendres és el dia que la realitzadora i la muntadora tanquen el programa amb chyrons 

i tot i el visionem per detectar errades. Després es fa nota de premsa. 

 

També demano les ingestes d'imatges de Canal Parlament, que necessitarem per al 

programa. Penseu que a TV, tot el que es pugui preveure amb temps, permet estalviar 

diners i no anar estressat. 
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De quins mitjans tècnics disposeu? 

 

Les imatges les traiem de Canal Parlament. Tot ve ingestat. Si a les 48 hores no s'ha 

agafat res de la base de dades, s'esborren les imatges. Si un tema t'interessa ho agafes  i 

t'ho guardes. El més pràctic és entregar-ho al nostre servei de documentació perquè ho 

arxivi, per no col·lapsar el sistema informàtic. 

 

En quant a les càmeres i la resta de materials, ho traiem de TV3, compartit. És qüestió 

de producció, de combinar-s'ho amb altres programes. El dia que hem de fer les 

presentacions de la setmana, si tenim 6 hores, aprofitem per fer tot el possible, per 

racionalitzar. Però sempre que demanem alguna cosa, TV3 ens ho dona. És important 

demanar-ho amb temps. Si no ho tens segur, millor demana-ho i ja ho rebutjaràs 

després. 

 

De qui depén la decissió? 

 

De mi. Mai se m'ha dit "s'hauria de fer això o allò", i mira que aquí hi ha hagut diferents 

forces polítiques que han governat. I cal donar-los veu a tots. Ara hi ha 7 grups 

parlamentaris. En un TN si fas un vídeo amb 7 talls d’opinió, és llarguíssim. En canvi, a 

‘Parlament’, sí pots fer-ho. Aleshores també puc dir que en aquests 12 anys mai he rebut 

una queixa de ningú. Tinc guardades targetes i e-mails de tots els grups dient-me que els 

hi ha agradat tal o qual reportatge i això és el major èxit. La finalitat i filosofia del 

programa és aquesta i ho estem aconseguint. 

 

Així, llavors t’adones que això és el que s'ha de fer perquè realment s'han de sentir els 

punts de vista de tots i en el programa es pot fer i s'ha de fer. En els fons, som 

complementaris amb el TN. És positiu i satisfactori. Els redactors van canviant i els hi 

dic "escolta, aquí tractem igual a tots". En la distància curta, aquests reportatges i els 

perfils et permeten estar tot un dia amb un diputat o diputada, lluny d'aquí, en el seu 

entorn, els coneixes d'una altra manera. Això va molt bé a nivell personal perquè es crea 

una relació que amb l'informatiu diari és més difícil. Però algú ha de tenir aquestes 

sintonies més íntimes, perquè hi ets més hores. Tots els diputats saben que si surten fent 

alguna ganyota, jo no els hi trauré així. Els hi dóna una confiança positiva. Si volem 
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riure’ns d'ells, ja hi ha l'APM o el Polònia, perquè afortunadament, tenim una empresa 

on hi ha de tot. 

 

Compten amb alguna font d’assessorament puntual? 

 

Bé, jo vaig estudiar dret i vaig treballar d'advocat. Penso que dret, per dedicar-te després 

a informació política, va molt bé. Però és que buscar assessorament és una de les feines 

periodístiques. Al Parlament hi ha cossos d'advocats i assessors que, com a periodistes, 

podem consultar. Al final, el Parlament té un potencial molt bo: biblioteques, 

documentació, etc. Ho puc verificar tot a premsa, amb advocats. Els serveis del 

Parlament t'ho faciliten tot. 

 

En quant a la consulta sobre quines conseqüències pot tenir una llei a la societat, és la 

nostra feina com a periodistes investigar-ho. Tenim com a font els propis diputats, que 

t'ho poden explicar. 

 

Nosaltres procurem complementar amb imatges d'arxiu i informes, perquè si només 

fiquem imatges de Parlament, és molt pesat. Utilitzem d'imatges de l'arxiu de TV3, per 

fer-ho més agradable. Sinó, és molt feixuc. A la part d'actualitat del programa, ja 

procurem fer-hi un mini TN, amb notis de 1-2 minuts, que passin ràpid per no cansar a 

la gent que no li interessi. 

No en tots els vídeos surten tots opinant. Però al final del programa sí que acaben sortint 

tots per igual, més o menys. Igualment, no podem treure més minuts de CUP o C's, que 

de PSOE, PP i ICV o més d'aquests que de ERC o CiU. Intento guardar una certa 

proporció. Procurar no alterar-la, però sense cronòmetre. 

