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1. Introducció 

Aquest treball sorgeix de la necessitat pròpia de conèixer en profunditat com crear un 

producte audiovisual cultural de qualitat. A més, la intenció inicial és que aquest programa 

s adaptiàalà o su àd i fo a i àa tualàap ofita tàalà i à lesànoves tecnologies, mitjançant 

les quals podem accedir a aquesta informació. Aquesta necessitat sorgeix també a causa de la 

baixa audiència que tenen els programes culturals actuals. 

El problema no és el poc interès que genera la cultura, ja que la música, el teatre i el ball entre 

d alt es,à s à e p essio sà ultu als que generen moviment i que amb altres formats 

audio isualsà atalogatsà o à aàp og a esàd e t ete i e tà talsà o à o u sosàoà agazi es à
resulten majoritàriament atractius i tenen unes grans audiències. En són un exemple 

programes com Fama, ¡a bailar!, Operación Triunfo, La Voz... 

Perquè, doncs, la cultura emmarcada en un programa cultural resulta menys atractiva que en 

altre tipus de programes? Una possible problemàtica és que la majoria dels programes 

ultu alsà ueà s e ete à aà laà tele isi à presenten una estructura monòtona, inspirada en la 

l ssi aà o ep i àdelsàp og a esàaudio isualsàiàlaàse aàfo aàdeàt a s et eàelà issatgeàd u aà
manera unidireccional. Degut a aquest fet, la qualitat del contingut dels programes no es veu 

corresposta o recolzada pel gran públic.  

Partint de la intenció de crear un nou format més atractiu i per tant, que trenqui amb 

l est u tu aà t adi io alà d a uestsà p og a es,à a uestà t e allà esà asaà e à laà o ep i à d u à
p og a aà ultu alà ueà o i iàteat e,à allàià úsi aàaàpa ti àd u àformat innovador i interactiu. 

I per tant, que permeti justament al públic de masses sentir-se identificat amb el contingut 

ofert. Una de les formes amb les que es pretén aconseguir aquest feedback és connectant el 

contingut audiovisual d á o aà Cultural, el programa que es crea en aquest treball, amb 

l espe tado ,à itja ça tàlaàse aài te a i àiàpa ti ipa i àa àelàp og a a.à 

Tot i que al tractar-seàd u àp oje teà oà sà e ess iaàlaà ealitza i àd u à a àte i à o plet,àesà
euà e ess iaà ià d i te sà elà dese olupa e tà d algu esà p e isions conceptuals, que es 

concretaran al tercer apartat.  

U aà deà lesà pa tsà lauà d a uestà t e allà serà investigar, a partir dels diferents estudis duts a 

te eà fi sà aà l a tualitatà ià alt esà ei esà deà lesà ueà dispose à o à elà Ba etre de la 

Comunicació i la Cultura) com ha de ser Arroba Cultural. Un cop realitzada aquesta recerca es 

crearà aquest nou programa. 

Per tal que aquest procés sigui fidedigne als processos reals de creació, es seguiran les 

atei esàpautesà ueàs ha àseguitàa teriorment per crear un contingut comunicatiu. Així doncs, 

es durà a terme un resum executiu, en què es vengui el producte, la descripció del producte, 

l a lisiàd a uestàiàdelà e atào je tiu,àlaàsele i àdelàpú li ào je tiuàaàpa ti àdeàlesàaudi iesà
actuals i dels anunciants, la definició dels objectius comercials, les estratègies de màrqueting, 

les quals inclouran les noves tecnologies com a recurs de difusió, el pla de producció i el pla 

fi a e àiàfi al e tàl estructura juridicoeconòmica més adequada per dur a terme el programa 

i els tràmits de constitució necessaris. 
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Com és lògic, es farà un anàlisi final on s a alitza à laà ia ilitatà delà p oje teà ià l i pa teà ueà
tindria el producte creat.   

Com a annex figuraran lesàdadesàd ela o a i àp piaà ueàpe àun motiu o per un altre no es 

puguin incloure en la seva totalitat a cap altre apartat del treball i també les entrevistes 

realitzades a experts que complementaran els coneixements sobre la importància de la 

interacció dels programes audiovisuals i sobre laà ea i àd a uestsàe àsi.àPe àai ,àu aàdeà lesà
entrevistes serà realitzada a Carles Solà, director del programa Tot un món  de TV3, un 

programa ueà s e età els caps de setmana que aposta per les xarxes socials mitjançant la 

utilització activa de Facebook, ai íà o àaàlaà ealitzado aàd a uestà atei àp og a a,àMa taàdeà
Lucas.    

 

2. Objectiu 

Tal i com indica el títol, Elàp og a aài te a tiuàArroba Cultural ,à l o je tiuàd a uestàp oje teà
està centrat en crear Arroba Cultural, un espai que pretén fusionar la cultura i les noves 

tecnologies per així donar a conèixer als espectadors la cultura musical, teatral i de ball més 

rellevant del present (a nivell català), aprofitant al màxim la tecnologia actual.  

Tot i això, l objectiu del programa no és només això, sinó també donar una via de difusió als 

artistes que a través de Youtube o altres plataformes o bé mitjançant actuacions a nivell local, 

estiguin intentant donar-seàaà o i e àe àelà àdeàl espe ta leàià ea tàu à o àp opi.à 

En definitiva, podem afirmar ueà l objectiu final del projecte és dur a terme tot el procés de 

ea i àd u àp og a aàaudio isualà ueàs ade üiàaà lesà e essitatsà i fo ati esàa tualsàpe àtalà
de crear un producte cultural de qualitat i atractiu alhora que connectat amb el públic.  
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3. Referents teòrics essencials 

Tot i tractar-seà d u à p oje teà ajo it ia e tà p ti ,à esà o side aà e essa ià esta li à u sà
fonaments terminològics amb aplicacions pràctiques com a aproximació a la realitat en la que 

s e a aàelàp oje te.à 

Des de la seva existència, els mitjans de comunicació han anat definits per la cultura. Als anys 

à laà tele isi à o e ialà aà o e ça à u à p o sà deà t a sfo a i à deà laà so ietatà deà l po aà
introduint-se a les cases de classe mitjana i alta i convertint-se en tot un fenomen comunicatiu.  

álesho esà laà ultu aà s e te iaà desà d u aà pe spe ti aà glo al,à o à u à estilà deà ida:à elà 19831 

White trencava un dels mites del periodisme, ser objectius , afirmant que des del primer a 

l últi àdelsàp ofessio alsà i ulatsàe àu aàpeçaàaudio isualàesta à ultu al e t àdete i ats.à 

L a à 2, M. Castells aà posa àdeà a ifestà ueà laà tele isi à pel seu abast global, la seva 

integració de tots els mitjans de comunicació i la seva interacció potencial, està canviant la 

nostra cultura, i ho farà semp e . 

Potser és per això que des que va sorgir aquest nou mitjà de comunicació molts te i sàs ha à
interessat en conceptualitzar tot el que passa a través de la pantalla, des de la clàssica 

estructura emissor, canal, receptor, a la duplicitat de gèneres als que podem catalogar els 

continguts televisius.  

Mariano Cebrián va ser el primer autor que va definir el terme gènere el 19923, i ho va 

descriure com lesà di e sesà fo esà e à u à esà pode à lassifi a à fo al e tà lesà p odu io sà
textuals, ja siguin escrites oà audio isualsà ià di sà deà adas u aà d ellesà sego sà lesà di e sesà
a ia lesàe àlesà ueàesà o eti .àái íàdo s,àCe i à aàdefi i àelsàg e esà o àu à o ju tàdeà

normes que coneixien tant l e isso à o àelà e epto ,à ià ueà oàesàdeli itaven pel contingut 

sinó per les formes emprades.  

Tot i això, tant Cebrián com altres autors que també tenien interès per la programació, entre 

d alt esàBlum i Lindheim, concebien el gènere o àu aàest u tu aà a ia t,à ueà e olu io a 

o sta t e t àd a o dàaàlesàp efe iesàdeàl audi ia.àD a uestaà a e a, Cebrián va definir 

els gèneres programàtics segons si eren referencials/ expositius, apel·latius/ dialògics o 

expressius/ testimonials.  

