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RESUM DE 300 PARAULES 
 
	  
 “Entre la terra i el mar” és el resultat d’un Treball de Fi de Grau individual de projecte 

professional. Es tracta d’un micro-reportatge que té la intenció d’acostar a l’audiència la 

realitat d’un poble català amb una forta tradició arrelada al mar, l’Ametlla de Mar. El 

seu objectiu principal és analitzar i mostrar la relació que té el poble amb el mar. El 

producte consta de tres entrevistes i imatges de descripció i situació narratives, 

acompanyades de música i d’una veu en off. El micro-reportatge s’adreça a un públic 

generalista, tota persona que vulgui descobrir un poble del Mediterrani. Es tracta d’un 

producte pensat per ser distribuït per televisió, ja que es tracta d’un gènere merament 

informatiu i televisiu. Atès el seu caràcter de proximitat, la intenció és distribuir-lo per 

canals de televisió locals de la zona, com La Cala RTV. També és essencial que estigui 

present en altres plataformes d’Internet (Youtube i Facebook). La peça s’estructura en 4 

parts diferenciades: la breu descripció del poble, la pesca, el turisme i el medi ambient. 

Els criteris utilitzats, per crear l’estructura, parteixen de la premissa d’obtenir una 

imatge general i característica del poble. La preproducció s’ha basat en una recerca 

d’informació tant online com presencial. Hi hagut un procés de recerca de contactes i 

una prèvia planificació del producte. Pel que fa a la realització, s’ha enregistrat amb 

recursos propis. Trobem una gran varietat de plans d’entre 2-7 segons. S’ha utilitzat 

llum natural, procurant enregistrar totes les imatges en dies de sol, per tal de no trencar 

el raccord. Pel que fa a la postproducció, trobem un muntatge audiovisual senzill, sense 

efectes amb l’ús del tall com a enllaç. També trobem la presència de muntatge musico-

verbal; es combinen simultàniament dos elements sonors, la veu i la música. 
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1. I NTR O D U C C IÓ 
 
 
El micro-reportatge “Entre la terra i el mar” és el resultat d’un Treball de Fi de Grau 

dedicat a la preproducció, producció i postproducció d’una peça audiovisual. Es tracta 

d’un projecte professional individual que té com a objectiu posar en pràctica totes les 

tècniques audiovisuals estudiades durant el Grau de Comunicació Audiovisual.  

 

El curt reportatge té la intenció d’acostar a l’audiència la realitat d’un poble català amb 

una forta tradició arrelada al mar, l’Ametlla de Mar. Una oportunitat per conèixer una 

petita part del territori de la Catalunya pescadora i marinera. Actualment, hi ha una 

tendència clara, sobretot a la graella de Televisió de Catalunya, de produccions de 

programes televisius que mostren realitats de diferents pobles de Catalunya. “El 

Foraster”, “El Divendres”, “Cosins Germans” en són uns exemples. “Entre la terra i el 

mar” pretén seguir aquesta tendència actual.  

 

La meva idea de treball, des d’un principi, era realitzar un producte audiovisual per tal 

de poder visualitzar el resultat de tot el procés creatiu. Després de pensar en diverses 

alternatives, em vaig decantar pel gènere del reportatge i pel format del micro 

reportatge. Primerament, perquè és un format possible de produir individualment i el 

que més s’ajustava a les meves possibilitats tècniques i temporals, ja que disposava de 

pocs recursos audiovisuals (càmera i trípode) i d’un període de temps de producció 

limitat. A més, és un gènere que sempre m’ha cridat l’atenció per les seves àmplies 

possibilitats de creació que permeten certa llibertat d’autor expressiva i tècnica. Com 

durant el grau no he tingut ocasió de fer-ne cap, volia experimentar la seva realització. 

En quant la temàtica, vaig decidir fer-lo sobre l’Ametlla de Mar perquè és un poble que 

conec des de ben petita i tenia ganes de descobrir-lo amb més profunditat i treballar-lo 

des d’una perspectiva audiovisual.  

 

L’informe conté una explicació detallada del producte. S’inicia amb una breu 

presentació que explica la idea del treball, la seva intenció i la justificació. Seguidament, 

trobem una descripció que conta l’objectiu, el format, el target, el context i els canals de 

distribució. El següent punt és l’estructura, en aquest hi trobem la justificació de 

l’estructura i les seccions que conformen el curt reportatge. A continuació, s’explica 
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detalladament les diferents fases del procés creatiu: la preproducció, la realització i la 

postproducció. En la preproducció trobem la documentació utilitzada (escaleta, guió 

literari veu en off i pla de producció). Dins de la realització i la postproducció, 

s’esmenten els criteris utilitzats en quant imatge i so. L’informe es conclou amb un punt 

d’autoavaluació. 

  

 

2. DE S CR I P C IÓ DE L  PR O D U CTE A U D I O V I S U A L  

 

2.1 Objectiu, format i target  

 

L’objectiu principal del curt reportatge “Entre la terra i el mar” és analitzar i mostrar la 

relació que té el poble amb el mar. També pretén oferir una visió bella de la zona i 

alhora promocionar la població. El micro-reportatge consta d’entrevistes i imatges de 

descripció i situació narratives, acompanyades de música i d’una veu en off. El 

contingut del reportatge gira entorn les entrevistes. Es tracta de tres entrevistes fetes a 

tres persones del poble dedicades als diferents àmbits tractats en el reportatge (pesca, 

turisme i medi ambient). S’ha escollit tant sols tres entrevistes perquè s’ha valorat més 

la qualitat que la quantitat, a més la durada del reportatge no permet introduir un gran 

nombre d’entrevistes. L’objectiu d’aquestes és informar al públic de cadascun dels 

diferents apartats des de l’experiència dels entrevistats, amb la intenció de fer sentir la 

veu del poble i donar un toc de proximitat i credibilitat al reportatge. El criteri de 

selecció ha estat, bàsicament, persones del poble enteses en cada un dels àmbits, 

disposades a explicar-nos aspectes de la població i sobretot amb una alta capacitat de 

raonament i argumentació. S’ha tingut en compte tant la seva experiència específica del 

tema com la seva residència al poble. La durada de la peça és d’uns 13 minuts.  

 

El producte proposa una fórmula emmarcada dins el gènere del reportatge i del format 

micro-reportatge. Pretén informar de successos d’interès públic des d’una perspectiva 

actual i de manera breu; s’analitza i es mostra la relació que té la gent amb el mar en 

l’actualitat i es tracta cada àmbit en base a dades actuals. S’ha utilitzat una mirada 

subjectiva però amb un relat objectiu, és a dir, sense cap mena de posicionament; no hi 

ha opinió, simplement es mostra. Un gènere basat en la realitat de la qual s’exclouen la 
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ficció i la dramatització. “Entre la terra i el mar” és un tipus de reportatge clàssic, on hi 

ha una veu en off conductora, un relat objectiu i on no surt mai el periodista en pantalla. 

En el micro-reportatge domina una vessant purament divulgativa i també social.  

Divulgativa perquè pretén fer conèixer el municipi a un màxim de gent possible, el guió 

s’adreça a un públic generalista, es vol informar de l’existència d’aquest poble 

mediterrani i de les seves característiques, sense perdre de vista l’estètica visual, que es 

té molt en compte a l’hora d’escollir espais i enquadraments per mostrar els paisatges de 

la població. I vessant social perquè el paisatge humà ocupa un pes molt important; a 

través d’ell es mostra la relació del poble amb el mar. Per aquesta raó, no només els 

entrevistats són del poble sinó que en la majoria d’imatges exteriors hi són presents els 

habitants de la zona. Tota persona que vulgui gaudir i descobrir un poble del 

Mediterrani com és l’Ametlla de Mar podrà seguir el programa sense problemes.  

 

 

2.2 Canals de distribució 

 

La peça audiovisual ha estat pensada des d’un principi per ser distribuïda per televisió, 

ja que es tracta d’un gènere merament informatiu i audiovisual. Atès el seu caràcter de 

proximitat, la intenció és distribuir-la per canals de televisió locals de la zona, com La 

Cala RTV1, el canal de ràdio televisió online de l’Ametlla de Mar. La Cala RTV és un 

canal que produeix majoritàriament ràdio i hi és present a Internet. A Internet, trobem 

ràdio a la carta dels programes i de les notícies que s’emeten en directe. També hi ha un 

apartat de vídeos sobre el poble i esdeveniment succeïts, produïts pels mateixos 

administradors, o bé per gent externa. És per això que seria totalment coherent publicar 

aquest micro-reportatge del poble en la secció de “els teus vídeos” de La Cala RTV. 

 

Per altra banda, també és essencial que estigui present en altres plataformes d’Internet, 

per tal de fer-ne més difusió i arribar a més audiència. Es distribuirà doncs, en xarxes 

socials com el Facebook i en portals com Youtube. El poble disposa d’una pàgina de 

Facebook pròpia anomenada “L’Ametlla de Mar Turisme” i també d’un canal propi a 

Youtube, “turismeametllademar”. Dues plataformes totalment complementàries i 

promogudes pel Patronat Municipal de Turisme de l’Ametlla de Mar. La intenció doncs, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Pàgina	  web	  de	  La	  Cala	  RTV:	  http://www.ametllamar.cat/lacalartv/	  
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és ensenyar el reportatge als responsables del Patronat Municipal de Turisme per tal que 

el puguin difondre pels seus canals, ja que a través d’ells s’assoliria un ressò més ampli. 

El contingut d’aquestes dues plataformes està dedicat exclusivament al poble. Al 

Facebook es pengen sobretot fotografies d’Instagram de persones que pengen una 

imatge amb el hashtag #ametllademar. També hi ha informació sobre esdeveniments i 

enllaços del Youtube. Al Youtube, trobem vídeos promocionals de la població: promos, 

recull de fotografies d’un esdeveniment, etc.  

 

El micro-reportatge no serà un producte adaptat tant sols a ordinadors, sinó també a 

tabletes i mòbils. El vídeo penjat al Youtube es configurarà de tal manera que es pugui 

accedir des d’aquests dispositius.  

 

 

3. E STR U CT URA  

 

3.1 Justificació 

 

La peça audiovisual s’estructura en 4 parts diferenciades: la breu descripció del poble, la 

pesca, el turisme i el medi ambient. Els criteris utilitzats, per crear l’estructura del 

micro-reportatge, parteixen de la premissa d’obtenir una imatge general i característica 

del poble. Es va considerar fer una breu descripció del poble, ja que és una part clau que 

serveix per introduir i situar al públic. Els tres apartats restants van ser escollits perquè 

corresponen a tres característiques importants del poble, les quals fan possible el seu 

desenvolupament: la pesca, el turisme i el medi ambient. Les tres característiques estan 

relacionades directament amb el mar i és a través d’elles que es pot mostrar la relació 

del poble amb el mar. A més, s’han destacat la pesca i el turisme, perquè són els dos 

sectors principals de l’economia del poble. I el medi ambient perquè mostra el paisatge 

mediterrani i permet descobrir els racons que ens ofereix la població.  