 

Hi ha algun tipus de participació ciutadana? 

 

Bàsicament, la pregunta de l'estudiant i les xarxes socials. Cada vegada més s'utilitza 

molt la xarxa social. Els dos redactors del programa són molt aficionats a això. Això 

mostra més participació de la que ens pensàvem. D’altra forma no sabem com fer-ho. 

També fiquem reportatges d'experts dins els reportatges d'actualitat.  Aquí donem 

entrada a gent de la societat civil més o menys implicada. 
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A través de les xarxes socials, el que diuen els ciutadans, arriben als 

parlamentaris? 

 

I tant que hi arriba. Els hi enviem i els hi retwittejen a través del seu compte perquè a 

ells els hi interessa. I a partir d'aquí, hi ha unes connexions i unes sinèrgies molt bones. 

Com ara, la forma que existeix ara de veure la televisió a la carta. Veus a la gent veient 

el programes a les tauletes electròniques als trens, o al PC a casa. M'ho diuen 

parlamentaris que veuen el programa en comptes de quan l'emetem, en diferit, al web de 

TV3 a la carta. 

 

A més, quan veiem que se'ns diu alguna cosa sobre un error que hem comés, i ens ho 

comuniquen a través de les xarxes socials, nosaltres intentem rectificar-ho de cara a 

següents programes. També ens arriben moltes interaccions a través del defensor de 

l'espectador i, a vegades, ens fan preguntes que no són cosa nostra, com ara perquè no 

es va tractar tal tema o tal altre, però clar, no el vam tractar potser perquè va saltar de 

l'ordre del dia del Parlament. Això et demostra que hi ha un segment de gent que ho 

segueix, que l'interessa el debat polític. 

 

La TV a la Carta. Com us veieu, quina valoració? 

 

No sabria contestar-te. Ara estem a la fase de detecció de que aquest és un fenomen que 

no hi era abans i que ara es presenta com interessant. Però no es fa un seguiment 

d'audiència gaire exhaustiu, així que no t'ho sabria contestar. Així com et podria dir 

l'audiència de dissabte i diumenge, no us sabria dir aquestes audiències atípiques. Avui 

dia és impossible que no passi res pel carrer sense que algú faci una foto i ho pengi a 

internet. 

 

Amb quin pressupost compteu? Com us ha afectat l’ERO? 

 

A mi m'ha afectat. Em va afectar l'any passat, al juliol, perquè complia 61 anys. Vaig 

disgustar-me. Però em feia molta il·lusió estar el 2014 actiu per tot el que podia passar. 

Vaig marxar al juliol de 2013 sense saber si al setembre hi tornaria. M'encanta el que 

faig. Em van trucar i em van allargar fins al 2015. Volia estar en actiu i no per qüestió 

econòmica. 



84 
 

 

En quant al pressupost, penseu que al 2011 era de 360.000 euros l’any. El de 2014 no us 

ho puc dir encara, però el de 2013 ha estat de 240.000 euros. Es nota a la qualitat. Però 

fer televisió és car. Necessites diners per fer reportatges al Parlament Europeu, o quan 

vas a gravar al poble d'un diputat i t'has de quedar a dormir. Abans fèiem el perfil. 

Quedàvem amb el diputat, anàvem aquí, allà, feies una amistat. Ocupaves tot un dia, 

entre tot. Això ara no ho podem fer, perquè si som tan pocs, si un està fora, no podem 

assumir això. En canvi, fem el ‘Qui sóc?’ on ens expliquen la seva vida i tirem 

d'imatges de les delegacions de TV3, sobre l'activitat dels diputats a les seves localitats, 

perquè la majoria són alcaldes, regidors, etc. O de Youtube, en el cas de la CUP i les 

manifestacions on els seus diputats hi van. El que abans era un perfil, ara ho fem aquí, 

més curt i més barat. 

 

 Entrevista 2: Entrevista completa a Josep Escudé, cap del gabinet de 

comunicació del Parlament i cap de Canal Parlament.  

 

Quina missió té Canal Parlament? 