Posteriorment, moltes organitzacions o autors han intentat classificar els gèneres, però com 

afirma Jordi A. Jauset4,à disse a à u aà lassifi a i à ope ati aà ueà prevegi ià s adaptià aà laà
t a sfo a i à o sta tàdelsàdife e tsàg e es,à oà sàu aàtas aàge sàf il .àá uestàauto à e ullà
lesà lassifi a io sàd algu esàdeàles organitzacions de més renom: l O ga itza i àdeàlesàNa io sà
U idesà pe à aà l Edu a i ,à laà Ci iaà ià laà Cultu aà UNE“CO) classificava els gèneres en 

i fo atius,àedu atius,à ultu als,à eligiosos,ài fa tils,àp og a esàd e t ete i e t,àpu li itatàià
                                                           
1
 WHITE, á.à‘o e tà .à Mass Communication and Culture: transition to a new paradigm ,àJournal of 

communication, vol. 33, n.3: 297- 301.  
2
 CASTELLS, M. (2000). La era de la información (Vol. 1 La Sociedad red). Madrid: Alianza.  

3
 CEBRIÁN, M. (1992). Géneros informativos audiovisuals. Madrid: Ciencia 3. 

4
 JáU“ET,àJo diàáà .à La programació de televisió en la transició del segle XXI ,àQuaderns del CAC, n. 

29: 91-103.  
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altres ; el Gabinete de Estudios de la Comunicación Audiovisual (GECA) va classificar els 

programes en concursos, esports, divulgatius, docushow, ficció, humor, informatius, 

magazins, musicals, reality show i talk show ; TNS Audiencia de Medios, el 1993 afirmava que 

els gèneres eren cinema, sèries, concursos, taurins, esports, musicals, religiosos, divulgatius, 

miscel·lànies, informatius, infantil-ju e il,à teat eà ià d alt es , tot i que a partir del 1995 van 

canviar la classificació i segons ells, els gèneres van passar a ser ficció, concursos, toros, 

esports, musicals, religiosos, culturals, miscel·lània, informació, infoxou, programes de vendes i 

altres . 

Per tant, podem veure que alguns teòrics no definien la cultura com un gènere, i que tal i com 

va afirmar Cebrián el 1992, els gèneres són a ia tsà ià s adapte à aà lesà e essitatsà delsà
espectadors. Per això actualment és inconcebible entendre el teatre com un gènere televisiu. 

El 1995 Scott Sussman afirmava que la televisió duia a terme diferents funcions de les quals 

destacava la recreativa, laà ultu al,àlaàdo u e tal,àlaài fo ati aàiàl a tísti a.à 

“ego sà“uss a ,àelsàtipusàdeàp og a esà ueàe istie àaàl po aàe e à informatius, d a tualitatà
general, de varietats, musicals, esportius, dramàtics i serials, culturals, de debat, de concurs i 

especialitzats . I a l ho aàdeàdefi i à u àp og a aà ultu al,à “ ottà “uss a àafi a a, el 19951, 

que tot i la importància dels programes culturals i la necessitat de la seva existència,à oà
a ostu e àaàte i àu aàaudi iaà assaà o osaà iàdispose àd u aàest u tura de producció 

e essi a e tàat a ti a.   A més, pel  que fa a l est u tu aà delà p og a a, aquest autor 

afirmava que dependrà sempre dels professionals periodistes que el duguin a terme i assegura 

que en cap cas aquest tipus de programa durarà més de 30 minuts.  

El juny del 20082 Néstor García Canclini (conegut antropòleg argentí) va protagonitzar la 

Co fe e iaà i augu alà delà E ue t oà I te a io alà deà Cultu aà àMedios à ueà aà ele a à elà
a alà e i à Ca alà àpelàseuà ui z àa i e sa i.àá uestàte i à a posar de manifest el seu 

desa o dà a à a uellsà ueà eue à laà tele isi à ú i a e tà o à u aà fo aà d e plota i ,à se seà
tenir en compte la dualitat de funcions que té aquest mitjà com qualsevol altre (funció 

econòmica i ideològica i cultural). 

Segons Néstor García, desàd aquesta visió purament econòmica podem afirmar que la televisió 

comercial té un rating molt alt, mentre que el de la televisió cultural és molt baix. Cada dia les 

audi iesàdeàTV àaàCatalu aàiàd á te aà àoàTele i oàaàEspa aàs à oltà sàaltes que les 

del 33 o La 2, dos canals especialitzats.  

Com que els programes i les cadenes culturals no generen tanta audiència com es voldria, es 

p oduei e àpo sàp og a esàd a uestàg e e.à L a àpassatàu àestudiàdelàCo sellàNa io al de 

                                                           
1
SUSSMAN, Scott. (1995). Así se crean programas de televisión, Barcelona: Libros de creación 

audiovisual. 

2
 GARCÍA CANCLINI, Néstor. (2008). Cinco dudas sobre la televisión cultural, 

Conferencia inaugural del Encuentro Internacional de Cultura y Medios 
XV Aniversario de Canal 22, México D.F., junio de 2008, 
http://nestorgarciacanclini.net/index.php/industrias-y-politicas-culturales/83-conferencia-qcinco-dudas-
sobre-la-television-culturalq [Co sulta:à àd o tu eàdeà ] 
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Televisió va determinar que o sà l , %à deà laà p og a a i à aà esta à desti adaà aà espaisà
culturals1.  

Perquè aquestes baixes audiències tot i la qualitat dels programes culturals? Néstor García té 

u aàteo iaàso eàa uestàfe o e .à Laàso iologiaàdeàlaà ultu aàhaàde ost atà ueàl o ganització 

social del gust correspon a la distribució desigual de recursos econòmics i simbòlics, a 

opo tu itatsàdife e tsàd a sàalsàllo ào àesàfo e àelsàestilsàdeà ida ,àafi aàl a t op leg.à 

Aquesta no és la única teoria del perquè aquestes baixes audiències. En una publicació oficial 

delà i iste iàdeà ultu aàdeàColo iaà l a à 2, s a gu e ta aà ue laà ultu aà oàpotàesta à
p ese tàaà laà tele isi àú i a e tà o àu aàs ieàdeàte esàsols,àd ado sàse seà o e i ,à si à
que ha de ser part del seu esperit, creuant transversalment la narrativa, la forma audiovisual i 

moltes altres característiques del producte televisiu així com els processos socials als que el 

itj à o idiàiàlesàdi i uesà uotidia esàa àlesà ueàp ete guià o tagia àaàl audi ia .à 

I anteriorment, el 19913, Guille oàO oz oà aàpla teja àelà p op sità deà epe sa à laà e ep i à
televisiva com un procés en el qual tant la TV com la cultura constitueixen un conjunt de 

edia io sà ueàesàpose àe àjo àe àlaài te a i àe t eàlaàTVàiàlaàse aàaudi ia  i es va definir 

o àu ài te essatàe à l edu a i àpe àaàlaà e ep i .à 

Pe à ta t,à jaà siguià pe à lesà desigualtatsà deà laà so ietat,à laà des o e i à a à laà ealitatà d algu sà
programes culturals o la poca interacció entre televisió i audiència, la programació cultural 

necessita un canvi, un nou tipus de programació que trenqui amb els esquemes i teories 

o e udesàfi sàaàl a tualitat.à 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 LA TERCERA (14/11/2014). Balance de la televisión cultural, 

http://www.latercera.com/noticia/opinion/editorial/2014/11/894-604479-9-balance-de-la-television-
cultural.shtml [Co sulta:à àd o tu eàdeà ] 
2
 REPÚBLICA DE COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA (2008). Manual de conceptos, metodologías y 

herramientas, Colombia, Ministerio de Cultura,  
http://pmadsena.weebly.com/uploads/1/2/7/1/12712314/manual_de_television_cultural.pdf 
[Co sulta:à àd o tu eàdeà ] 
3
 OROZCO GÓMEZ, Guillermo (1991). La mediación en juego. Televisión, cultura y audiencias. 