 

Inicialment, s’havia contemplat la possibilitat d’introduir una cinquena part en la que 

s’analitzessin les activitats culturals que s’esdevenen en el poble, però va ser descartada 

perquè la majoria dels esdeveniments tenien lloc fora del temps de realització del 

producte. Era una bona opció per mostrar aquesta relació del poble amb el mar, ja que la 
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majoria d’activitats estan lligades amb el mar: Diada de l’Arrossejat, Jornada del Peix 

Blau, Jornada del Peix de la Llotja, Jornada de la Tonyina Roja, Diada del Castell de 

Sant Jordi. No obstant, s’ha tingut l’oportunitat de poder enregistrar imatges de tres 

esdeveniments diferents: la Jornada de la Tonyina Roja, la Diada del Castell de Sant 

Jordi i la Diada dels Fideus Rossejats i del Peix Blau. La Jornada de la Tonyina Roja és 

un esdeveniment que dóna l’oportunitat de conèixer el singular univers de la tonyina 

roja en un entorn on coincideixen gastronomia, cuiners de renom, mar, aventura, jocs i 

menús exclusius amb tonyina roja als millors restaurants i bars del poble. La Diada del 

Castell de Sant Jordi es tracta d’una festa popular que es duu a terme al Castell de Sant 

Jordi i on es fan diferents activitats com una caminada des del poble fins al Castell, una 

sardinada popular, un concurs de paelles, etc. I la Diada dels Fideus Rossejats i del Peix 

Blau és una diada plena d’activitats: concurs gastronòmic de fideus rossejats, degustació 

de fideus rossejats i de peix blau i activitats aquàtiques al port. Aquests tres 

esdeveniments s’han introduït dins l’apartat de turisme com a plans recurs de 

l’entrevista. 

 

3.2 Seccions 

 

Finalment doncs, el producte es divideix en aquests 4 blocs:  

 

1. Breu descripció del poble: consta d’una descripció inicial del poble: la situació, 

l’origen, l’estructura del poble i el nombre d’habitants. L’objectiu és mostrar una 

visió general de la població destacant la presència del mar. En aquest apartat hi 

són presents la veu en off, la música i el so ambient, tres elements claus que 

serveixen per situar i informar al públic.  

 

2. La pesca: es mostra el procés des de la preparació passant per la recaptació fins 

a la venta del peix dels dos tipus de pesca majoritaris que es duen a terme en el 

poble: el tresmall i l’arrossegament. També es fa ressò de les dues piscifactories 

que hi ha a les costes, la de dorades i la de tonyina roja. L’apartat està format per 

una breu introducció al tema en veu en off, imatges descriptives i l’entrevista al 

Vicepresident de la Confraria de pescadors. 
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3. El turisme: es tracten els diferents tipus de turisme que hi ha a la zona: el 

turisme actiu, el turisme gastronòmic i el turisme hoteler. Dins el turisme actiu, 

es mostren les cales i platges del poble i es fa ressò d’algunes de les activitats 

que es duen a terme per la gent del poble i pels estrangers, la majoria d’elles 

relacionades directament amb el mar. Del turisme gastronòmic, visualitzem dues 

de les jornades gastronòmiques que es duen a terme. I per últim del turisme 

hoteler, s’informa dels allotjaments que disposa el municipi per una estància a 

prop del mar (hotels, càmpings, cases rurals). Aquest apartat combina imatges 

descriptives amb una entrevista al Gerent del Patronat Municipal de Turisme.  

 

4. Medi ambient: es descriu l’estructura geològica del poble, la flora que hi 

predomina i la fauna que trobem en protecció, per tal d’obtenir una visió general 

del paisatge mediterrani. Finalment, es fa ressò dels espais més emblemàtics on 

el mar hi té un paper protagonista. Aquest apartat també combina imatges 

descriptives amb una entrevista al Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de 

l’Ametlla de Mar. 

 

Els blocs s’estructuren de la següent manera. El primer apartat és el més senzill, només 

consta de veu en off amb imatges i música. La resta s’inicien amb la veu en off que 

introdueix el tema i seguidament hi té lloc l’entrevista, que s’alterna amb imatges de 

descripció i situació narrativa i música. Podríem dir doncs, que els tres blocs es 

divideixen en dos subapartats, el de la veu en off i el de l’entrevista. El subapartat de 

l’entrevista es divideix per temes. La música, juntament amb les imatges de descripció i 

situació narrativa, organitza i separa les diferents intervencions de l’entrevista. 

 

Exemple de l’estructura dels apartats: 

- Veu en off amb imatges i música ( introducció tema 1) 

- Intervenció 1 d’entrevista 1 + imatges recurs 

- Música + imatges de descripció i situació narrativa 

- Intervenció 2 d’entrevista 1 + imatges recurs 

 

I així contínuament. Cada apartat consta de 4-5 intervencions diferents. Al punt 6 de 

l’informe està desenvolupada l’estructura completa a l’escaleta de pre-edició. 
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3.3 Descripció de les seccions 

 

L’Ametlla de Mar és un poble situat a la comarca del Baix Ebre, a la província de 

Tarragona. El poble va néixer al voltant d’una petita cala, on als inicis del segle XVIII, 

uns pescadors del Grau de València van desembarcar i s’hi van instal·lar. És per això 

que també se’l coneix amb el nom de “La Cala” i els seus habitants s’anomenen 

“Caleros”.  

 

L’essència pescadora i marinera perdura en el poble. El blancall de les cases pescadores 

que formen la façana principal i el campanar sobresortint en són el referent. La pesca és 

un dels motors principals de l’economia de l’Ametlla de Mar. En el poble hi destaquen 

5 tipus de pesca diferent: el palangre i el tresmall, que són dos tipus de pesca artesanal; 

l’arrossegament, una pesca ja més industrialitzada; la pesca de la tonyina roja i la pesca 

en encerclament o també anomenada la llum. El port té un total de 57 barques: 20 de 

tresmall i palangre, 24 d’arrossegament, 7 d’encerclament i 6 tonyineres. El palangre 

consisteix en un línia resistent de la qual hi pengen les braçolades separades entre elles, 

amb l’ham a l’extrem, aquesta corda es tira al mar i es recull el dia següent. A l’inici i al 

final de la corda hi ha l’anomenat gall, es tracta d’una bolla grossa que indica la 

localització de la corda. Hi ha diferents models de palangre depenent el peix que es 

vulgui agafar. El tresmall és molt semblant al palangre, la diferència és que en comptes 

de ser una corda és una xarxa. La pesca de l’arrossegament consisteix en una xarxa que 

s’arrossega pel fons marí; normalment s’està dues o tres hores arrossegant, i es tira i es 

recull la xarxa 2-3 vegades al dia. L’encerclament és un art de pesca que es realitza de 

nit i consisteix a situar una barca petita amb un focus de llum i amb una barca molt més 

gran que amb l’ajut d’una xarxa encercla la més petita i captura els peixos que són atrets 

per la llum. A les costes de l’Ametlla hi trobem dues piscifactories, una de dorades i una 

de tonyina roja, propietat de Grup Balfegó. La companyia és líder en captura, 

comercialització i manteniment de la tonyina roja a Espanya.  

 

El sector turístic també és força important. En els mesos d’estiu sobretot juliol i agost, la 

població del poble pot arribar als 45.000 habitants. Hi predominen turistes 

majoritàriament de Barcelona i de la seva àrea metropolitana, i també d’origen nacional 

francès. Un dels eixos principals de la promoció des de turisme és posicionar l’Ametlla 

com una destinació gastronòmica important a tota la costa catalana i mediterrània. Per 
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aquesta raó, durant l’any, l’Ametlla duu a terme 4 jornades gastronòmiques: Jornada de 

la Galera, Jornada de la Tonyina Roja, Jornada del Peix Blau, Jornada del Peix de la 

Llotja. Durant l’estiu es duen a terme diferents activitats esportives i lúdiques com ara el 

la Diada de la bicicleta, la Diada del Castell de Sant Jordi, cinema a la fresca, jornades 

de teatre, concerts, sardanes, etc. Fa dos anys el Grup Balfegó va inaugurar la seva 

activitat turística, el Tuna Tour, es tracta d’una visita amb catamarà a la piscifactories de 

la tonyina roja situades a 2,5 milles a l’est del port del poble. El Tuna Tour permet 

submergir-te amb les tonyines i veure-les de ben a prop, una experiència gairebé única 

al món. El poble s’estén al llarg de 14 km, en ells hi trobem 30 platges i cales gairebé 

verges, uns racons idíl·lics per aquells que busquen una estància tranquil·la amb sol i 

mar. L’Ametlla de Mar és el segon poble de Catalunya, després de Barcelona, que té 

més banderes blaves. I el segon poble, després de Tarragona, amb més banderes verges. 

 

La Cala és una plana sedimentària només desdibuixada pel recorregut dels barrancs i de 

les rambles mediterrànies, i per una costa abrupta. Oliveres centenàries, garrofers i 

ametllers conformen els principals cultius del municipi, típics de les terres costaneres 

del sud de Catalunya. Les condicions del sòl han provocat que el màxim nivell de 

l’ecosistema el formi el pi blanc i la màquia mediterrània. La màquia mediterrània està 

formada per coscolls, llentiscles, margalló. També predominen les brolles calcícoles 

com el timó, romer, plantes que apareixen en un primer estadi d’evolució d’un 

ecosistema. La diversitat d’ambients fa que la fauna sigui molt variada. Trobem una 

gran diversitat d’aus, l’àliga cuabarrada, el rapinyaire, les perdius i els tors que voltegen 

vigilant el seu hàbitat. En ambients humits, trobem peixets petits que no superen els 10 

cm, el fartet i samaruc, espècies amb molta secreció i hàbitats desapareguts. És per això 

que a la Cala, existeixen reductes importants, situats a les llacunes litorals del poble, per 

aturar-ne la seva extinció. 