 

Va néixer al 2003 fruit d'un acord de tots el grups polítics a la cambra i es va intentar 

donar un pas més enllà per aproximar l'activitat parlamentaria al conjunt del ciutadans, 

sense haver de passar pels mitjans convencionals. Al 2003 no hi havia la irrupció de les 

tecnologies de la informació ni les xarxes socials, que eren incipients. Però els 

parlamentaris i els serveis tècnics vam pensar que havíem de connectar directament, 

sense pasar pels mitjans. 

 

Ho vam plantejar amb un objectius d'apropament, perseguint així el poder avançar cap a 

una democràcia més participativa, ja que ara és representativa. Que el ciutadà sàpiga 

què està passant a les cambres i que no es sentin mediatitzats pels mitjans. En aquella 

època l'objectiu era lluitar contra la desafecció política, l'objectiu principal. 

 

Quina col·laboració  teníeu amb el canal 3/24? 

 

Van néixer simultàniament. Va coincidir que al 2002, hi havia el projecte en marxa del 

3/24 i nosaltres ja pensàvem en posar en marxa el Canal Parlament. Nosaltres vam fer 



85 
 

gestions amb la Generalitat i la torre de connexions de Collserola i vam aconseguir un 

canal per poder emetre, que estava lliure -TV analògica. Al 3/24 li faltava el canal 

d'emissió i els hi vam oferir el nostre -que només estava emparaulat. Com que nosaltres 

no teníem diners per posar en marxa una TV, però si teníem el canal per emetre i ells 

no, vam arribar a un acord. Teníem un acord amb els parlamentaris perquè el govern 

espanyol no ens tanqués l'emissió, perquè el 3/24 va començar al·legalment -no il·legal. 

Vam fer gestions amb el Josep Piqué i vam aconseguir que el govern de l'estat no digués 

res en contra. Nosaltres van utilitzar la web com a plataforma de llançament. Vam 

néixer conjunts per aquest favor. Vam acordar amb ells que farien emissió de tots el 

plens i les píndoles informatives que nosaltres fèiem que eren resums de lleis i retrats de 

diputats. Vam anar junts els primers anys, mentre es va anar consolidant el 3/24. Tantes 

emissions de plens, al 3/24 els hi desencaixava la graella, i al final vam acabar. Després, 

amb la crisi, vam perdre la producció pròpia, ja no treballàvem amb productores -no hi 

havia resums de  lleis, ni retrats diputats. Tan sols plens i emissions realitzades de 

l'activitat parlamentaria. Al 3/24 només emetem sessions de control o molt importants. 

Ells ho decideixen i nosaltres ja no hi intervenim en el 3/24. 

 

Com ha estat l’evolució del Canal Parlament? 

 

La web sempre ha estat en marxa. Necessitàvem una plataforma per donar-nos a 

conèixer, com era el cas del 3/24. Sempre s'ha apostat des del Parlament per utilitzar 

totes les tecnologies de la informació que anaven apareixent per incidir-hi. Vam ser una 

de les webs de parlaments que més es van desenvolupar i més plens van emetre. Primer 

va ser el d'Euskadi, després el nostre i després el Congrés dels Diputats. Ara estem 

plenament centrats en l'activitat a través del web: rodes de premsa, plens, actes 

institucionals, etc. Anualment, emetem 1350 hores en directe: 

 

300 hores plens 

800 de comissions 

150 de rodes de premsa 

50-100 d'actes institucionals. 

 

Tot això es pot consultar en diferit i descarregar i tot està configurat perquè es pugui 

visualitzar per plataformes mòbils, com tablets i smartphones. Hem apostat sempre per 
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internet perquè érem molt conscients que al principi, no accedirien massivament, però 

ara és la forma més fàcil d'accedir-hi i la més barata de realitzar per a nosaltres. Ens ha 

anat molt bé, perquè ara, un dels impulsos més grans i amb crisis econòmica, amb les 

retallades econòmiques que hem tingut al departament de comunicació, tot el tema 

xarxes socials ha reforçat molt la difusió -Facebook i Twitter del Parlament. Som el 

Parlament amb més seguidors de Twitter de tota Europa, només per darrere de Gran 

Bretanya. Dupliquem al Congrés dels Diputats i estem per davant del Parlament 

Europeo. Canal Parlament, al començament, per nosaltres, ho era tot: web, mitjans 

convencionals, les xarxes socials...és un paquet. 

 

Quina estratègia teniu a les xarxes socials? 