Universidad Iberoamericana: Comunicación y Sociedad. 
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4. Anàlisi de mercat objectiu 

4.1. Estudi de mercat  

4.1.1. Situació actual 

Actualment, els programes culturals audiovisuals de teatre, música, ball (les temàtiques que 

ens interessen en aquest projecte) que també utilitzen les noves tecnologies, són Atención 

obras ( arts escèniques, música, arts plàstiques), Ànima (entrevistes a personatges del teatre, 

úsi a,àda sa,à i … ,àL’age da del 33 re o a a (agenda cultural), Caràcter (dóna a conèixer 

artistes), Cámara abierta 2.0 (Internet com a platafo aàd i fo a i , creació i comunicació), 

Los conciertos de La 2 (música), Àrtic (arts escèniques, literatura, etc) i El pla B (oci de 

Barcelona).  

áàl ho aàd a alitza àelàpa o a aà ultu alàaudio isualàaàl a tualitat,às ha àti gutàe à o pteàelsà
aspectes següents: nom del programa, duració, fil conductor (presentador/veu en off/ rètols), 

temàtica (fixa, canviant), contingut del programa, punts forts del programa i punts febles del 

programa1. 

Atención obras, Cámara abierta 2.0 i Los conciertos de La 2 són programes que produeix RTVE.  

Atención obras2 és un programa setmanal que 

dura entre 52 i 57 minuts. Cada programa es 

centra en un protagonista que pot ser de 

qualsevol àmbit del món de la cultura actual, tot i 

que freqüenten els relacionats amb les arts 

escèniques, la música i les arts plàstiques. També 

s i fo aà so eà oltsà alt esà te esà ueà esà
presenten amb veu en off, mitjançant rètols o 

des de plató, on hi ha la presentadora i el 

convidat. 

D a uestàp og a aà alàdesta a àelàpape àdeàlaàp ese tado a,àe a egadaàdeàlliga àl e t e istaà
del protagonista amb els altres temes que es 

presenten; l i te sàdelsàte esà ueàesàt a te ,à
ja que són d a tualitatà ià esulte à u iosos; el 

grafisme utilitzat, que distingeix i separa els 

diferents àmbits culturals que tracta el 

programa i la pàgina web del programa, on 

s afi aà ueà a uestà apostaà pe à apo ta à u aà
nova narrativa, que uneix televisió i Internet, 

g iesàaà‘TVE.es .à 

                                                           
1
 Per veure tota la informació dels diferents programes a alitzats,à o sultaàl á e à . 

2
 RTVE. Atención obras, RTVE, http://www.rtve.es/alacarta/videos/atencion-obras/ [Consulta: 20 
d o tu eàdeà ] 

Imatge  1: imatge del programa Atención obras. 
Font: pàgi a e  d’Atención obras (rtve.es) 

Imatge  2: imatge del programa Cámara abierta 2.0. Font: 
pàgina web de Cámara abierta 2.0 (rtve.es) 
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Cámara abierta2.01 és un programa que dura aproximadament 16 minuts.à “ e età
setmanalment i tracta sobre tendències relacionades amb les tecnologies. El programa està 

estructurat en petits clips que mitjançant declaracions, vídeos i una veu en off, tracta diferents 

temes relacionats amb Internet.  

Aquest programa segueix una sèrie de pautes que cal tenir en compte.  Per una banda, al 

p i ipiàdeà l e issi à s a u iaàelà T itte àdeàCámera abierta 2.0 i en tot moment apareix en 

pantalla el hashtag del programa, cosa que demostra interès pel ciberperiodisme (fet que 

concorda amb la temàtica del programa). Per altra banda, la separació dels temes mitjançant 

cortinetes és una idea molt efectiva i atractiva de separar seccions o temàtiques. 

Los conciertos de La 22 sàu àp og a aàdeà te ti aà fi a,à jaà ueà adaàp og a aà sà l e issi à
d u à o e tàdeà úsi aà l ssi aà oàd u aà
pa tàd a uest .àá uestàespaiàs e età adaà
dissabte i cada diumenge i pot arribar a 

durar 1 hora i 30 minuts.  

Un dels ava tatgesà d a uestà p og a aà
és la claredat de la temàtica, que 

p o o aà ueà l espe tado à s pigaà
exactament com serà el programa i 

l est u tu aà ueàp ese ta ,àja que és la 

mateixa que si es visualitzés el concert 

en directe. 

Els programes culturals que emet la CCMA són Ànima, L’age da del 33 re o a a i Caràcter. 

Ànima3 és un programa que dura aproximadament 30 minuts i consisteix en petites entrevistes 

de 5 o 6 temes diferents que formen part de qualsevol àmbit de la cultura, com el teatre, la 

música, la dansa, el circ, etc. Ànima s e età set a al e tà iàelà filà o du to àdelàp og a aà sà
una veu en off que presenta cada tema nou, de manera que no apareix cap plató ni tampoc 

cap presentador.  

Aquest programa té moltes coses positives a tenir en compte. Per començar, té un estil proper 

i molt personal que 

s a o seguei à aà t a sà deà lesà
entrevistes i dels personatges 

escollits. Al tractar pocs temes 

a cada capítol, s a o seguei à
un equilibri entre personatge, 

aprofundiment del que 

s e pli aà ià du adaà deà adaà

                                                           
1
 RTVE, Cámara abierta, RTVE, http://www.rtve.es/noticias/camara-abierta/ [Co sulta:à àd o tu eàdeà

2014] 
2
 RTVE, Los Conciertos de La 2, RTVE, http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-conciertos-de-la-2/ 

[Consulta:à àd o tu eàdeà ] 
3
 CCMA, Ànima, CCMA, http://www.ccma.cat/tv3/anima/ [Consulta:à àd o tu eàdeà ] 

Imatge  3: imatge del programa Los conciertos de La 2. Font: 
pàgina web de Los conciertos de La 2 (rtve.es)   

Imatge  4: imatge del programa Ànima. Font: pàgi a e  d’Ànima 
(ccma.cat)  
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tema. A més, cada entrevistador té el seu estil propi i això fa que el programa es faci àgil i sigui 

atractiu: el director Toni Puntí té un estil seriós i fo alàaàl ho aàd e t e ista ,àelà epo te àJof eà
Fo tà faà te esà ià e t e istaà desà d u à pu tà deà istaà sà dese fadat i Júlia Bertran, també 

reportera, dóna un toc femení i sensible al programa. En alguns programes els dos reporters 

s i olu e à e à algu à delsà te esà ueà due à aà te e,à posa t-se a la pell dels actors, per 

e e ple,àiàdo a tàai íàu àto àd espe ta ula itatàal programa. 

 

L’age da del 33 re o a a és un programa de à i utsà ap o i ada e tà ueà s e età deà
forma setmanal, ja que el propòsit del programa és presentar les diferents propostes culturals 

deàlaàset a aàe àlaà ueàs e etàelàp og a a.à 

L’age da del 33 recomana1  destaca pel seu grafisme atractiu i informal que presenta 

clarament les diferents propostes durant la 

setmana. La veu en off masculina que fa de 

fil conductor és propera i conversa i 

interactua amb el personatge famós 

convidat i amb els altres artistes que 

apareixen al programa, cosa que li atorga 

dinamisme. 

áà s,à elsà espe tado sà te e à l op i à deà
concursar a través de la pàgina web del 

programa per guanyar entrades per veure 

algun espectacle, concert, exposició, etc. 

Caràcter és un programa setmanal de 30 minuts aproximadament on a cada emissió 

s e t e iste àaàt esàa tistesà atala s.àCadaàe t e istaàdu aàu sà à i utsàiàlaàp ese tado aà sà
el fil conductor: a cada programa presenta els personatges a partir dels seus propis 

pensaments i intenta trobar una característica comuna entre ells.  