 

 

4.  PREPR O D U C C IÓ  
 

La preproducció s’ha basat en una recerca d’informació tant online com presencial. Les 

fonts d’informació utilitzades han estat les entrevistes, Internet i llibres.  
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Prèviament a les entrevistes, hi hagut un procés de recerca de contactes diferent en cada 

àmbit. En l’àmbit de pesca, vaig anar presencialment a la Confraria de Pescadors del 

poble. Allà, vaig parlar amb Janet Llambrich, president de l’organisme, el qual em va 

dirigir a dos patrons de barques diferents, disposats a deixar-me anar un dia de pesca 

amb ells i a ser enregistrats. Les barques van ser la barca Costa Càlida (pesca de 

tresmall) i la barca Mundeli (pesca d’arrossegament). A partir d’aquí, vam acordar amb 

els patrons un dia de gravació i es va dur a terme la realització. Un dels dos dies també 

em van deixar accedir a les instal·lacions de la Confraria per enregistrar la venta de 

peix. Pel que fa a les entrevistes, es van programar dues entrevistes, una amb el 

president i l’altre amb el vicepresident de la Confraria. Les dues amb l’objectiu 

d’obtenir informació sobre la pesca en general que hi ha al poble. Una d’elles, la més 

clara i entenedora, ha estat la que s’ha afegit al reportatge.  

 

En l’àmbit de turisme, també vaig anar presencialment a l’Oficina de Turisme. Allà em 

va atendre la Gemma Comes, una treballadora de turisme, la qual es va oferir a fer 

l’entrevista. Després de la realització em va posar amb contacte amb el Gerent del 

Patronat Municipal de Turisme, Dami Llaó, ja que tenia més coneixements sobre el 

tema i vaig programar una entrevista amb ell. Les dues entrevistes tenien l’objectiu 

d’obtenir informació, però igual que en l’àmbit de la pesca, només una d’elles es va 

incloure al reportatge.  

 

Per últim, en l’àmbit del medi ambient, va ser més fàcil, ja que una coneguda meva 

coneixia a un naturista, en Xavier Solé Guimerà que treballa com a Tècnic del Medi 

Ambient de l’Ajuntament del poble. Amb ell vaig programar l’entrevista sense 

problema. A l’obtenir bon resultat de la realització, va quedar tancat el tema medi 

ambient. 

 

Pel que fa a la recerca d’informació en pàgines webs, s’han visitat pàgines vinculades al 

poble, com el portal oficial de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar2, el bloc de turisme del 

Patronat Municipal de Turisme3, la web oficial del Grup Balfegó4, empresa líder de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Pàgina web de l’Ametlla de Mar: http://www.ametllamar.cat/ajuntament/	  
3 Bloc del Patronat Municipal de Turisme: http://visitametllademar.wordpress.com/ 
4 Pàgina web del Grup Balfegó: http://www.grupbalfego.com 
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tonyina roja a Espanya, i de la seva activitat turística, el Tuna Tour5. Per altra banda, 

s’ha utilitzat el llibre L’Ametlla de Mar: La Cala de Francesc Xavier Solé Guimerà, un 

llibre que m’ha sigut molt útil per descobrir més profundament la població, ja que 

consta de fotografies de diferents racons del poble amb breus descripcions. 

 

Durant la fase de preproducció s’ha fet una prèvia planificació del producte, una 

planificació oberta, no s’ha fet sevir un guió tècnic, ja que no era possible preveure amb 

precisió tot el que s’havia d’enregistrar. S’ha utilitzat una escaleta de continguts, per 

tenir una idea general del producte i de la seva realització (llocs a enregistrar, possibles 

plans). També un pla de producció per tal d’organitzar les diferents fases de producció i 

planificar els dies de rodatge. A més, s’han elaborat plans de rodatge de les entrevistes, 

la secció de la pesca, i el Tuna Tour, ja que han estat gravacions en les quals es depenia 

de tercers i era necessari organitzar i planificar la seva realització. Per últim, s’ha 

elaborat el guió literari de la veu en off, un document de gran importància pel fet que la 

realització audiovisual gira en torn la narrativa del guió. Aquest s’ha finalitzat un cop 

fetes les entrevistes per tal de no repetir conceptes.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Pàgina web del Tuna Tour: http://www.tuna-tour.com	  
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4.1 Escaleta de continguts 
 

Aquesta escaleta es va planificar abans de les entrevistes. Un cop realitzades les entrevistes, es van introduir nous continguts no previstos i va 

canviar. Els subratllats en blau són els continguts posteriors a la preproducció. Per altra banda, les paraules subratllades en groc són els 

continguts que en un principi estaven plantejats però la seva realització no ha tirat endavant. 

 

ENTRE LA TERRA I EL MAR 

BLOC 1: PRESENTACIÓ 
Contingut Imatges/plans Temps 

parcial 
Temps 
total 

Àudio Observacions 

Poble PG poble 
PD Campanar 
PD Arcs 
PD façana principal 
PG platges 
principals  
PD barques 
PG moll amb gent 
PD ganxo  
PG carrers 
PD nom carrer 
 
 
 
 
 

01:00 01:00 Track 1 “Gauchito Gil” 
 
Veu en off 
 
 

GRAF: Mapa poble 
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BLOC 2: LA PESCA 
 
Diferents tipus 
pesca: 
arrossegament, 
xarxa, palangre  
i tonyina. 
 

 04:11 05:11 Track 2 “Vestida de nit” 
Veu en off 

 

Confraria / 
Venta peix 
 

PD pantalla 
PG recinte  

Track 3 “Beautiful Lola”  

Immigrants    

Piscifactories 
tonyineres  
 

PG des de la barca   

Entrevista amb 
Miquel Brull 
(Vicepresident 
de la Confraria 
de Pescadors) 
 

PM Fix  GRAF: Nom i professió 

BLOC 3: EL TURISME 
 
Turisme 
hoteler 
 

Hotels de l’ametlla 
Càmpings 
Casa rural 

04:26 09:37 Track 4 “Inspector O’jal”  
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Gastronomia Menjar típic 
Jornada de la Galera 
Jornada de la 
Tonyina Roja 
 

  

Urbanitzacions
: Les tres cales, 
Cala nova... 

   

Tuna Tour PG Tuna Tour 
Visita a les 
piscifactories  
 

Track 5 “Lo meu avi”  

Esdeveniments Diada Castell de 
Sant Jordi 
Diada Peix Blau 

  

 
Entrevista amb 
Dami Llaó 
(Gerent de 
Turisme) 
 
 

 
PM Fix 

 GRAF: Nom i professió 

BLOC 3: MEDI AMBIENT 
Estructura 
geològica 

PG plana 
sedimentària 
PD barrancs 

04:00 13:06 Track 6 “ La Mandra- 
Instrumental”  
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PD Costa abrupta 
GR 92 

 
Punta Àliga 
Illot 
Trams GR 
Costes verges 

  

Flora 
 

PD oliveres 
PD ametllers 
Pi blanc 
Màquia mediterrània: 
coscolls, gentiscles, 
margalló.  
Brolles calcícoles: 
timó, romer. 

 

Track 7 “Vinc d’una vall”  

Fauna 
 

PG Llacunes 
PD samaruc i fartet 
 

  

Entrevista 
amb Xavier 
Solé (Tècnic 
de Medi 
Ambient de 
l’Ajuntament 
de l’Ametlla 
de Mar) 
 

PM Fix  GRAF: Nom i professió 

CRÈDITS 0.28 13.34 Track 8 “Time on your side”  
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4.2 Pla de producció  
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4.3 Plans de rodatge 

Gravació 23-03-2014 
Entrevista Francesc Xavier Solé Guimerà 

Hora de trobada:  19.00h 
Lloc de trobada:  Arc de l’Antiga Confraria de Pescadors 
Lloc de la gravació:  Despatx 
Telèfon contacte entrevistat:  674 16 17 62 
Hora prevista final gravació:  20.00h 
Material de gravació 

Càmera  
Trípode 

Preguntes Entrevista   

 
	  

Gravació 29-03-2014 
Entrevista Gemma Comes 

Hora de trobada:  11.00h 
Lloc de trobada:  Oficina de Turisme 
Lloc de la gravació:  Despatx de l’Oficina de Turisme 
Telèfon contacte entrevistat:  621 93 84 11 
Hora prevista final gravació:  12.00h 
Material de gravació 

Càmera  
Trípode 

Preguntes Entrevista   
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Gravació 15-04-2014 

Secció Pesca de tresmall 
Hora de trobada:  05.45h 
Lloc de trobada:  Moll 
Lloc de la gravació:  Barca Costa Cálida 
Telèfon contacte entrevistat:  659 72 79 00 
Hora prevista final gravació:  14.00h 
Material de gravació 

Càmera  
Trípode 

Diferents objectius (angular i teleobjectiu) 
Escaleta de continguts  

 

 

Gravació 15-04-2014 
Secció Pesca d’arrossegament 

Hora de trobada:  06.15h 
Lloc de trobada:  Moll 
Lloc de la gravació:  Barca Mundeli 
Telèfon contacte entrevistat:  657 62 93 71 
Hora prevista final gravació:  17.30h 
Material de gravació 

Càmera  
Trípode 

Diferents objectius (angular i teleobjectiu) 
Escaleta de continguts  
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Gravació 17-04-2014 

Entrevista Janet Llambrich 

Hora de trobada:  15.00h 
Lloc de trobada:  Confraria de Pescadors 
Lloc de la gravació:  Despatx 
Telèfon contacte entrevistat:  685 92 76 72 
Hora prevista final gravació:  16.00h 
Material de gravació 

Càmera  
Trípode 

Preguntes Entrevista   

 
	  

Gravació 02-05-2014 
Entrevista Dami Llaó 

Hora de trobada:  11.00h 
Lloc de trobada:  Oficina de Turisme 
Lloc de la gravació:  Despatx de l’Oficina de Turisme 
Telèfon contacte entrevistat:  672 47 27 73 
Hora prevista final gravació:  12.00h 
Material de gravació 

Càmera  
Trípode 

Preguntes Entrevista   
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Gravació 02-05-2014 

Entrevista Miquel Brull 
Hora de trobada:  16.30h 
Lloc de trobada:  Confraria de Pescadors 
Lloc de la gravació:  Sala d’actes 
Telèfon contacte entrevistat:  606 51 87 55 
Hora prevista final gravació:  17.30h 
Material de gravació 

Càmera  
Trípode 

Preguntes Entrevista   

 
	  

Gravació 02-05-2014 
Secció Turisme Tuna Tour 

Hora de trobada:  15.45h 
Lloc de trobada:  Llotja 
Lloc de la gravació:  Tuna Tour 
Telèfon contacte entrevistat:  977 04 77 07 
Hora prevista final gravació:  17.00h 
Material de gravació 

Càmera  
Trípode 

Escaleta de continguts   
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4.4 Guió literari veu en off 

 

Introducció 

Navegant pel Mediterrani, al bell mig del golf de Sant Jordi, ens trobem el poble de 

l’Ametlla de Mar. Un poble fruit d’una petita cala, on, tot just al començament del segle 

divuit, uns pescadors de València van desembarcar i es van instal·lar. És per això que, el 

poble també és conegut amb el nom de “La Cala” i la seva gent porta el nom de 

“Caleros”. 