 

Només informar del que passa des del Parlament. Si no hi ha res per informar, no 

s'informa. No tenim un número marcat de tweets. Canal Parlament també té una tasca 

divulgativa, explicar què és cada cosa. I utilitzem Twitter per això. Al nostre hi han 

molts enllaços: ordres del dia, text dels punts a debatre, etc. No només 140 caràcters, 

sinó 140 més continguts. Diuen que no és gaire bo, perquè la gent no acostuma a obrir 

els enllaços, però com a Canal Parlament ho hem de fer per si a algú li interessa, que 

sàpiga que estigui allà. Som un servei públic.  

 

Com un BOE? 

 

No ben bé, però sí. Comuniquem coses del Diari Oficial del Parlament de Catalunya, no 

tot, només la part que ens interessa i l'adjuntem: comunicar oficialment quan una part 

està publicada. És una forma de donar a conèixer això. Difonem l'activitat, les votacions 

dels plens. És complicat explicar-ho, perquè parlamentàriament, els temes s'aproven o 

es rebutgen, per vots, però no per partits. Juguem amb criteris periodístics només, igual 

que amb la realització. 

 

Totes les imatges del Parlament són nostres. Totes les televisions les utilitzen. Si les 

compares amb les del Congrés dels Diputats, el joc de seguiment de pla/contraplà, és 

més arriscat el nostre, però més periodístic i bo. Per això no hem tingut mai queixes.   
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No us centreu només en allò mediàtic? 

 

Ho agafem tot. Canal Parlament depèn de l'estructura parlamentària. Al Parlament, tots 

som funcionaris. El Canal Parlament depèn del Cap de Comunicació, de mi, i a la 

realització no entra cap polític ni cap cap de premsa del president de la Generalitat. Tot 

està basat en criteris purament periodístics, combinats amb el criteri institucional. Per 

exemple, no ens hi capfiquem amb si l'hemicicle està vuit, però si està vuit, es veu.  

 

La realització ha de ser molt proporcional i sempre dic que és com un partit de futbol. 

Qui té la paraula té la pilota, i per tant, cal anar seguint la paraula. És impossible amagar 

res. Si ens heu vist, a vegades hem tingut gent que ha desplegat pancartes, que ha cridat. 

I això no podem amagar-ho. si alguna vegada algú ens digués que estem ensenyant 

massa coses, és que ha de ser així. No hem d'amagar. Estem fent una realització molt 

bona i espero que segueixi així, que no ens afectin totes les retallades, perquè ja les 

comencem a patir. 

 

Quina plantilla teniu? 

 

Com a canal, tot depèn de mi. Tenim un equip audiovisual de 4 persones que coordinen 

tot, posen en marxa les sales i gestionen les inversions, perquè són enginyers en 

telecomunicació. I l'equip de realització és extern al Parlament, És un conveni amb La 

Salle -Universitat Ramón Llull-, d'unes 20 persones. Són enginyers de 

telecomunicacions especialitzats en àudio i vídeo. 

 

I en general, quina plantilla hi teniu a tot el departament de premsa? 

 

A premsa tenim també. Premsa per una banda, amb 3 periodistes i jo. I a audiovisual, 4 

enginyers de telecomunicacions. Tenim una quarantena de càmeres, amb àudios, etc. 

Tot això depèn de nosaltres.  

 

Els de premsa, abans, a banda de notes de premsa, també feien els guions i els control 

de qualitat dels guions de les productores amb les que treballàvem quan podíem, era 

feina d'ells. 
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Us han retallat en personal? 

 

Totalment. Abans, d’empreses productores en teníem dues que treballaven per nosaltres. 

Eren unes 6 persones que escollien els temes i enregistraven fora del Parlament, 

entrevistaven els diputats, etc. Tot això, fora. Ara només fem els vídeos de realització. 

Només realitzem els que tenen interès. Tenim l'avantatge de que vam fer la inversió 

forta abans de la crisi, en quant al tema d’equipament. Però ara cal sortir de la crisi 

perquè no ens agafi desprevinguts, perquè hem de fer la conversió a HD. És el gran 

repte, el tecnològic. Tenim qualitat d'imatge per a la web, és molt bona. 8TV a vegades 

utilitza les imatges de la web per fer informatius. Però tot i així, necessitem HD i és una 

inversió molt forta. 

 

L'aposta serà continuar. Un pas enrere ja no es pot fer. Tot el que passa al Parlament ha 

de ser visible perquè tothom que ho vulgui seguir ho ha de poder seguir per veure com 

són realment els seus representants: si són bons, dolents, saben explicar lleis, etc. 