Caràcter2 és un programa atractiu en què podem aprofundir sobre personatges molt 

i te essa tsà delà pa o a aà eatiuà atal .à áà sà deà l e fo a e tà delà p og a a, també és 

interessant la connexió amb les noves tecnologies, 

ja que a la pàgina web del programa hi ha la opció 

de compartir aquest a Facebook, Pinterest, etc. Per 

altra banda, els grafismes també són un element 

rellevant, ja que els personatges, artistes o obres 

que es nombren són presentades mitjançant lletres 

blanques aparentment senzilles però atractives i 

oltà la esàpe àl espe tado . 

                                                           
1
 CCMA, L’age da del 33 re o a a, CCMA, http://www.ccma.cat/tv3/33-recomana/ [Consulta: 23 
d o tu eàdeà ] 
2
 CCMA, Caràcter, CCMA, http://www.ccma.cat/tv3/caracter/ [Co sulta:à àd o tu eàdeà ] 

Imatge  5: imatge del programa L’agenda del 33 
recomana. Font: pàgina web de L’agenda del 33 
recomana (ccma.cat) 

Imatge  6: imatge del programa Caràcter. Font: 
pàgina web de Caràcter (ccma.cat)  
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I finalment, del panorama audiovisual cultural català, destaquen Àrtic i El Pla B, ambdós de 

BTV.  

Àrtic1 sà u à p og a aà ueà s e età deà dillu sà aà dijousà ià t à u aà du adaà de 60 minuts 

ap o i ada e t.àElàp og a aàesàduàaàte eàdesàd u àplat àe à u àesàt o aàlaàp ese tado a,à
ueà aài t odui tàelsàdife e tsàte esàdesàd all ,àa àl ajudaàdeà ol·la o ado s.àLaàte ti aàdelà

programa és canviant, ja que es tracten les arts 

escèniques, la literatura, la gastronomia, la 

moda, el disseny, les arts plàstiques, etc. A 

adaàp og a aà s e t e istaà desà delà plat à aà u à
personatge de la cultura actual (entrevista que 

dura entre 20 i 25 minuts). 

Elsà pu tsà fo tsà d a uestà p og a aà s ,à

so etot,à l equip humà que presenta i fa de fil 

conductor atractiu, ja que tant els 

col·laboradors com la presentadora transmeten 

calidesa i personalitat al programa. Cada col·laborador té llibertat per a presentar els temes 

amb el seu estil propi, per això alguns apo te àu àto àd hu o àaàlesàp ese ta io s.àáà s,àesà
proposen concursos perquè els espectadors participin des de la pàgina web. Per acabar, també 

cal destacar que les seccions es trobem clarament diferenciades i que la durada dels temes 

s adaptaàaàl ap ofu diment que es creu necessari aplicar a cada un.  

El Pla B2 és un programa d u sà à i utsà ueàs e etàdeàdillu sàaàdi e d es.àConsisteix en una 

age daà a à lesà p opostesà d o ià sà
atractives a Barcelona. Aquestes propostes 

es disposen en forma de clips que introdueix 

la presentadora, que és el fil conductor del 

p og a a,à desà d u à petità plat .à Elsà lipsà
contenen imatges amb veu en off, 

entrevistes, declaracions dels artistes, etc. 

De El Pla B destaca la seva voluntat de que 

els espectadors participin en els continguts 

que emeten, ja que la presentadora els 

anima a escriure al correu del programa p opostesàd o iàiàes realitza un rànquing que es dóna a 

conèixer al programa. A més, es recorda que els espectadors que hi participin podran guanyar 

entrades per anar a veure un espectacle. 

 

 

 

                                                           
1
 BTV, Àrtic,àBTV,àhttp:// . t . at/a ti /à[Co sulta:à àd o tu e de 2014] 

2
 BTV, El Pla B, BTV http://www.btv.cat/elplab/ [Co sulta:à àd o tu eàdeà ] 

Imatge  7: imatge del programa Àrtic. Font: pàgina 
we  d’Àrti  (btv.cat).  

Imatge  8: imatge del programa El Pla B. Font: pàgina 
we  d’El Pla B (btv.cat) 
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4.1.2. Necessitats del mercat 

áà pa ti à deà l a lisià delsà dife e tsà p og a esà ultu alsà deà efe iaà deà l estat espanyol i a 

través de les audiències podem determinar les necessitats de programació cultural del mercat.  

Segons les últimes dades (del 2014) registrades pel Baròmetre de la Comunicació i la Cultura1, 

un 87,7% de la població major de 14 anys consumeix televisió, convertint aquest mitjà amb el 

més popular, seguit per Internet amb un 67,7%.  

Les dades del baròmetre no mostren les audiències de programes concrets, però sí el rànquing 

de les cadenes de televisió més vistes a Catalunya. Com podem observar, les televisions 

generalistes tenen molta més audiència que les que contenen programes culturals, tant en el 

cas de RTVE com en el de la CCMA.  

 

Gràfica 1: Rànquing de televisió. Catalunya. Font: Baròmetre de la Comunicació i la Cultura 

 

És evident que les televisions generalistes presenten continguts que agraden a gran part del 

públic. Programes com El Intermedio, Pasapalabra, La Voz, estan dotats de dinamisme, són 

atractius, estan formats per peces que ajusten la seva durada depenent del tema i el seu 

e fo a e t,àet .àá aà ,à oàpod íe à ataloga àaà apàd a uestsàp og a esà o àaàp og a esà
culturals. Tot i que la música, els coneixements de cultura general o altres manifestacions 

artístiques hi tinguin un gran pes, sempre hi ha una altra motivació que fa que aquests 

programes ti gui à it,à o àl hu o àaàEl Intermedio i la competició en el cas de Pasapalabra i 

La Voz.  

                                                           
1
 EGM BARÒMETRE DE CATALUNYA, Resum 3r. acumulat 2014, Fundació Audiències de la Comunicació i 

la Cultura: http://www.fundacc.org/docroot/fundacc/pdf/Resum-3a-onada-2014-EGM-Barometre-
Catalunya.pdf [Consulta: 2 de desembre de 2014] 
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Aquestes característiques no les podem aplicar a un programa cultural, ja que deixaria de ser 

d a uestà g e e,à pe à síà ueà pode à i estiga à u à passa iaà sià l audi iaà delsà p og a esà
culturals més tradicionals poguessin manifestar la seva obra de teatre preferida a través del 

Twitter, o si les entrevistes a artistes fossin més dinàmiques i atractives.  

Atención obras, Cámara abierta 2.0 i Los conciertos de La 2, els tres programes culturals 

analitzats de RTVE, tenen flaqueses a les que podem atribuir les baixes audiències.  

Per una banda, Atención obras, a més de tenir una estructura molt rígida i tradicional, té una 

te ti aàpo à o etaà ueàdifi ultaàl ap ofu di e tàd un tema.  

Cámara abierta 2.0 t e aàu aà i aà sàa àelà ueàse p eàs ha concebut com a programa 

cultural, però tot i la importància tant temàtica com estructural que aparentment tenen les 

o esàte ologiesàalàp og a a,àl espe tado à oàt àlaàpossi ilitatàd i te a tua à ià o e ta àelsà
continguts que hi apareixen.  

I finalment, Los conciertos de La 2 no és un programa audiovisual cultural gens complex, sinó 

que l at a tiuà delà p og a aà e auà e lusi a e tà e à elà g upà ueà apa ei à e à pa tallaà ià elà
repertori que toca. Més que un programa audiovisual és un seguit de concerts gravats, cosa 

que és totalment anti televisiu, ja que no té la màgia del directe ni tampoc aprofita els recursos 

dels que disposa la televisió. I donat que és un programa (i no una transmissió en directe o en 

otiuàd u aào asi àespe ial àlaàso ietatàdelàfo atàe pleat no està justificada. 

Els programes analitzats de la Corporació Catalana de Mitjans són Ànima, L’age da del 33 
recomana i Caràcter, que ta àte e àpu tsàfe lesà ueà ald iaàe ita àaà l ho aàdeàp odui àu à
nou programa.  