La blanca façana marinera, els arcs de l’antiga Confraria i el campanar sobresortint 

conformen l’estructura principal del poble.  

La cala ha anat creixent durant als anys i actualment té més de 7.000 habitants. Tot i 

així, continua mantenint l’esperit del que era abans, un petit poble pescador. 

 

La pesca  

La pesca ha estat des dels seus inicis una de les principals activitats econòmiques del 

poble. El seu port compta amb un total de 57 barques: 20 de tresmall, 24 

d’arrossegament, 7 d’encerclament i 6 tonyineres. A les costes trobem dues 

piscifactories, una de dorades i una de tonyina roja del Grup Balfegó. La companyia és 

líder en captura, manteniment i comercialització de la tonyina roja a Espanya. 

 

Turisme 

L'altra activitat econòmicament potent del poble és el sector turístic. L’Ametlla ofereix 

racons idíl·lics per aquells que busquen una estància tranquil·la amb sol i mar. Hi 

predomina un turisme familiar majoritàriament d’origen nacional i francès.  

 

Medi Ambient 

L’Ametlla de Mar està formada per una extensa plana sedimentària, modificada pel 

recorregut dels barrancs i de les rambles mediterrànies, i per una costa abrupta. Colors 

daurats que contrasten amb el blau turquesa del mar.  

La cala és terra d’oliveres, garrofers i ametllers, els cultius típics de les terres costaneres 

del sud de Catalunya.  
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5.  REA L ITZA C IÓ  

 

La part de realització audiovisual s’ha organitzat en base als 4 apartats, fent així més 

fàcil la seva producció. Primerament, s’ha enregistrat el primer apartat, el de la 

descripció del poble, ja que aquest consta només d’imatges i no depèn de persones 

externes. A continuació, s’ha enregistrat la part del medi ambient, va ser la primera 

entrevista realitzada i es tenia clar totes les imatges que calia enregistrar. Tot i així hi 

hagut algunes imatges que depenien de l’arribada de la primavera, ja que és quan 

floreixen algunes plantes. Aquesta part ha suposat un desplaçament per la zona, calia 

anar a racons específics per gravar. Més tard, la secció de pesca, ja que no és fins el mes 

d’abril quan la jornada pesquera es fa més agradable i hi ha més varietat de peix. 

Aquesta secció ha requerit una realització dura, difícil i espectacular, dura perquè ha 

comportat aixecar-se molt d’hora i enregistrar durant moltes hores en alta mar, difícil 

perquè enregistrar sobre una barca no és gens fàcil, el continu moviment fa difícil i, en 

ocasions, impossibilita l’estabilització de la càmera; i espectacular perquè és una 

experiència molt enriquidora poder gravar imatges d’aquesta activitat primària i 

sobretot viure-les en primera persona. El bloc de turisme s’ha enregistrat en dies 

saltejats, ja que depenia totalment de l’arribada de turistes i d’alguns esdeveniments. La 

seva realització també ha suposat moure’s per tot el poble i estar al cas dels 

esdeveniments que es duien a terme. L’activitat turística del Tuna Tour depenia del 

número de persones que s’embarcava al catamarà, en últim moment es va poder 

enregistrar. Tot i així, no s’ha pogut mostrar idènticament el què és l’activitat, ja que no 

és fins el mesos d’estiu quan els turistes es banyen amb les tonyines. 

 

Pel que fa a les entrevistes, tal com s’ha esmentat a l’apartat de preproducció, s’han 

realitzat 5 entrevistes a les següents persones: Janet Llambrich (President de la 

Confraria de Pescadors), Miquel Brull (Vicepresident de la Confraria de Pescadors), 

Gemma Comes (Treballadora de l’Oficina de Turisme), Dami Llaó (Gerent del Patronat 

Municipal de Turisme) i Xavier Solé Guimerà (Tècnic de Medi Ambient de 

l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar). Les 5 entrevistes han servit com a font 

d’informació, però només tres de les cinc han estat introduïdes al reportatge. La raó ha 

estat, com s’ha dit anteriorment, la capacitat de raonar i argumentació dels entrevistats.  
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Un cop enregistrades totes les entrevistes, s’ha captat la veu en off amb un ordinador i 

un micròfon de mà. 

 

A la següent taula, exposo els diferents dies i hores d’enregistrament.  

 

Taula 1. Imatges enregistrades 

DIA TIPUS D’IMATGES  DURADA 

07-12-13 Imatges poble 2 hores (16.30h-19.30h) 

22-02-14 Imatges poble i moll 1 hora (10.30h-11.30h) 

02-03-14 Medi (Flora 1: oliveres, garrofers, 

ametllers) 

1 hora i 40 minuts  

(15.00h-16-40h) 

28-03-14 Entrevista Xavier Solé 1 hora (19.00h-20.00h) 

29-03-14 Entrevista Gemma Comes 1 hora (11.00h-12.00h) 

15-04-14 Pesca d’arrossegament 10 hores i 30 minuts  

(6.00h- 16.30h) 

Confraria de pescadors 1 hora (16.30h-17.30h) 

16-04-14 Pesca de xarxa 8 hores i 30 minuts  

(5.00h- 13.30h) 

Poble i Carrers 1 hora (17.30h- 18.30h) 

17-04-14 Hotel Ametlla de Mar 1 hora (10.00h-11.00h) 

Port de l’Estany (Piscifactoria Dorades) 1 hora (11.00h- 12.00h) 

Entrevista Janet Llambrich 40 minuts (15.00h-15.40h) 

Moll (Gent pescant, Confraria, barques) 20 minuts (15.40h- 16.00h) 

27-04-14 Diada del Castell de Sant Jordi 3 hores (13.00h- 16.00h) 

02-05-14 Entrevista Dami Llaó 1 hora (11.00h-12.00h) 

Carrers i bars 1 hora (12.00h- 13.00h) 

Moll (homes cosint) i poble 30 minuts (12.00h-12.30h) 

Entrevista Miquel Brull 1 hora (16.30h-17.30h) 

03-05-14 Medi 2 (Illot, llacunes i Fauna) 2 hores (17.30h-19.30h) 

04-05-14 Moll (Tonyineres) 1 hora (11.00h- 12.00h) 

Jornada Tonyina Roja 1 hora i 30 minuts 

(12.00h-13.30h) 

Medi 3 (Flora 2: Timó, llentiscles, 

margalló...) 

2 hores (16.30h- 18.30h) 
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10-05-14 Caletes 2 hores (12.00h- 14.00h) 

Urbanitzacions 1 hora (16.30h- 17.30h) 

Seqüència dels crèdits 1 hora i 10 minuts (20.30h-

21.40h) 

11-05-14 Arrossejat 1 hora (13.30h- 14.30h) 

Barques d’encerclament 30 minuts (18.30h-19.00h) 

12-05-14 Veu en off 1 hora i 30 minuts 

 (13.30h-15.00h) 

17-05-14 Turisme 1 hora i 30 minuts 

(11.30h-13.00h) 

08-06-14 Jornada del Peix Blau  2 hores 

(11.00h-13.00h) 

Tuna Tour 1 hora 

(16.00h- 17.00h) 

 

 

5.1 Imatge 

5.1.1 Càmera 

La peça està enregistrada amb una càmera reflex 600D, un trípode i dos objectius 

diferents: un angular de 18mm-45mm i un teleobjectiu de 45mm-250mm. Tot i ser una 

realització monocàmera, podem percebre una gran varietat visual gràcies al muntatge i 

als diferents tipus de plans enregistrats. 

 

5.1.2 Plans 

Trobem una gran varietat de plans. La durada dels plans oscil·la entre els 2 i 7 segons. 

La majoria de plans tret dels de les entrevistes, s’han enregistrat a l’exterior. Als 

exteriors, s’ha jugat amb l’enfocament, la perspectiva de la càmera (picat, contrapicat), 

la mesura de referència (plans detalls, plans generals) i el moviment (tràvelings 

panoràmiques), per tal d’obtenir una composició visualment rica. La majoria de plans 

de la secció de la pesca tenen un lleu moviment del balanceig de la barca, tal com s’ha 

esmentat anteriorment.  

 

Per la realització de les entrevistes s’han utilitzat els mateixos criteris: plans mitjans 

curts de la persona asseguda, situada a l’esquerra o dreta del quadre. Es volien realitzar 
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les entrevistes a l’exterior per tal de donar-los un toc fresc i més informal però degut a 

les condicions meteorològiques de la zona no ha estat possible i s’han realitzat totes a 

l’interior.  

	  

5.1.3 Llum 

Pel que fa a la llum, bona part del reportatge s’ha realitzat de dia, per tant, s’ha utilitzat 

la llum natural. S’han enregistrat totes les imatges en dies de sol, per tal de no trencar el 

raccord. En les parts realitzades de nit, s’ha utilitzat la llum artificial del mateix lloc. 

 

 

5.2 So 

En quant el so, ha estat captat per l’àudio de la mateixa càmera. La veu en off ha estat 

enregistrada a un espai insonoritzat per obtenir un so òptim sense interferències ni 

sorolls externs. 
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6.  M UNTATGE I  P O STPR O D U C C IÓ 

 

En la postproducció, després d’una prèvia visualització del material enregistrat, s’ha elaborat una escaleta pre-edició per fer més fàcil el muntatge 

i tenir clara l’estructura final de la peça. 

 

6.1 Escaleta pre-edició 
 
 
	  

ENTRE LA TERRA I EL MAR 

BLOC 1: PRESENTACIÓ 
Subapartat Contingut Imatges/plans Temps 

parcial 
Temps 
total 

Àudio Observacions 

Veu en off Situació i origen 
 
 

PG poble 
PG platges principals  
PD barques 
PD ganxo  

01:00 01:00 Track 1 “Gauchito Gil” 
 
 
 
 

GRAF: Mapa poble 

Estructura del 
poble 

PG poble 
PD Campanar 
PD Arcs 
PD façana principal 
 

Habitants  PG moll amb 
pescadors 
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BLOC 2: LA PESCA 
Veu en off 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre i tipus de 
barques 
 

PG port amb barques 
 
PG barques 
arrossegament, 
tresmall, llum, 
tonyineres. 