 

Pot contribuir Canal Parlament a crear més desafecció política? Jo crec que no perquè el 

Canal Parlament és una plataforma per mostrar l'activitat. Nosaltres no podem escollir 

els actors. Tenim els que tenim. Nosaltres no fem la graella, la fan els polítics. Nosaltres 

produïm i realitzem. Ells són els ‘presentadors’. 

 

Com creus que la retallada pot repercutir en la voluntat del Canal Parlament de 

difondre l'activitat del Parlament? 

 

Penso que és una de les coses que haurem de replantejar. Però també el format i com 

fer-ho, perquè la TV és molt cara i produir material és molt car i s'ha de vigilar molt en 

què es gasten els diners públics. De moment, utilitzar les xarxes socials ens va molt bé. 

Tenim comprovat des de que fem un ús molt periodístic i institucional de les xarxes 

socials que tenim unes descàrregues i unes consultes d'emissions en directe molt més 

elevades. Ens va tot vinculat. 

 

Produir de nou programació seria òptim, però no podem com administració ampliar 

plantilles, perquè està congelat. També hem de ser molt curosos amb els diners públics, 

tot ha d'estar ben justificat. La missió de servei públic del canal l'estem mantenint en un 



89 
 

nivell elevat posant a l'abast del ciutadà tot el que passa aquí. A més, el ciutadà ho pot 

consultar en diferit i descarregar-se els vídeos quan vulgui. 

 

Com a departament de comunicació, quin responsable teniu per sobre? 

 

Nosaltres tenim per sobre a la Secretària General del Parlament, com a resta de 

l'administració parlamentaria que depèn d'ella. És funcionària del Parlament, del cos de 

lletrats. Depenem orgànicament d'ella. Però no tenim dependència política, sinó 

institucional. 

 

Però clar, la Secretària General es deu a la mesa del Parlament. I nosaltres també. He de 

donar explicacions a la mesa del Parlament, tot i que la meva directa és la Secretaria 

General. Nosaltres no depenem de cap partit polític, sinó de la institució. 

 

Rebeu algun tipus d’assessorament? 

 

El que estem fent ara és massa senzill com per requerir-ho. Tot i així quan teníem 

producció, teníem el cos de lletrats del Parlament, a qui recorríem si hi havia dubtes 

d'alguna cosa, com ara propietat intel·lectual. 

 

Quines rutines de producció teniu? 

 

El personal audiovisual es coordina amb un responsable de l'empresa que gestiona el 

conveni amb La Salle. És una tasca senzilla  que us ho pot explicar millor ell. 

 

Amb quins mitjans i pressupost compta el Canal Parlament? 

 

En quant al d’inversió, hem invertit molt. En quant al pressupost de funcionament, 

actualment són uns 150.000 euros l'any, emetent les 1300 hores que he dit. 

 

Si vols fer un canal a la carta, amb que inverteixis menys que nosaltres ja va bé, perquè 

nosaltres servim imatges de molt bona qualitat per a totes les TV. Vosaltres no fareu 

emissió per a d'altres, sinó que serà per a vosaltres, punxant el nostre senyal, per 
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exemple. Som una productora per a les altres televisions, perquè donem directament el 

senyal a la resta de canals. Si fas directes, serà més car, evidentment. 

 

Com a Parlament, fem el nostre canal, que els costos són molt elevats, perquè d’inversió 

no és només per fer la nostra emissió per web, sinó que és així de car perquè estem fent 

imatges de qualitat per donar-les a la resta de televisions. 

 

Com responen els ciutadans al Canal Parlament? Hi ha interacció? 

 

Rebem interaccions, però no gaire. Quan sí que rebem respostes és quan no funciona 

alguna cosa, perquè s'ha penjat el senyal o li ha passat alguna cosa al canal. Si no teníem 

idea, ho coneixíem immediatament pels tweets que ens envia la gent. També tenim 

interactivitat quan els ciutadans demanen informació sobre punts a tractar, on poden 

consultar alguna cosa determinada,etc. Però en general, no hi ha molta interactivitat. 

Potser hi ha tanta informació que molta gent que es connecta és gent ja molt 

especialitzada: sindicats, conselleries, etc. 

 

Després tenim 'L'Escó 136', on participa la gent. Pots dir "això no ho coneix la gent". 

Però clar, no hi ha diners perquè es conegui. 