áà l Ànima, per exemple, sempre es coneixen els personatges i la seva obra mitjançant 

entrevistes (excepte en alguna ocasió en què es presenten temes, com el reportatge dels 

P e isà Buta aà alà apítolà à osaà ueà li itaà elà pape à delsà eda to sà ià l est u tu aà delà
programa. El contingut és atra tiuà pe à l est u tu aà e à sià sà o to aà ià e à apà o asi à
s i te a tuaàa àl espe tado àaàt a sàdeàlesà a esàso ialsàoàdeà ualse olàalt eà a e a. 

A L’age da del 33 re o a a elsà te esà s à oltà a iatsà ià aà adaà p og a aà se à p ese te à
molts. Conseqüentment, la majoria de temes es presenten de forma molt reduïda, cosa que 

potà esulta à o f sàiàpo àe i uido àpe àl espe tado à ueàestiguià eal e tài te essatàe àalgu aà
de les propostes. 

I per acabar amb els programes culturals de la CCMA analitzats, a Caràcter la presentadora 

adquireix molt de protagonisme i en ocasions eclipsa als entrevistats, cosa que treu 

i po t iaàalà ueàs est àe pli a tà iàd aà força a Bibiana Ballbè com a personatge televisiu, 

com a show woman. 

Sorprenentment, la cadena que té una aposta cultural major és BTV, una cadena local que 

destina un espai molt gran a programes culturals de producció pròpia. Aquests programes són 

Àrtic i El Pla B, que tot i ser atractius visualment, també tenen aspectes millorables. 
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A Àrtic l espe tado ,àtotàiàpoder concursar contestant una pregunta que es proposa en alguns 

programes, no pot opinar directament sobre els continguts ni interactuar amb la presentadora 

oà elsà ol·la o ado s.à áà s,à l e t e istaà sà ta à lla gaà ià o to aà isual e t,à ueà o t astaà
amb la resta del programa, dotat de dinamisme. 

El Pla B s,à o à s haà dit, u à p og a aà at a tiuà ià di i ,à pe à dotatà d u aà est u tu aà oltà
rígida i una mica monòtona. 

Així doncs, podem afirmar que el mercat necessita una programació cultural que compleixi les 

següents característiques: 

1. Temàtica concreta, que es centri en tres o quatre temàtiques diferents (per tal de 

poder aprofundir si és necessari en aquestes) 

2. Estructura flexible i dinàmica (que trenqui amb el ritme dels programes culturals 

tradicionals) 

3. Grafismes atractius i clars 

4. I teg a i àdeàl espe tado àe àelsà o ti gutsàdelàp og a aàiài te a i àa àelàp og a aà
en si (ús de les noves tecnologies com a font de et oali e ta i à deà l i te sà ueà
genera el programa) 

5. Convertir els personatges en contingut interessant, que en cap cas quedin eclipsats per 

la rellevància del presentador o presentadora 

6. Durada necessària per a dur a terme els continguts del programa sense que resulti 

monòton, pesat o irrellevant 

Aquestes característiques són les que caracteritzaran el projecte d Arroba Cultural ià s a i a à
detalla tàalàlla gàdeàl e pli a i àd a uest. 

 

4.2. Consumidors 

4.2.1. Audiència 

Segons el Baròmetre de la Comunicació i la Cultura1,à elà totalà d espe tado sà deà televisió a 

Catalu aà sàdeà à ilio sà ià igàd espe tado s,àun 87,7% de la població (segons les dades de 

l últi à t i est eà delà .à D a uests,à e à u à dia,à 253.000 espectadors han visualitzat La 2, 

mentre que 106.000 el 33.  

Pe à ta t,àpode àafi a à ueà l audi iaà ueàa tual e tà o su ei en programes culturals a 

través de la televisió es troba al voltant dels 259.000 espectadors a Catalunya (sense tenir en 

compte els espectadors de BTV que al tractar-seà d u aà tele isi à lo alà oà apa ei e à alà
Baròmetre de la Comunicació i la Cultura ni a altres estudis posteriors). 

                                                           
1
 EGM BARÒMETRE DE CATALUNYA, Resum 3r. acumulat 2014, Fundació Audiències de la Comunicació i 

la Cultura: http://www.fundacc.org/docroot/fundacc/pdf/Resum-3a-onada-2014-EGM-Barometre-
Catalunya.pdf [Consulta: 2 de desembre de 2014] 
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Tot i aquestes xifres, el novembre del 2014 la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals1 va 

realitzar, com cada mes, un índex qualitatiu amb el rànquing de cadenes dels principals 

atributs qualitatius. Per dur a terme aquest rànquing es van entrevistar a més 10.000 persones 

de 16 i més anys. Doncs bé, els resultats del rànquing general que valora la qualitat de les 

cadenes, és pràcticament invers a les audiències mostrades pel Baròmetre de la Comunicació i 

la Cultura.  

La cadena més ben valorada és La 2, amb una puntuació de 8.5, en segon lloc tenim el 33, amb 

una puntuació de 8.3 i en tercer lloc TV3, amb una puntuació de 8.1. Antena 3 es troba en 

cinquena posició amb una puntuació de 7.5 i Telecinco en setena posició, amb una puntuació 

de 7.3.  

A la taula següent podem veure la relació entre les dades analitzades del Baròmetre de la 

Comunicació i la Cultura i les dades de la CCMA. 

 

Gràfica 2: Co pa ati a e t e la ualitat i l’audi ia de les ade es de tele isi  s i po ta ts a Catalunya. 
Fonts: elaboració pròpia a partir de les dades del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura i CCMA 

Amb aquesta comparativa podem veure la relació entre laà ualitatà ià l audiència. Si analitzem 

aquestes dades des de la dualitat de la televisió, podem veure que numèricament les cadenes 

que contenen els programes analitzats generen poca audiència, mentre que qualitativament 

són les més ben valorades ( o à s haà i fo atà a te io e t,àBTV no apareix, ja que és una 

televisió local que no és accessible a suficient audiència per tal de figurar en els resultats).  

4.2.2. Anunciants 

Alguns dels programes analitzats tenen diferents anunciants que, ja sigui econòmicament o 

materialment, ajuden a patrocinar el programa. Tot i això, les cadenes dels programes 

analitzats són públiques, amb la qual cosa no depenen exclusivament dels ingressos 

publicitaris.  

                                                           
1
 CCMA, Informe mensual a Catalunya, audiències, novembre del 2014 (portal intern de la CCMA).  
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En el cas de La 2, oà e istei e à elsà a u ia ts,à jaà ueà ‘TVEà aà dei a à d esta  finançada 

parcialment per laà pu li itatà l à deà ge e à deà 1. Tot i això, al final de cada programa, 

Atención obras agraeix al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid i destaca que la 

presentadora va vestida de la marca Sandro i el calçat que porta és de Pura López. De la 

mateixa manera, Los conciertos de La 2 agraeix al final de cada emissió a Danza Ballet, una 

escola de dansa de Barcelona i a Àudio Clàssica, el festival internacional de música de Canàries. 

El canal 33, com a cadena pública de la CCMA, té un finançament mixta, que combina 

ingressos publicitaris i fons públics2. Ànima, ag aei e à aà l aju ta e tà deà Ba celona, 

concretament al Tibidabo i a la Casa Batlló, a Munich (per vestuari), a Penguin (per vestuari) i a 

El Colmillo de Morsa (per vestuari). A més a més, a la pàgina web apareix publicitat del Teatre 

Lliure. 

Per la seva banda, L’age da del 33 re o a a no agraeix a cap patrocinador ni anunciant, però 

sí queàalàfi alàdelàp og a aàespe ifi aà l auto àoàauto aàde les il·lustracions que tanquen cada 

emissió, anomenades Curiositat il·lustrada. A cada programa un autor diferent realitza 

aquestes il·lustracions. 

I Caràcter té el suport d á tsà“a taàM i a,àu à e t eà ultu alàgestio atàpelàDepa ta e tàdeà
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

BTV és la cadena pública de la ciutat de Barcelona, i està finançada amb publicitat i amb fons 

públics. Co àaàlaàg a à ajo iaàdeàlesà ade es,àdepe e tàdeàlaàzo aàho iaàl espaiàpu li ita iàaà
BTV va dels 100 euros a la matinada i 500 euros al prime time3. 