04:11 05:11 Track 2 “Vestida de 
nit” 
 

 

Piscifactories 
(tonyines i dorades) 
 
 
 

PG piscifactoria de 
dorades i de tonyines 
 

Grup Balfegó PG tonyineres 
PD tonyinera 

 
Entrevista 
Miquel Brull 
(Vicepresident 
de la Confraria 
de Pescadors 

 
Diferents tipus 
pesca: 
arrossegament, 
llum, xarxa, 
palangre. 
 

Pesca arrossegament 
Pesca tresmall 
Pesca palangre 
 
 
 
  

Track 3 “Beautiful 
Lola” 

GRAF: Nom i 
professió 

 
Economia 

PG interior Confraria 
PG comerç 
 

Confraria / Venta 
peix 
 

Preu del peix 
Interior Confraria 
 

Immigració   Immigrant cosint la 
xarxa. 



	  

	   31 

BLOC 3: EL TURISME 
Veu en off Sector turístic 

 
Platges amb gent 
Esdeveniments  
Cales 

04:24 09:35 Track 4 “Inspector 
O’jal” 

 

Origen turistes 
Entrevista Dami 
Llaó (Gerent de 
Turisme) 
 

Urbanitzacions Les tres cales, Cala 
nova... 
 

Track 5 “Lo meu avi”  

Gastronomia Arrossejat  
Jornada de la Tonyina 
Roja 
Diada Peix Blau 

Activitats Diada Castell de Sant 
Jordi 

Tuna tour PG Catamarà 
PD Tonyines 
PG dins catamarà amb 
gent 
PG capità 
PG piscifactoria 

Hotels i platges i 
cales 

Els 3 hotels 
Càmping Nàutic 
Casa de pagès 
Diferents caletes 
PG platja bandera blava 
PG cala bandera verge 

BLOC 3: MEDI AMBIENT 
Veu en off Estructura 

geològica 
Plana 
Barrancs 
Costa abrupta 

03:69 13:04 Track 6 “ La Mandra- 
Instrumental” 
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Cales 
Flora  PG Oliveres 

PG Garrofers 
PG Ametllers 
PD ametlla 

Entrevista 
Xavier Solé 
(Tècnic del 
Medi Ambient 
de l’Ajuntament 
de l’Ametlla de 
Mar) 
 

Flora oliveres 
ametllers 
garrofers 
Alzinar 
Pi blanc 
Màquia mediterrània: 
coscolls, llentiscles, 
margalló.  
Brolles calcícoles: timó, 
romer.  
 

 

Track 7 “Vinc d’una 
vall” 

GRAF: Nom i 
professió 

Fauna PG Llacunes 
PD samaruc i fartet 

Paisatge 
emblemàtic- GR 92 
 

Punta Àliga 
Illot 
Trams GR 
Costes verges PD 

CRÈDITS 0.28 13.32 Track 8 “Time on your 
side” 
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6.2 Imatge 

 

6.2.1 Muntatge audiovisual i ritme 

El producte té un muntatge senzill, no té efectes i s’utilitza sempre el tall per enllaçar les 

imatges. S’ha utilitzat el programa Premiere per dur a terme tot el muntatge, amb el 

programa també s’han fet retocs d’imatge, de color (curves RGB), d’estabilització de 

càmera (estabilitzador de deformación). El muntatge alterna la part d’imatges amb les 

entrevistes, fet que dóna més ritme a la narració. El ritme és variat. Majoritàriament, el 

muntatge combina moments dinàmics amb moments més pausats. En els moments en 

que el ritme intern és lent, és a dir hi ha poca acció, percebem un muntatge més dinàmic 

(plans de curta durada i gran varietat de plans). La música marca el ritme de la narració, 

segons el moment, trobem música amb més ritme o bé, música més tranquil·la.  

 

6.2.2 Estil/ Grafisme 

S’ha utilitzat el programa After Effects per tal de realitzar el grafisme pertinent. La 

tipografia utilitzada ha estat la “FreshHolidays”, una lletra peculiar que, a primer cop 

d’ull, crida l’atenció per la seva originalitat, ja que alterna majúscules amb minúscules i 

juga amb diferents dimensions. En el reportatge s’ha utilitzat sempre la mateixa 

tipologia per tal de seguir amb un estil uniforme.  

 

  

Títol principal amb la lletra “FreshHolidays” 

 

Al títol principal se li ha donat un efecte d’escriptura a mà. El reportatge s’inicia amb 

una imatge del mar i de la sorra de la platja que simbolitza el títol “Entre la terra i el 

mar”. En ella es representa l’escrit del títol a la sorra, d’aquí l’efecte d’escriptura a mà. 
 

 
Careta inicial 
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També s’ha elaborat un mapa de la zona per situar al públic. El mapa mostra la situació 

del poble i de les dues capitals de comarca més pròximes. Aquest s’ha afegit a l’inici, en 

el cantó dret superior del segon fotograma després del de la “careta”. 

 
Mapa de la zona 

 

S’han emprat chyrons per nombrar a les persones entrevistades. Aquests responen 

clarament a un estil mariner amb la intenció de crear un vincle amb el grafisme i el 

contingut del reportatge. Estan compostos per una barqueta i una línia blava, aquesta té 

un moviment que recorda a les onades del mar. 

 

 

Chyron 
 

Pel que fa als crèdits del final, consten d’una barra inferior negre amb opacitat sobre 

una seqüència en la qual, des de la llunyania, veiem el poble com es va fent de nit, per 

tal de donar un simbolisme d’acabament.  

 

 

 

 

 

 
                               Crèdits 
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6.3 So 

 

6.3.1 Muntatge sonor 

Pel que fa al so, trobem la presència d’un muntatge musico-verbal; es combinen 

simultàniament dos elements sonors diferents, la veu i la música, i en algunes ocasions 

s’hi afegeix un tercer element, el so ambient. S’han tingut presents dos elements bàsics 

del muntatge musico-verbal: el raccord i la quadratura. En quant el raccord, es pot 

apreciar raccord de contingut, ja que bona part de la música està relacionada amb el 

mar. També raccord rítmic, la veu respecte en tot moment el ritme de la música i 

s’adapta completament.  

 

Per tal d’aconseguir una bona quadratura, les intervencions de la veu s’inicien en un 

moment precís: amb la introducció d’un nou instrument, quan s’acaba una frase 

musical, etc. Amb aquests dos elements, hem obtingut com a resultat un muntatge sonor 

harmònic.  

 

6.3.2 Veu en off 

La veu que condueix el programa és una veu en off, que descriu i fa reflexions sobre 

aspectes del poble. S’ha escollit una veu femenina d’un to mitjà, ja que es volia 

diferenciar clarament la veu en off conductora del programa de les veus dels 

entrevistats. Casualment, totes les persones entrevistades són homes, per aquesta raó, la 

veu més adient era una veu femenina. Les veus dels entrevistats, en la majoria 

d’intervencions, també funcionen com a veu en off; observem imatges recurs mentre 

l’entrevistat va explicant. 

 

6.3.3 Banda sonora 

La música és un element destacable del producte, ja que hi és present en una bona part i, 

a més, desenvolupa dues funcions importants. Principalment, té una funció ubicativa, 

serveix per situar i traslladar el públic a un lloc determinat. Ho percebem clarament en 

el cas de “Gauchito Gil” perquè escoltant-la ens trasllada a un paratge mariner i 

pescador. A més, en alguns moments, també té la funció expressiva, ja que desperta 

emocions i sensacions, com és el cas de “Vestida de nit”, una havanera amb molt 

sentiment. La banda sonora es tracta d’una selecció musical curosa i atraient. 
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El criteri de selecció preferent ha variat segons l’apartat del reportatge. En l’apartat 

inicial i el de la pesca, el criteri ha estat la seva relació amb el mar; una música 

ambientada al mar, que només escoltant-la trasllada el públic a una població marinera. 

És per això que s’han emprat dues havaneres “Vestida de Nit” i “Beautiful Lola”. La 

cançó “Gauchito Gil” no és una havanera però els instruments que la composen formen 

una melodia marinera. En l’apartat de turisme, s’ha tingut com a premissa una música 

d’ambient festiu, com són “Inspector O’jal” i “Lo meu avi”. En la secció del medi 

ambient, s’han utilitzat dos tipus de música diferents, la “Mandra- Instrumental”, que fa 

d’introducció del tema juntament amb la veu en off, i la cançó “Vinc d’una vall”, que 

s’ha escollit perquè la seva lletra ens parla d’aquelles terres i, a més, es tracta d’un grup 

de les terres de l’Ebre; Pepet i Marieta. Per últim, en els crèdits, es volia una cançó més 

aviat tranquil·la i relaxada i es va utilitzar “Time on your side”, una cançó amb una 

melodia menor i acústica que li dóna un toc d’acabament. 

 

Durant les intervencions dels entrevistats, no hi ha música, la veu pren tot el 

protagonisme de la narració per tal de centrar l’atenció a l’entrevistat. 

 

En els moments de veu en off, la majoria de músiques són instrumentals, sense veu, per 

no crear sensació de confusió i distracció. A més també, s’han descartat cançons massa 

conegudes i amb excessius tons aguts. En una ocasió s’ha posat música amb veu, en 

l’apartat de la pesca amb la cançó “Vestida de nit”, perquè es tractava d’una havanera 

molt adient en aquell moment que només existia cantada, com la majoria d’havaneres. 

Al tenir-se en compte el raccord i la quadratura, el muntatge musico-verbal ha resultat 

correcte.	  

 

El so ambient també hi és present. S’ha fet servir un efecte sonor d’onades que 

desenvolupa una funció descriptiva-ambiental, situa i reforça la credibilitat del 

missatge. També ajuda a completar la totalitat de la descripció del lloc. L’efecte ha estat 

buscat per Internet, ja que no es disposava dels recursos; no s’ha fet servir l’àudio 

enregistrat amb la càmera per la seva baixa qualitat. S’ha posat a l’inici perquè en la 

majoria de les imatges veiem el mar, té funció diegètica, a més, ha servit per donar 

continuïtat al muntatge visual. S’ha tret en el moment que no visualitzem el mar, ja que 

no té sentit escoltar onades si no hi són presents.  
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7.  C ON C L U S I O N S/A UT OAVA L U A C IÓ DE L  RE S U LTAT 

 

El Treball de Fi de Grau ha estat una gran oportunitat per poder posar en pràctica i 

desenvolupar els meus coneixements audiovisuals.  