 

Com valoraries el que s'ha fet fins ara al Canal Parlament i com t'agradaria que 

fos més endavant? 

 

Penso que és una bona rendibilitat el que s'ha aconseguit, tenint en compte les 

inversions que s'han fet. El Parlament estava molt antiquat. Les teles privades i locals 

van aparèixer i no se'ls hi podia donar cobertura a totes. Com havíem de fer tot això, 

vam decidir que tota la informació  que es feia s'havia d'aprofitar per fer el canal de TV. 

Va ser una inversió profitosa. S'ha intentat arribar al ciutadà i jo pensava que s'arribaria 

més perquè aquest tindria més interès. També entenc que l'activitat del Parlament potser 

no interessa igual a tothom. Potser hauríem de ser més pro actius a informar 

sectorialment, a cadascú el que li interessi, informant a sectors especialitzats,  sindicats, 

associacions d'ensenyament, etc. 
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En quant al futur, anirà molt lligat a l'èxit d'encertar en l'aposta per les xarxes socials i 

per tot allò nou que vagi apareixent. Com ara Facebook va decaient, estem cercant què 

ve de nou per substituir-ho. En quant al contingut, només em plantejo intentar mantenir 

el que es fa fins ara, que es mantingui el servei públic de posar a l'abast de tothom tot el 

que passa aquí. No vull decidir encara quines comissions es deixen d'emetre o què coses 

es deixen de fer. El futur és tornar a poder produir programació pròpia, explicativa i 

pedagògica. Tornar als inicis, però pensant ja en com reduir costos i estalviar en la 

producció de contingut. Estem, com a Parlament, atents a les escletxes que s'obren per 

aprofitar-ho des del començament. 

 

Clar, som un Parlament que dupliquem al Congrés dels Diputats. Per tant, l'objectiu és 

tornar als orígens i buscar més ‘feedback’ amb el ciutadà. Que pugui interactuar 

directament amb el diputat més, lluny d'allò típic de pregunta-resposta. Tot això és més 

bonic, però no és una decisió nostra, sinó política. 

 

 Entrevista 3: Entrevista completa a Daniel Rodríguez, cap de realització de 

Canal Parlament.  

 

Com funciona Canal Parlament? 

 

Canal Parlament és el hostbroadcaster -mitjà oficial que dona les imatges als altres- del 

Parlament de Catalunya. Hem de funcionar com una televisió i hem d'estar en 

condicions de distribuir-ho als altres. En aquest sentit, produïm senyal i ho distribuïm 

des d'aquí, el centre de mitjans. O l'enviem a través de fibres o enllaços a les televisions 

i ràdios. A més, alimentem el nostre arxiu. 

 

Per fer tot això ens dotem, per una banda, de tot tipus de material i infraestructura. Aquí 

tenim unes 8 o 10 sales, entre el ple i les comissions, que equivalen a 10 platós, perquè 

totes les sales de comissió tenen el seu lloc de realització, més o menys grans, i un equip 

humà de realització. Això ens deixa amb unes 26 càmeres de petit format, per a les sales 

de comissions, que es consideren menys importants i 6 càmeres a l'hemicicle, que són 

càmeres d'estudi, millor equipades, com les que podríem trobar a TV3. 
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Amb tot això, el cost va ser: 

- Les 26 càmeres petites: 1 milió d'euros. Inclou tots els accessoris perquè el senyal 

arribi a realització: càmera, motor de robotització, panell de control, etc. 

- Centre de mitjans: 800.000. 

- Les càmeres d'estudi de l’hemicicle: uns 40 o 60.000 euros per càmera. 

- Obra civil (les obres per adequar l'espai): 500.00 euros. 

 

Nosaltres tenim aquest control de realització, que consta tant de les càmeres de la sala 

com tot l’equip de realització que hi ha darrere. A banda de produir aquest senyal, l’hem 

de distribuir. Els entreguem al centre de mitjans on estan totes les teles i ràdios 

agrupades. Aquests lloc va costar al voltant dels 800.000 euros. Fins aquí és on 

nosaltres paguem. 

 

Podem produir fins a 6 directes simultàniament. A més, produïm en digital i en 

analògic, perquè com que hem de donar serveis a tots els mitjans de comunicació, hem 

d'estar preparats per donar formats en una manera estàndard: digital i analògica. 

 

Com són les rutines de producció? 