Àrtic ag aei àalàfi alàdeàlaàse aàe issi àaà“o oestudi,à ueàesàt a taàd u sàestudis de gravació, i a 

marques de vestir com Escorpion, Lee, Sita murt, Bershka i Lavand.  

I finalment El Pla B agraeix a la Sala Apolo, al Museu Picasso, a Mutt, a Iguapop, al Palau de la 

Música, a La Confiteria i a La Xina.  

 

4.3. Competència 

4.3.1. Competència directa 

Els programes analitzats són culturals, tots són similars i estan destinats a la mateixa audiència. 

Tenint en compte que alguns són autonòmics, podem dir que a nivell català, entre ells són 

competència directa.  

                                                           
1
 RTVE (2009), RTVE "sin publi": nuevos programas, más informativos, cine sin cortes y series de éxito, 

http://www.rtve.es/television/20091229/rtve-sin-publi-nuevos-programas-mas-informativos-cine-sin-
cortes-series-exito/308637.shtml [Consulta: 3 de desembre de 2014] 
2
 TV3. Dades de TVC, TV3, http://www.tv3.cat/aquitv3/dades_de_tvc.html [Consulta: 3 de desembre de 

2014] 
3
 BTV (2014). Graella de programació, BTV, http://www.btv.cat/wp-content/uploads/2014/12/GRAELLA-

+-TARIFES-DESEMBRE-2014-18.12.14.pdf [Consulta: 18 de desembre de 2014] 



El programa interactiu Arroba Cultural  

19 
 

Atención Obras s e etàelsàdi e d es a les 8 del vespre, Cámara abierta 2.0 els dissabtes a tres 

quarts de 3 del migdia, Los conciertos de La 2 s e etàelsàdissa tesàiàelsàdiu e gesàaàlesà  del 

matí, Ànima s e etàelsàdillu sàaàles 11 menys 8 de la nit i els dimarts es repeteix a les dues i 13 

de la matinada,  L’age da del 33 re o a a s e etàelsàdissa tesàaàdosà ua tsàdeà  de la nit al 

à totàià ueàta às e etàalà atei àdiaàaàu à ua tàdeàduesàdel migdia a TV3), Caràcter s e età
els dijous a les 11 i 8 minuts de la nit, Àrtic s e etàdeàdilluns a dijous a dos quarts de 9 del 

vespre i finalment El pla B s e etàdeàdillu sàaàdi e d esàaàu à ua tàd u aàdelà igdia.à 

Pe à ta t,à pode à eu eà ueà lesà f a gesà ho iesà d a uestsà p og a esà oà oi idei à ià e à
conseqüència, és possible que comparteixin audiència. 

4.3.2. Competència indirecta 

A la televisió, la competència indirecta d u àp og a aà sà ualse olàalt e que es dugui a terme 

a la mateixa franja horària, sense que necessàriament sigui del mateix gènere.  

Tot i això, centrant-nos en la competència indirecta dels programes culturals, podem afirmar 

que fora de la televisió existeixen altres mitjans mitjançant els quals es pot consumir cultura, 

o àelàteat e,àelà i e a,àelsàdia is,àelsà o e ts,àet .àD a uestaà a e a, l audi iaàpotàesta li à
contacte amb la cultura de forma més propera i pe à ta t,à potà p o o a à ueà l espe tado à
substitueixi, per exemple, la televisió pel teatre.  

 

5. Metodologia 

U à opà ealitzatà l a lisià delà e atào je tiuà ià aàpa ti àdeà lesà o lusio sàe t etesàe à a uestà
apartat, es duu a ter eàelàplaàe p esa ialàd á o aàCultural.  

Per tal de fer aquest pas, s haà deà te i à oltà la à o àha de ser aquest programa tenint en 

compte els resultats obtinguts, per això el pla empresarial té com a base les sis característiques 

o ti gudesàaà à l apa tatà necessitats del me at .àD a uestaà a e a,à l o je tiu és que Arroba 

Cultural compleixi les característiques següents: 

1. Temàtica concreta, que es centri en tres o quatre temàtiques diferents (per tal de 

poder aprofundir si és necessari en aquestes) 

2. Estructura flexible i dinàmica (que trenqui amb el ritme dels programes culturals 

tradicionals) 

3. Grafismes atractius i clars 

4. I teg a i àdeàl espe tado àe àelsà o ti gutsàdelàp og a aàiài te a i àa àelàp og a aà
en si (ús de les noves tecnologies com a font de et oali e ta i à deà l i te sà que 

genera el programa) 

5. Convertir els personatges en contingut interessant, que en cap cas quedin eclipsats per 

la rellevància del presentador o presentadora 

6. Durada necessària per a dur a terme els continguts del programa sense que resulti 

monòton, pesat o irrellevant 
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áà pa ti à d a uestesà pautes,à s ela o aà laà des ip i à ià l a lisià delà p odu te,à defi i tà aspe tesà
o à elà disse à delà p odu te,à laà te ti aà ià l es aleta. Cal destacar que els detalls de les 

te ti uesà s ha à de idità mitjançant una anàlisi qualitativa i quantitativa a partir de dades 

extretes de Youtube,àlaàp i ipalàplatafo aàso ialàd audio isualsàaàI te et. 

Seguidament es duen a terme les estratègies de màrqueting. Una de les eleccions més 

importants és decidir el públic objectiu al que va destinat el programa, ja que això 

o di io a àaspe tesà o àelàt a ta e tàdelàlle guatge,àl e fo a e tàdeàlesàte ti ues,àet .à 

E à a uestà apa tatà ta à esà defi ei e à elsà o je tiusà d audi iaà ià deà e daà d espaisà
publicitaris, que ja sigui directa o indirectament, condicionaran els diners dels que es disposa 

per tirar endavant el programa i conseqüentment, el material humà i capital del que es 

disposarà. Aquestes últimes qüestions es desglossaran al pla de producció, on es detallaran les 

rutines de producció mitjançant un organigrama i el resum de recursos i costos que es 

destinen al programa. 

Fi al e t,àesàduuàaàte eàelàplaàfi a e àaàpa ti àdelà e o pteàd i g essosàià ostos.àE àa uestà
apartat es veu si el projecte és rendible o si, en cas contrari, no és rendible o necessita més 

fonts de finançament que les contemplades. 

Finalment es descriuen els tràmits i altres processos necessaris per dur a terme el programa 

se seà apàtipusàdeàp o le esà o àpode àse àelsàd etsàd auto àiàfi alment es fa la valoració de 

is osàiàelàplaàdeà o ti g iaà ueàesà o louàa àl a lisiàdeàlaà ia ilitatàdelàp oje te. 

Esà t a taàdo sàd u aà etodologiaà asadaàe à l o se a i à ià l a lisià deàdadesà ua titati esà ià
ta à ualitati es,àai íà o àl ele i àiàla p esaàdeàde isio sàaàpa ti àdeàl o se a i ,àlaàle tu aàià
les entrevistes dutes a terme als experts.  

“ haàde idità oàdu àaàte eà apàe uesta per decidir com serà el programa, ja que es considera 

més efectiva i real l a lisià deà lesà dades de Youtube, l observació dels programes actuals 

existents i la valoració dels experts entrevistats. En definitiva, es creu que tot i que les 

entrevistes es duguin a terme a una població suficientment representativa compresa dins el 

públic objectiu, no serà una estimació eal,à jaà ueàs i ita àaàu à ol·le tiuàaà espo d eàu esà
dete i adesà üestio sà ultu alsà ià audio isualsà ueà oà te e à apà alo à sià l enquestat no 

respon amb sinceritat, sinó segons el que està més ben valorat que respongui.  

Les dades que ens ofereixen les pròpies plataformes a Internet, en canvi, són reals. 