 

El fet de tractar-se d’un projecte individual ha requerit el doble d’esforç i de volum de 

feina que si s’hagués fet en grup. A més, m’ha demanat treballar de forma 

multidisciplinària, tocant tots els aspectes de les diferents fases de creació d’un producte 

(preproducció, producció i postproducció) i assolint totes les responsabilitats que 

suposava cada una d’elles. Durant el procés, m’he vist limitada alhora d’intercanviar 

punts de vista i idees amb altra gent. No obstant, la individualitat ha tingut certs 

aspectes positius destacables: m’ha permès més llibertat, no he tingut problemes de 

coordinació i he pogut desenvolupar l’aprenentatge autònom. No s’ha elaborat 

pressupost del producte perquè no tenia sentit fer-lo si no s’havien d’analitzar els 

costos; des d’un principi es tenia previst la realització del producte assolint el cost que 

suposés. El preu ha anat marcat pel desplaçament, el bitllet de tren des de Barcelona fins 

l’Ametlla de Mar; cada bitllet té un cost de 11,95 euros. He anat una vintena de cops, 

per tant, podríem dir que la peça ha tingut un cost total de 478 €. 

 

El projecte ha estat realitzat amb recursos propis, cosa que també ha limitat la seva 

producció; no s’ha disposat de captadors d’àudio i en alguns moments es percep un 

àudio de qualitat baixa. Conseqüentment, s’ha obtingut un producte tècnicament 

acceptable però amb detalls tècnics poc professionals.  

 

Al ser un treball emmarcat dins d’un període de temps determinat, no he pogut 

enregistrar esdeveniments que tenien lloc fora d’aquest temps de producció. Això ho he 

notat sobretot a la part de turisme, en la qual no he pogut mostrar el què és el turisme 

realment perquè quan hi ha més turisme al poble són als mesos de juliol i agost. A 

l’allargar-se la data d’entrega del treball, he pogut enregistrar més imatges d’aquesta 

secció. 

 

A nivell personal, estic satisfeta amb la feina feta i amb el resultat obtingut. La meva 

idea inicial era poder obtenir una peça audiovisual digna, després d’una fase de creació, 
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i es pot dir, que he complert l’objectiu. És veritat que prèviament al resultat, les 

expectatives sempre són més altes, però mirant-ho objectivament crec que he fet una 

bona feina. He respectat el raccord visual, gravant sempre en dies amb sol, tret del dia 

de la pesca d’arrossegament que va fer més núvol. Això m’ha suposat una constant 

previsió del temps meteorològic. També he gravat molta diversitat de plans fixant-me 

amb la seva composició visual per aconseguir un producte enriquidor visualment. Si bé 

també, sóc conscient que he comès errades. He experimentat que durant la preproducció 

és millor anar presencialment al lloc interessat o trucar per telèfon que enviar correus 

electrònics, ja que et fan més cas i obtens una resposta immediata. En quant a la 

realització, he enregistrat algun pla desenquadrat, com el de la primera entrevista que 

les mans queden tallades; errades tècniques que en el moment del rodatge, corre-cuita, 

no et dones compte i després ja no es poden corregir; això m’ha fet adonar que és 

essencial prendre’s el temps necessari per enquadrar la imatge i no patir per l’espera de 

l’entrevistat. 

 

M’ha agradat molt fer un treball d’aquestes característiques, m’ho he passat molt bé i he 

après molt sobre el gènere del reportatge i el format micro-reportatge, un format que per 

molt breu que sigui requereix una immensa diversitat i quantitat de plans. A més a més 

crec que m’ha ajudat molt a conèixer millor i desenvolupar la part creativa de la 

televisió, una de les més interessants, des del meu parer.  
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8.  ANNEX O S  
 

8.1 Transcripcions de les entrevistes 
   

8.1.1 Transcripció Entrevista a Francesc Xavier Solé (Tècnic de Medi 

Ambient de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar) 

 

1. Quin tipus de flora predomina al poble? 

A l’Ametlla lo que tenim, a la part terrestre, són comunitats que pertanyen a un 

clima mediterrani més aviat sec, molt condicionat per les condicions del sòl 

perquè surt molt aviat el que és la roca mare. Aquí lo propi igual que a qualsevol 

ecosistema de la mediterrània, seria que lo clímax evolució de vegetació seria 

l’alzinar, l’alzinar mediterrani, però per estes condicions ambientals, de sequera, 

això condiciona molt la vegetació que trobem i predomina les comunitats de, lo 

pi blanc, les comunitats arbustives sobretot les comunitats de màquia, lo que es 

coneix tècnicament com les comunitats de màquia austromediterrània, que està 

formada per coscolls, llentiscles, margalló. El margalló és un endemisme, la 

única palmera que pertany a Europa, les altres són introduïdes. L’Ametlla es 

troba molt ben estructurada en l’aparició d’espècies. Cal destacar l’Espartina, 

l’espart. Hi ha figures de protecció. Després també predomina lo que són les 

brolles calcícoles, timó, romer i aquestes plantes que apareixen en un primer 

estadi d’evolució d’un ecosistema i indiquen un ecosistema degradat, indiquen 

un canvi. Per exemple, un camp d’oliveres que deixa de ser cultivable quan hi ha 

una primera colonització, apareixen primeres gramínies i brolles calcícoles (timó 

romer...). 

En quant a la part terrestre vora la mar, trobem comunitats pròpies d’aquests 

ambients, espècies com limoniums, i d’elles el limonium vigoll, una espècie que 

només trobem des de Comarruga fins el Delta de l’Ebre, amb un màxim ponent 

de població a l’Ametlla, és un valor patrimonial afegit al municipi. Espècies 

com el fonoll marí i altres espècies de salicòrnies.  
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Destaquem sobretot a la part marina, fanerògames marines, plantes que en el seu 

moment d’evolució van tornar al mar. La més abundant és la posidònia oceànica 

que forma comunitats extenses de prats marins i tenen importància perquè 

ajuden a la conservació i reproducció d’espècies que després formaran part de 

l’estoc pesquer. La seva presència indica la qualitat de l’aigua a un municipi, i 

en el nostre cas ens indica que les aigües són molt bones perquè no només es 

manté sinó que creix la comunitat i es reprodueix de forma sexual, floreix i treu 

llavors i aquestes llavors creixen, això no passa a tot el litoral mediterrani. 

 

2. I de fauna? 

La fauna sempre va lligada al tipus de vegetació i els ambients. D’avifauna hi ha 

moltes espècies: conill, rapinyaires (l’àliga cuabarrada, estò, falcònid), perdius, 

tors.... La presència de rapinyaires indica que l’estructuració de l’ecosistema és 

bona. Pel que fa a la fauna reptiliana, abans hi havia la tortuga mediterrània però 

ara ja no existeix, tenim el llangardaix i diverses espècies de la sargantana 

(sargantana cua llarga). Hi ha molts amfibis també. És per això que el canvi de 

la fauna entre muntanya i litoral és important. Trobem mamífers terrestres: 

janeta, gat mesquer (alguna vegada) i el porc senglar, la guineu.  

Cal destacar dos espècies de peixos, que trobem a les llacunes litorals del 

municipi, que pel seu estat de conservació se mereixen una figura de protecció 

especial, per això els seus hàbitats estan contemplats com espai d’interès natural 

i reserva natural de fauna salvatge, són lo samaruc i el fartet, són dos peixets 

d’uns 10 cm, que lo fet de trobar-lo aquí forma part d’este afegit més al 

patrimoni de l’Ametlla.  

 

3. Hi ha alguna espècie en perill? 

Sí, los rapinyaires, la cua barrada. De vegetació, lo limonium, que només en 

trobem des de Comarruga fins Delta de l’Ebre, i a l’Ametlla i hi ha bastant. 

 

4. Quines activitats medi ambientals es fan?  

Destacaríem l’agricultura, que en el seu moment va tenir importància, era 

l’economia secundària del municipi. La pesca ha mantingut l’economia 

principal. Sobretot cultiu d’olivera, garrofer i ametller. Anteriorment, vinya que 

es va transformar en olivera, garrofer i ametlles. 
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5. Quins són els paisatges més emblemàtics de la Cala? 

Jo personalment hi tinc un d’especial de paisatge, que és la part on casi partim 

terme amb lo municipi del Perelló per la part de costa, que seria la zona de 

l’Àlia, l’Illot i demés. És un paisatge que no ens podem deixar de visitar quan 

vinguéssim a l’Ametlla. Per allí passa el GR 92, però lo tram de l’Ametlla és 

especial, i no és perquè sigui lo meu municipi sinó perquè los trams costaners 

que hi han anterior, per exemple L’Hospitalet, Cambrils, és un tipo de costa 

plana on les platges són quilomètriques, un tipo de costa ja més urbanitzat, en 

canvi l’Ametlla ha fet que el tema d’urbanisme se concentri en un punt 

determinat del nucli municipal deixant que l’espai comprès entre municipi i final 

de terme a la part sud, pues una costa semiverge per no dir verge, llavors eh, 

paisatgísticament té un valor que molts municipis envegen de l’Ametlla. 

 

6. Quin paper té la mar en el turisme? 

La mar en el municipi ho és tot. És tant important que ho incorpora al nom del 

municipi. L’Ametlla neix d’un poble que surt del mar. I a nivell ecosistèmic ho 

és tot.  

 

7. Quina és la morfologia geològica? 

La Cala és una extensa plana sedimentària, només es veu modificada per 

l’aparició dels barrancs mediterranis. Els barrancs al seu final formen petits 

deltes. Estructura pròpia de l’ambient mediterrani. Si ens fixem moltes pedres 

són còdols.  

Un punt on es pot veure que la mar ocupava part terrestre és la zona de l’Aliga, 

declarada com un punt d’interès paleontològic, on apareixen gran quantitat de 

fòssils marins.  

 

8. Per què hi ha tant vent? 

Els fundadors de l’Ametlla abans anaven amb vela, i necessitaven vent i aquí el  

quan entra una borrasca pel nord de la península ibèrica l’acompanyen vents, 

aquests es canalitzen per la vall de l’Ebre, i al arribar al meandre que gira per 

entrar a la zona de Catalunya, continua recte, i es canalitza i va a parar a 

l’Ametlla.  
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8.1.2 Transcripció Entrevista a Janet Llambrich (President Confraria de 

Pescadors) 

 

1. Ha rebut l’impacte de la crisi econòmica? 

Sí, sobretot lo pescador lo que ha notat més són los preus de peix, lo que és lo 

peix mentre se mantingui, lo que és lo sector de l’arrossegament, la llum, mentre 

poguéssim fer veda, que estem repoblant los dos mesos que fem de veda, això és 

nota molt. Ara hem tingut una baixada al gener, però hem augmentat lo preu des 

del setembre fins ara que tenim el Mercadona.  

Però sí, la crisi s’ha notat. 

 

2. Per què l’Ametlla continua sent un poble amb una gran tradició a la 

pesca? 