 

Nosaltres hem de fer que funcioni la televisió. No tenim programació diària, sinó que 

depenem d'una agenda política, que varia molt. Per tant, en quant al personal, tenim un 

model flotant en que cada dia ve només la gent que necessitem. Tenim un conveni amb 

la Ramón Llull, de la carrera d’enginyeria de La Salle, enginyers en imatge i so. Tenim 

una borsa de 15 o 20 tècnics als que formem i supervisem. Tenim un coordinador a la 

universitat al que li diem quants necessitem per a la setmana -perquè les comissions es 

convoquen divendres al migdia, i es diuen totes les de la setmana següent. A partir del 

divendres a al tarda, el coordinador busca la gent i diumenge a la nit o dilluns a primera 

hora ens passa el llistat de qui vindrà. 

 

Això ens dóna flexibilitat, perquè aquí abans érem 5, però van retallar a 4 i, en breu, 

serem 3 i no podem arribar a tot arreu. Llavors ens recolzem en aquesta gent. Nosaltres 

fem la supervisió, ens ocupem de les averies i tot això. D'allò crític només. Els 

estudiants només s'encarreguen d'operar càmeres i de la part de realització. 
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 Taula 1: Calendari de rutines de producció de ‘Parlamenta.cat’ durant un mes. 

 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

Setmana 1 El perfil' 1 Resum de Plens' 1

Continguts Cambra al dia' 1 Termòmetre' 1 Xifres' 1 Torn Redactor-director Torn Redactor-director

emissió Parla l'expert' 1 Què saps del Parlament' 1

Muntatge 'Cambra al dia' 1 Producció i guió 'Cambra al dia' 2 Guió i muntatge 'Resum plens' 1 Llançament 'Termòmetre' 2 Muntatge 'el perfil' 2

Rutina Guió 'Què en saps del Parlament?' 1 Fi votacions 'El teu tema' 1 i obertura del 2

producció Producció i guió 'El perfil' 2 Guió 'Xifres' 1 Muntatge 'Xifres' 1

Guió i producció 'El teu tema' 1

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

Setmana 2 Resum de plens' 2

Continguts El perfil 2' Cambra al dia' 2 Temòmetre' 2 Torn redactor 1 Torn redactor 1

emissió Què saps del Parlament' 2

Muntatge 'Cambra al dia' 2 Producció i guió 'Cambra al dia' 3 Guió i muntatge 'Resum plens' 2 Llançament 'Termòmetre' 3 Muntatge 'el perfil' 3

Rutina Guió 'Què en saps del Parlament?' 2

producció Producció i guió 'El perfil' 3 Guió i producció  'Parla l'expert' 2

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

Setmana 3 El perfil' 3 Resum de Plens' 3

Continguts Cambra al dia' 3 Temòmetre' 3 Xifres' 2 Torn redactor 2 Torn redactor 2

emissió Parla l'expert' 2 Què saps del Parlament' 3

Muntatge 'Cambra al dia' 3 Producció i guió 'Cambra al dia' 4 Guió i muntatge 'Resum plens' 3 Llançament 'Termòmetre' 4 Muntatge 'el perfil' 4

Rutina Guió 'Què en saps del Parlament?' 3

producció Producció i guió 'El perfil' 4 Guió 'Xifres' 2 Muntatge 'Xifres' 2

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

Setmana 4 Resum de Plens' 4

Continguts El perfil 2' Cambra al dia' 4 Termòmetre' 4 El teu tema' 1 Torn redactor 3 Torn redactor 3

emissió Què saps del Parlament' 4

Muntatge 'Cambra al dia' 4 Producció i guió 'Cambra al dia' 5 Guió i muntatge 'Resum plens' 4 Llançament 'Termòmetre' 5 Muntatge 'el perfil' 5

Rutina Guió 'Què en saps del Parlament?' 4

producció Producció i guió 'El perfil' 5 Guió i producció 'Parla l'expert' 3



94 
 

 Taula 2: Breu comptabilitat dels costos de ‘Parlamenta.cat’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptabilitat   

    

Recursos Humans   

    

Sous 18000 

Seguretat Social 5396,54 

    

Subtotal 23396,54 

    

Bens amortitzables   

    

Equips audiovisuals 11500 

Equips informàtics 9500 

Mobiliari 1000 

    

Subtotal 22000 

    

Suministratements    

    

Lloguer local 600 

ADSL+trucades 100 

Llum 200 

Aigua 100 

    

Subtotal 1000 

    

TOTAL 46396,54 
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