E ide t e t,à elà a geà d e o à e iste tà o ti uaà esse t-hi, però no hi ha el perill de que 

estigui à a ipuladesàpe àlaàsu je ti itatà ueàpode à o po ta àelsà esultatsàd u aàe uesta. 
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PLA EMPRESARIAL D’ARROBA CULTURAL 

6. Resum executiu 

Arroba Cultural és un programa audiovisual cultural que pretén fer conèixer al públic el teatre, 

laà úsi aàiàlaàda saà sà elle a tàdelà o e tàpe àta àlaà ueàs est ào i tà a íàaàt a sàdeà
les xarxes socials i plataformes com Youtube.à D a uestaà a e a,à esà d aà p otago is eà alsà
internautes que estiguin interessats en obrir-se camí en el món artístic. Els programes es 

publicaran cada dos dissabtes a la pàgina web del programa, així com els continguts per 

separat i tota la informació dels artistes que apareixen als programes.  

7. Descripció i anàlisi del producte  

7.1. Disseny del producte 

Arroba Cultural és, inicialment, un programa concebut per ser visualitzat online a través de la 

seva pàgina web, ja que les restriccions de les ones electromagnètiques i el pressupost que 

comporta emetre per televisió (antena, estudis, equip, etc), dificulta aquesta altra via per 

difondre el programa.  

7.1.1. Pàgina web 

Així doncs, elà p og a aà esà pod à isualitza à desà d aquesta pàgina web: 

http://mire11pf.wix.com/arrobacultural. Aquesta plataforma, que s haà disse at com ha 

maqueta de la que serà la futura pàgina web definitiva, segueix la tercera característica que 

anteriorment hem definit com a essencial per a laà ea i àd á o aàCultural:  

3. Grafismes atractius i clars 

“ego sà elà Li oà deà estiloà pa aà i e pe iodistas 1, editat i coordinat pel professor de 

multimèdia Santiago Tejedor, lesà t esà a a te ísti uesà si uesà d u aà o aà eda ió 

i e pe iodísti aàs àlaà e etatàdelsàte tos,àlaà la edatàd a uestsàiàlaàp e isi àdelsà o ti guts,à
que han de ser rigorosos.  

D a uestaà a e a,à laà p gi aà e à d á o aà Cultural conté missatges textuals breus, clars i 

precisos que comparteixen protagonisme amb imatges i vídeos, un altre aspecte fonamental 

per fer atractiva una pàgina web. Tot i això, cal recordar que aquesta pàgina és una maqueta 

pe à ost a àl est ti aàdeàlaàplatafo aàfi al,àpe àai àtotsàelsà ídeosàs ài atgesà ueàsi ule à
contingut audiovisual que en cap cas formaran part del contingut dels programes reals.  

                                                           
1
 TEJEDOR CALVO, Santiago (2010). CIBERPERIODISMO, Libro de estilo para periodistas, Santo Domingo: 

Editorial ITLA. 

http://mire11pf.wix.com/arrobacultural
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Imatge  9: Pàgi a p og a es  de la pàgi a e  d’Arroba Cultural. Font: Wix i Arroba Cultural 

 

Un altre element molt important per tal de dissenyar una pàgina web atractiva i que els usuaris 

puguin comprendre amb facilitat, és tenir en compte la manera com els usuaris llegeixen en 

pantalla. Segons Tejedor, els usuaris escanegen la pantalla i la recorren, en primer lloc, 

mitjançant un recorregut horitzontal, usualment a la part superior de la pàgina. Per aquest 

motiu en aquest punt és on hem situat els textos i els recursos gràfics i auditius de més 

importància, que impliquen la participació deàl usua iàa àelàp og a a.  

 

Imatge  10: Pàgi a EXCLU“IVA!  de la pàgi a e  d’A o a Cultu al o  s’a i a als usua is a apa i e  al 
programa. Font: Wix i Arroba Cultural 

Iàfi al e t,àl alt eàaspe teà elle a tà ueàesàdesta aàalà Li oàdeàestiloàpa aà i e pe iodistas à sà
la utilització dels colo sàiàelàtipusàdeàtipog afia.àPe àu aà a da,àalàlli eàd estilàs afi aà ueà e à
u à atei à odeà i fo ti ,à s ha à d utilitza à e t eà t esà ià setà olo s .à áà s,à esà e o a aà
utilitza à olo sàoposatsàaàl es alaà o ti a.à 

E àelà asàd á o aàCultural, per afavori à laà llegi ilitatàdeà laàpa talla,às haàescollit un fons clar 

amb motius violetes i blavosos (coincidint amb el color del logotip del programa) i el text de 

tons grisos o negres. De fet, els majors nivells de llegibilitat es produeixen amb un text negre 

sobre un fons blanc.  
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Imatge  11: Pàgi a d’i i i de la pàgi a e  d’A o a Cultural. Font: Wix i Arroba Cultural 

Per altra banda, la tipografia ha de ser senzilla i clara, com per exemple Verdana, Arial i 

Georgia. En aquest cas, s haà olgutà te i à e à o pteà a uestà aspe teà pe à ta à us a à u aà
tipografia original que no es pogués associar a cap altra marca o producte ja existent. 

D a uestaà a e a,àaàlaàp gi aà e àesà o i e àt esàtipusàdeàtipog afiesàdife e tsàpe àamb 

un estil molt semblant, depenent de la informació que proporcionin o de la rellevància 

d a uesta.àáà s,àlaà idaàdeàlaàtipog afiaàs ajustaàaàlaàle tu aàe àpa talla,àpe àtalà ueàl usua ià
no hagi de moure el ratolí de forma vertical ni horitzo talàaàl ho a de llegir un text.  

 

Imatge  12: Pàgi a de CONTACTE  de la pàgi a e  d’A o a Cultural. Font: Wix i Arroba Cultural 

Un altre aspecte a destacar de la pàgina web, és que per tal que els seguidors del programa 

estiguin atents a la publicació d a uest, podran subscriure sàa la pàgina web a través del seu 

o pteà Googleà +.à D aquesta forma també estaran informats i connectats amb els canvis i 

organitzacions de la pàgina.  
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A més, des de la pàgina web, tal i com es pot observar a la imatge anterior, es pot accedir al 

Facebook i al Twitter d á o aàCultural, ja que el contacte amb els espectadors i amb les xarxes 

socials és una de les filosofies del programa.  

7.1.2. Logotip 

El logotip del programa és un altre aspecte a tenir en compte, ja 

que és la identificaci àg fi aàdeàlaà a aà á o aàCultu al .ààE à
conseqüència, fa de unió entre les diferents plataformes que 

utilitza el programa (el seu perfil a les xarxes socials i la seva 

pàgina web). 

Havia de ser una imatge senzilla, que representés tots els 

continguts del programa o destacar algun aspecte que el 

diferenciés d alt esà audio isualsà se la ts. E à a uestà as,à s haà
utilitzat el símbol @, ja que apareix al títol del programa i 

representa la gran connexió i feedback entre els usuaris i el 

contingut d á o aàCultural.  

Pe àalt aà a da,às haàes ollitàelà olo à ioletaà o àaà olo à ueàs asso iaàalàp ograma, ja que és 

un color intens que tot i així destaca sobre un fons negre, dotant de personalitat i singularitat a 

laà i atge àd á o aàCultu al. 

A més, la mida del logotip i la seva forma quadrada fan que tingui el format adequat com a 

fotog afiaàdeàpe filàdeàlesàdife e tsà a esàso ialsà talàià o à eu e àaàl apa tatà . . .  

7.2. Temàtica  

La primera temporada del programa estarà formada per 10 capítols, queàs e et a àdu a tà à
setmanes, ja que Arroba Cultural és un programa quinzenal de 22 minuts. 

Lesà te ti uesà o etesàdeà lesà ueàt a ta a àelàp og a aàs han decidit aàpa ti àdeà l interès 

que generen aquestes a les xarxes socials. P i e às ha dut a terme una llista de les diferents 

temàtiques relacionades amb la música, la dansa i el teatre. És la següent: 

 Música rap  

 Teatre dramàtic 

 Músi aàd auto à  
 Dansa contemporània 

 Música pop  

 Teatre de mim 

 Música clàssica  

 Teatre dansa-teatre 

 Música coral   

 Balls de saló 

 Música jazz  

 Teatre de carrer 

 Música flamenca  

Imatge  13: logotip d’A o a 
Cultural. Font: Arroba Cultural 
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 Teatre melodramàtic 

 Música house  

 Teatre tragicomèdia 

 Música reggae   

 Dansa clàssica 

 Música de musicals  

 Teatre musical 

“eguida e tàs ha à us at a Youtube els diferents temes, ja que és la principal plataforma de 

ídeoàpelsàusua isàd I te et,à iàs ha fet una gràfica sobre la popularitat a Youtube dels vídeos 

relacionats amb els diferents temes exposats.  