Els mariners han estat sempre, lo turisme hi ha però ens arriba a setmana santa i 

juliol i agost, però no tenim un turisme present com Salou o Cambrils i per això 

pràcticament lo poble s’ha fet amb la pesca. Quan va haver lo boom de la 

construcció, molts pescadors van marxar a la construcció, i ara fa uns 2 anys van 

tornant les mateixes persones que van marxar a la pesca.  

 

3. Com és la pesca actualment? 

Pel que fa  a l’arrossegament al 2013 hem agarrat més peix que altres anys, ha 

estat un any bastant bo en quantitat de peix. Lo més dolent que tenim és que, a la 

costa del Golf de Sant Jordi que era un criador de peix, sobretot lo que és la 

sardina i el seitó, els de la llum han d’anar a pescar a Tarragona perquè aquí no 

troben peix, lo que és no ho sé, és el que ha baixat moltíssim. Però 

l’arrossegament, tresmall, palangre, ens defensem bastant bé. 

 

4. Quin és el procés de captura del peix? 

L’arrossegament, ells fan 3 o 2 treballs al dia, quan acaben un treball, s’escull, es 

tira gel i es posa a dins la nevera. La llum també es classifica i es posa a la 

nevera. A la tarda es ven cada un a la hora que li toca, han de procurar arribar a 

l’hora al port i vendre el peix fresc. Palangre i el tresmall igual el classifiquen i 

el posen a la nevera fins a la tarda que hi ha la venta.  
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5. Quantes barques en total hi ha al poble? 

Hi ha 57 barques: 20 de tresmall, 24 d’arrossegament, 7 d’encerclament i 6 

tonyineres. 

6. Com és la pesca actualment? 

El palangre, la xarxa, la llum i l’arrossegament.  

 

7. Quin tan % ocupa cada tipus de pesca? 

La majoritària és l’arrossegament, és la que durant l’any aporta mes diners ala 

confraria. La llum també deixa un % bo. I després ja, el tresmall i el palangre. 

 

 

8.1.3 Transcripció Entrevista a Miquel Brull (Vicepresident Confraria de 

Pescadors i pescador) 

 
1. Quin % ocupa la pesca en l’economia del poble durant l’any? 

La pesca té un % elevat, però molt menys del que tenia fa molts anys, degut a 

que cada vegada hi ha menys gent que va a la mar, hi ha menys barques, hi ha 

altres econòmiques que han pujat com el turisme, comerç, restauració. Cada 

vegada hi ha menys gent que va a la mar, i l’economia baixa. Tot i això la 

confraria és la segona entitat més important que hi ha al poble després de 

l’ajuntament. Hi ha 300 famílies que viuen directament de la pesca i moltes 

altres famílies que viuen indirectament de lla pesca. És una part important del 

poble però quin %...Jo crec que cada vegada menys, menys del que voldríem 

també. Parlar de % és una miqueta complicat, que la pesca és important pel 

poble sí, perquè viu molta gent de la pesca però dir el % és difícil. 

 

2. Com és la pesca actualment?  

Difícil i complicada, perquè cada vegada estem sotmesos a més inspeccions, a 

més normes, cada vegada més difícils que et fan anar a la mar, ja  és prou difícil 

sortir a pescar, que a sobre encara tenim aquestes lleis que cada vegada ens fan 

la vida més impossible. Hi ha lleis que estan fetes per l’Atlàntic i s’apliquen al 

mediterrani, com ara la nova llei de pesca,  i això cada vegada fa més difícil que 
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el pescador pugui sortir a la mar. A part, les despeses pugen molt, perquè el 

nivell de vida puja molt, puja la seguretat social, però el preu del peix no puja, el 

sector està en recessió per aquest fet, si el peix, el preu del peix pugés com el 

nivell de vida o com pugen les despeses, doncs no passaria res, però ara clar, les 

despeses, el petroli per exemple ha augmentat un 100% i el peix a lo millor ha 

augmentat un 17% o un 20%, estem  parlant doncs de fa 10 anys o 15, i cada 

vegada la normativa és més forta, i això doncs ens fa difícil anar a pescar, és 

complicat, es va a pescar per tradició, simple i llanament.  

 

3. I A nivell tècnic? Com ha canviat la pesca? 

A nivell tècnic, és un abisme, o sigui, la capacitat de pesca que té una barca 

avui, és com la de tres barques fa 20 anys enrere, és  cert que cada vegada hi ha 

menys barques però també és cert que la capacitat de pesca que té una barca avui 

és tres vegades superior a la que tenia una barca fa 20 anys, si avui hi haguessin  

les mateixes barques que fa 20 anys seria impossible conviure a la mar, perquè 

s’agafa menys peix perquè també hi ha menys però la capacitat que té en tot una 

barca és molt més gran a la que fa 20 anys, gràcies també doncs, als avenços 

tecnològics, és un abisme. 

 

4. Per què l’Ametlla continua sent un poble amb una gran tradició a la 

pesca? 

Perquè la gent que anem a la mar venim de tradició d’anar a la mar, els pares 

anaven a la mar,  els avis a anaven a la mar, si es té una barca a la família, la 

barca passa de pares a fills. La persona que està feta  a la mar és molt difícil que 

vagi a treballar en terra perquè guanyaràs més o guanyaràs menys, però  un 

home que  ha anat tota la vida a la mar no el pots posar en un supermercat o a un 

taller a fer 8 hores, perquè aquella persona que ha anat a la mar, necessita anar a 

la mar, i mentre hi hagi gent del poble que hagi anat a la mar, la pesca no es 

perdrà al poble de la cala. Ara, lo complicat és que la gent que no hagi anat a la 

mar, vagi a la mar. Avui també existim gràcies a la immigració, immigració que 

també és pescadora, perquè venen de països que són de tradició pesquera, i això 

també ha ajudat a continuar, perquè sinó la situació...si ens haguéssim de nodrir 

de la gent del poble pescadora seria també més complicat. 
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5. Quins tipus de pesca hi ha al poble? 

Tots els tipus de pesca, al poble de la cala tenim tots els tipus de pesca, tenim 

tonyineres, tenim la llum, l’arràs, el palangre...potser som un dels pocs ports del 

mediterrani que tenim totes les flotes, vull dir ho tenim tot. 

 

6. En què consisteixen? La llum? l’arrossegament? El tresmall? El 

palangre? Explica breument el procés. 

L’arrossegament simple i llanament ell mateix ho diu, és una xarxa que la barca 

arrastra per baix del fons marí, i agafa tot tipus de peix, l’encerclament es dedica 

bàsicament al peix blau, sardina i seitó, una mica el sistema és portar un bot de 

fanals que atrau el peix i es fa una rodona per això es diu l’encerclament, el 

palangre és una línia d’hams que es cala i a les poques hores es xorra, és una 

cosa molt artesanal, i el tresmall és molt semblant al palangre però a més de fer-

se amb una línia d’hams es fa amb un tipus de xarxa, per la sèpia, pel llagostí, 

pel lluç. 

 

8.1.4 Transcripció Entrevista a Gemma Comes (Treballadora de l’Oficina 

Turisme) 

 

Dades 

9. Quin tant per cent ocupa el turisme en l’economia del poble? 

L’Ametlla de Mar han fet un estudi i actualment ocupa un 75%, és molt 

important el turisme aquí a l’ametlla, la pesca també però el turisme és lo més 

important ara actualment. 

 

10. Quina mitjana de turistes ve a l’Ametlla de Mar? D’on provenen? Quin 

és el seu perfil? 

El poble és quadruplica, molts, la major part són francesos, un 60% d’ocupació 

és francesa, no només al municipi sinó també a les urbanitzacions properes, 

alquilen xalets a les urbanitzacions. 

Aquí a l’Ametlla el turisme és familiar, també hi ha joventut, però majoria és 

turisme familiar, d’alquilar xalets o als hotels, turisme de família. 

 

11. Quin és el mes en que hi ha més turisme? 
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A l’agost. Juliol i agost sobretot. Durant l’any, aquí a l’ametlla de Mar, hi ha en 

algunes urbanitzacions anglesos i alemanys que hi viuen tot l’any, quan s’han 

jubilat s’han comprat una casa i estan vivint aquí, això també fa que vinguin els 

seus familiar. Durant l’any, tenim gent anglesa, suïssos, Bèlgica, però el boom 

és juliol i agost. Al juny i setembre també hi ha més gent però lo fort a l’agost. 

 

12. Quin tipus de turisme predomina a l’Ametlla de Mar? Gastronòmic, 

hoteler...? 

Aquí a l’Ametlla no tenim molts hotels, només tenim 4, un de 4 estrelles. Hi ha 

2 càmpings de primera categoria i alguna casa rural. Però bàsicament el que es 

fa aquí és el lloguer de cases. 

 

13. Quina evolució hi hagut? La crisi ha fet disminuir el turisme? 

Sí, la crisi ha afectat a tots. Tot i que la crisi ha vingut molta gent francesa, molt 

més que altres anys, suposo que com la moneda aquí està més baixeta venen més 

aquí a gastar, això ens afavoreix. Però es nota sí. Nosaltres el que estem 

potenciant molt ara, són les jornades gastronòmiques, en fem varies durant l’any, 

ara el 4 de maig farem la de la tonyina. Aquí tenim la flota més important del 

Mediterrani, del grup Balfegó , que fan moltes activitats ells també durant l’any, 

aporten moltes coses al poble.  I vindrà molta gent. També fem la Diada de 

l’arrossejat, la Diada del peix blau i el blanc, Diada dels fideus, etc. Amb això 

treballem molt. 

 

Turisme gastronòmic 

14. Quants restaurants/cafeteries/bars hi ha a la Cala? 

Molts.  Aquí al poble hi ha uns 37 restaurants i de bars casi casi lo mateix. Aquí 

a la gent ens agrada menjar i beure. 

 

15. Quin és el menjar més típic del poble? 

Lo típic aquí al poble és l’arrossejat. Tenim uns fulletons que explica el receptari 

del plat típic de l’arrossejat. Fem també la jornada de l’arrossejat. I després el 

suquet Calero, que també és típic i per les festes majors de l’Ametlla també fem 

jornades. 
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Turisme hoteler 

16. Quants hotels té la Cala? 

4 

 

Turisme actiu 

17. Quines activitats es duen a terme durant l’any? Per la gent del poble? 

A part de les festes majors, durant l’any fem activitats com la fira alternativa, 

jornades de tonyina, les catifes de corpus, jornades de peix blau, arrossejat. I 

cada any també fem concurs de fotografia. I de cada al desembre també fem 

vàries activitats. 

 

18. Quines activitats turístiques es fan?  

L’empresa CEM fa activitats aquàtiques per l’estiu. Algunes empreses potencien 

més això. Des d’aquí també volem vendre per anar al port aventura, per fer 

passejades del poble. I destaca també el Tuna Tour, una activitat promoguda pel 

grup Balfegó de Tonyinaires. És una cosa diferent, no està a tot arreu. Tu pots 

anar a nadar amb les tonyines. Dura unes dues hores l’excursió, t’expliquen una 

mica el procés d’alimentació, tens també degustació i després pots nadar amb 

elles. Tiren peix, perquè pugin les tonyines, i les veus de ben a prop. És molt 

divertit. 

 

19. Quin paper té la mar en el turisme? 

Tot. L’Ametlla és un poble on tenim més banderes blaves. Si vas de l’Hospitalet 

cap amunt les platges són diferents, de sorra, llargues o si vas cap al sud també 

són diferents. Aquí a l’ametlla és com Ses illes, són tot caletes, és molt verge, 13 

km de costa magnífics. Aquí es potencia molt són les caminades, el GR 92, pots 

fer cap a l’Ampolla o cap al nord. Ara per Sant Jordi, es fa un dinar popular i es 

fa el GR 92. 

 

20. Seria possible el turisme que hi ha actualment sense la mar? 

No, perquè al ser un poble de costa el primer que es ven és la platja, el sol... És 

un turisme tranquil, si vols festa hi ha dues discoteques però és més de relax, no 

és un Salou. La gent es queda parada amb les caletes que hi ha, vas a una caleta i 

és per tu sola. Això no es troba enlloc. 
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21. Quina diries que és la vista emblemàtica? 

La confraria antiga dels pescadors. 

 

	  
8.1.5 Transcripció Entrevista a Dami Llaó (Gerent del Patronat Municipal 

de Turisme) 

 

Dades 

1. Quin tant per cent ocupa el turisme en l’economia del poble? 

No tenim estudis recents, però últimament el turisme aporta molts diners al 

poble. 

 

2. Quina mitjana de turistes ve a l’Ametlla de Mar?  

Bé la mitjana de turistes podríem dir que, l’Ametlla té una estacionalitat molt 

accentuada, com la pràctica dels municipis de la costa i es concentra molt a la 

temporada d’estiu juliol i agost, el mes de juliol podria multiplica per 3 els seus 

habitants, l’ametlla té uns 7.700 -7.800 habitants sensats, amb un flotant casi 

arribem als 9.000, el mes de juliol podríem multiplicar per 3 arribant els 25-000, 

i el mes d’agost podríem multiplicar tot per 5, arribant els 45.000, amb una 

punta la segona setmana d’agost de 50.000 persones repartides en tot el seu 

terme municipal. Hem de constar que lo que és el casc urbà resideix el 20% dels 

turistes i el 80% resideixen a les urbanitzacions que hi ha. Comptem amb una de 

les urbanitzacions més grans de Catalunya, la segona més gran de Catalunya, 

Les 3 cales i després hi ha Calafat, Sant Jordi d’Alfama, Cala nova, Roques, 

Marina Sant Jordi, dorades, i això és un component molt important de 2a 

residència. 

 

3. D’on provenen? Quin és el seu perfil? 

Majoritàriament provenen de Barcelona i la seva àrea metropolitana, si ajuntem 

aquest tant per cent que és un 25% amb un 10% de la resta del país, podria 

arribar el turisme nacional a un 35%. Tenim una gran procedència de França que 

pot igualar inclús superar aquest 35% a un 40%, França sobretot la zona de Paris 

Lille, Lió i el sud, que és el tema de Toulouse i la seva àrea Les pirinees. Això 
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sumaria un 80% i la resta del 20%, alemanys,  anglesos, belgues, Benelux, Itàlia, 

Suïssa, tot lo que és una mica centre Europa. 

 

4. Quin és el mes en que hi ha més turisme? 

- 

 

5. Quin tipus de turisme predomina a l’Ametlla de Mar?  

Turisme família, bàsicament turisme matrimoni amb dos fills, que venen la 

majoria amb vehicle propi. 

 

6. Quina evolució hi hagut? La crisi ha fet disminuir el turisme? 

Si, el turisme és un sector que la crisi es nota molt, el que hem fet, hem tingut un 

descens del turisme nacional, turisme provinent de Madrid, País Basc, Rioga, 

però en canvi ha augmentat el turisme provinent de Catalunya, això s’anomena 

turisme de proximitat, la gent no ha fet grans viatges i ha preferit destinacions 

més properes a casa seva. El francès ha sigut un turisme molt fidel, pràcticament 

és el turisme que ha estat a les últimes temporada dels 4-5 anys de la crisis i els 

alemanys també.  

 

 

Turisme gastronòmic 

7. Quants restaurants/cafeteries/bars hi ha a la Cala? 

Hi ha 40 restaurants i una vintena de cafeteries restaurants. D’esta 40 15 

restaurants formen part del grup de gastronomia, i amb ells portem a terme tot el 

tema de la promoció gastronòmica perquè és un dels eixos principals de la nostra 

promoció des de turisme, posicionar l’Ametlla com una destinació gastronòmica 

important a tota la costa catalana i mediterrània. 

 

8. Quin és el menjar més típic del poble? 

L’Ametlla està vinculada molt al mar i a la seva pesca, la seva flota pesquera,  

podríem dir que e menjar més típic és l’arrossejat, però bueno tots els plats 

vinculats a aquesta cuina marinera, des dels arrossos, les sarsueles, les 

perillades, tot el què és peix i marisc capturat per la flota pesquera de la 

confraria de l’ametlla de mar. Ara últimament i arran del posicionament del 
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Grup Balfegó, de la seva importació i exportació de la tonyina roja, està 

posicionant l’Ametlla com un producte diferenciador d’altres zones, els 

productes que hem dit abans són molt pareguts a totes les confraries i ports 

pesquers del litoral català, en canvi la tonyina roja i gràcies a l’activitat del Grup 

Balfegó, estem posicionant l’ametlla com un fet diferenciador. 

 

9. Què és l’arrossejat? 

És un plat que és típic perquè s’ha elaborat sempre a les barques. És un plat que 

es fa amb el caldo de peix. Primer es bull el peix i a banda es fregeix l’arròs amb 

oli, quan l’arròs està daurat es tira el caldo de peix i quan està ja sec, quan 

l’arròs ha xupat aquest caldo, queda l’arrossejat, és un plat que sempre s’ha 

elaborat a les barques i des de les barques s’ha traspassat a les llars, a les cases i 

de fet ja fa 30 anys que organitzem el concurs d’arrossejats el mes d’octubre. 

 

Turisme hoteler 

10. Quants hotels té la Cala? 

Tenim un hotel de 4 estrelles, que és l’Hotel Ametlla de Mar, amb 250 

habitacions, l’Hotel Alguer de 2 estrelles i l’Hotel del port amb 1 estrella, que 

són més petits, estan dins al centre. Tenim 2 càmpings de 1a categoria amb 

molta capacitat per a tendes i per a lloguer de mobile homes i tenim una casa de 

pagès. 

 

Turisme actiu 

11. Quines activitats es duen a terme durant l’any? Per la gent del poble? 

Per la gent del poble hi ha moltes activitats, començant des de les festes majors, 

que es el mes de febrer, el dia de la Candelera, el mes d’abril hi ha la jornada del 

Castell de Sant Jordi, l’1 de maig la Diada de la Bicicleta, hi ha moltes activitats 

durant tot l’any, la gent de l’Ametlla pot gaudir de moltes activitats culturals, 

lúdiques, esportives, moltes, moltes activitats. 

 

12. Quines activitats turístiques es fan?  

Nosaltres, estem centrats en..., tenim 4 jornades gastronòmiques, el mes de març 

les jornades de la galera, el mes de maig la Jornades de la Tonyina Roja amb 

combinació del Grup Balfegó, el mes de juny les Jornades del peix blau, el mes 
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d’octubre les Jornades del peix de la llotja, el mes de juny amb el peix blau, fem 

la diada dels fideus arrossejats al port i el mes d’octubre la diada de l’arrossejat. 

I després bé hi ha concerts, hi ha moltes activitats durant l’estiu, activitats 

esportives a la platja, sardanes, cobles, jornades de teatre, durant tot l’estiu hi ha 

molta activitat pels turistes. 

 

13. De què es tracta el Tuna Tour?  

Bueno el Tuna Tour, com he dit abans, aquí a l’Ametlla està el Grup Balfegó 

que és una empresa que porta 4 generacions pescant a la tonyina i en la 4a 

generació han creat l’empra grup Balfegó que es dediquen a pescar tonyines, i 

les alimenten a les gàbies que tenen a 3 milles de la costa de l’ametlla de mar,  

per exportar-les al Japó i a tot el món. Fa 2 anys que han fet l’activitat turística i 

tenen un catamarà de luxe que porten la gent en aquestes gàbies on ells 

alimenten les tonyines i la gent pot banyar-se entre tonyines gegants, dins les 

gàbies i és una experiència pràcticament única al món i una experiència molt 

recomanable. 

 

14. Quin paper té la mar en el turisme? 

Aquí a l’Ametlla, el paper de la mar és clau, perquè l’Ametlla, bé el seu cognom 

és l’Ametlla de Mar. Tenim un actiu importantíssim, a part de la gastronomia 

que és marinera, que és esta costa, tenim 16 km de costa amb pràcticament 30 

cales, platges de tota mena, nosaltres diem que és com un restaurant, vas a un 

restaurant i pots demanar un plat doncs aquí pots triar a la cala que tu pots anar, 

a la cala de sorra fina i blanca, a la cala de pedretes petites, de més grans... i això 

és el gran actiu, l’Ametlla és un poble que viu abocat al mar. Som el segon poble 

amb més banderes blaves de Catalunya després de Barcelona, som el segon 

poble també després de Tarragona amb més banderes verges, enguany 

intentarem tenir-ne més. A part de la gastronomia, l’atractiu és esta costa 

exuberant, amb el GR, submarinisme, tota classes d’activitats, a part del Tuna 

Tour es poden portar tota classe d’activitats relacionades amb el mar, el mar és 

clau, el mar és l’Ametlla. 
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8.2  Dades del Patronat Municipal de Turisme 
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	REsum anglès: “Entre la terra i el mar” is a television news report that tries to transmit to the audience the reality of a people with a strong Catalan tradition rooted in the sea, Ametlla de Mar. Its main objective is to analyse and explain the relationship that people have with the sea. It is a product intended to be distributed to television and aimed at a general audience. It consists of three interviews and images description and narrative situation accompanied by music and a voiceover. The piece is divided into four parts: brief description of town, fishing, tourism and environment.
	Nom i cognoms plagi: Laia Oltra Pacareu