 

Gràfica 3: Estudi de les possibles temàtiques. Font: creació pròpia a partir de dades quantitatives i qualitatives 
extretes a partir de Youtube 

Mitjançant aquestes dades orientatives, en què podem observar que alguns tipus de música, 

dansa i teatre destaquen clarament de la resta, i també tenint en compte les temàtiques que 

es tracten als programes existents ja analitzats, s ha  escollit les deu temàtiques següents: 

 Programa número 1: Música de musicals 

 Programa número 2: Música pop 

 Programa número 3: Teatre dansa-teatre 

 Programa número 4: Balls de saló 

 Programa número 5: Música house  

 Programa número 6: Música rap 

 Programa número 7: Teatre musical 
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 Programa número 8: Dansa clàssica 

 Programa número 9: Música clàssica 

 Programa número 10: Música reggae 

7.3. Escaleta 

L es aletaàdelàp i e àp ograma, que tractarà sobre la música de musicals, serà la següent1: 

Nº Locutor/ 
Acció 

Contingut Càmeres Gràfics i so Duració Duració 
total 

Descripció 

00 PUBLICITAT  

01 Capçalera del 
programa 

Capçalera fixa 
que anuncia 
que comença 
el programa 

 So: sintonia del 
programa 

00.00.20 00.00.20  

02 Plató 
presentadora 

Introducció 
del programa 
a plató 
 

Zoom de P.G. 
(Pla General) 
a P.G.M. (Pla 
General Mig) 
de la 
presentadora 

Gràfics: nom de 
la presentadora 
(4 segons). 
Hashtag del 
programa 
(permanentment) 
So: Continua 
sonant de fons la 
sintonia del 
programa 

00.00.35 00.00.55 La presentadora 
introdueix el 
programa als 
espectadors/ 
internautes i 
dóna pas a la 
primera secció:  
els musicals més 
rellevants de 
Catalunya (Text 
1) 

03 Capçalera de 
la secció i 
vídeo 
presentació 
dels musicals 
que es 
mostraran 

Capçalera 
canviant i 
vídeo 
introductori 

 Gràfics: noms 
dels musicals  
 

00.00.03 
+ 
00.01.00 

00.01.58  

04 Plató 
presentadora 

Informació 
secció i 
presentació 
col·laborador 
1 

P.M.L. (Pla Mg 
Llarg) de la 
presentadora 

 00.00.30 00.02.28 Informació sobre 
la secció 
Bus o/ofe ei o à

i presentació del 
primer 
col·laborador. 
(Text 2) 

05 Col·laborador 
1 i 
presentadora 

Col·laborador 
1 entrant a 
plató i 
presentació 
de la seva 
secció amb la 
presentadora 

Tràveling del 
col·laborador 
1 entrant a 
plató i P.M. 
(Pla Mig) amb 
la 
presentadora 

Gràfics: nom 
col·laborador 1.  
So: cortineta 
mentre entra el 
col·laborador 1. 
 

00.00.02 
+ 
00.00.30 

00.03.00 Presentació del 
col·laborador 1 i 
del seu paper al 
programa. Diàleg 
entre 
presentadora i 
col·laborador 1 
per presentar el 
vídeo (Text 3) 

                                                           
1
 Per tal de veure els textos orientatius que s es e te àaàl es aleta,à o sultaàl ánnex 3. 
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06 Vídeo musical 
Mar i cel 

Vídeo amb 
entrevistes 
dels actors 
so eàl o aàià
on es pot 
veure la 
relació que 
tenen entre 
ells 

  00.03.20 00.06.20  

07 Plató 
col·laborador 
1  

Es mostren i 
comenten el 
Feedback que 
els 
espectadors/ 
internautes 
mostren a 
través del 
Twitter 

P.M.C. (Pla 
Mig Curt) del 
col·laborador 
1 que passa a 
P.M.L (Pla Mig 
Llarg) quan 
apareixen els 
tuits 
destacats. 
Passa a P.P. 
(Primer Pla 
quan el 
col·laborador 
introdueix el 
vídeo) 

Gràfics: tuits 
destacats que es 
van comentant. 
So: música de 
fons. 

00.00.50 00.07.10 El col·laborador 
1 explica els 
comentaris dels 
usuaris a través 
de Twitter i 
presenta el seu 
segon vídeo 

08 Vídeo Sister 
act 

Vídeo amb  
els moments 
previs a un 
dels 
espectacles 
del musical 
“iste àa t ,à

amb 
comentaris 
dels 
espectadors 

  00.02.30 00.09.40 Vídeo on es 
mostren els 
moments previs 
del musical Sister 
act i els 
comentaris 
d algu sà
assistents a 
l o a 

09 Plató 
presentadora i 
col·laborador 
1 

Tancament de 
la primera 
part del 
programa per 
part de la 
presentadora 

P.M. (Pla Mig) 
de la 
presentadora 
i el 
col·laborador 
1 

 00.00.16 00.09.56 La presentadora 
tanca amb la 
primera part del 
programa i 
introdueix la 
pausa 
publicitària (Text 
5) 

10 Ràfega de 
sortida del 
programa 

Ràfega per 
entrar a 
publicitat 

 So: sintonia  
del programa 

00.00.04 00.10.00  

11 PUBLICITAT 

12 Ràfega 
d e t adaàalà
programa 

Ràfega per 
tornar al 
programa 

 So: sintonia del 
programa 

00.00.05 00.10.05  

13 Plató La P.M.L (Pla Mig So: música de 00.00.10 00.10.15 Breu presentació 
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presentadora 
(sola) 

presentadora 
introdueix la 
segona part 
del programa 

Llarg) de la 
presentadora 

fons de la segona part 
del programa 
(Text 6) 

14 Capçalera que 
presenta la 
segona part 
del programa 

   00.00.05 00.10.20  

15 Plató 
presentadora  

   00.00.10 00.10.30 (Text 7) 

16 Col·laboradora 
2  

Entra la 
col·laboradora 
2 i  
presentació 
de la seva 
secció amb la 
presentadora 

Tràveling de la 
col·laboradora 
2 entrant a 
plató i P.M. 
(Pla Mig) amb 
la 
presentadora 

Gràfics: nom 
col·laboradora 2.  
So: cortineta 
mentre entra la 
col·laboradora 2. 
 

00.00.02 
+ 
00.00.30 

00.11.02 Presentació de la 
col·laboradora 2 
i del seu paper al 
programa. Diàleg 
entre 
presentadora i 
col·laboradora 2 
per presentar el 
vídeo del 
convidat/da 1 
(Text 8) 

17 Vídeo 
convidat/da 1 

   00.00.59 00.12.01   

18 Plató 
presentadora i 
col·laboradora 
2 i 
convidat/da 1 

Des de plató 
s e t e istaàalà
convidat/da 1 
després 
d ha e à istàelà
seu vídeo 

 Gràfics: nom de 
l e t e istat/da.à
Quan la 
presentadora 
formuli la 
pregunta que han 
votat els 
espectadors, 
apareixerà la 
pregunta escrita 
a la pantalla 
So: música de 
fons realitzada 
per 
l entrevistat/da 

00.02.30 00.14.31 La presentadora 
i la 
col·laboradora 2 
es parteixen una 
entrevista que es 
fa a la 
convidat/da 
1(Text 9) 

19 Vídeo 
convidat/da 2 

   00.00.59 00.15.30  

20 Plató 
presentadora i 
col·laboradora 
2 i 
convidat/da 2 

Des de plató 
s e t e istaàalà
convidat/da 2 
després 
d ha e à istàelà
seu vídeo 

 Gràfics: nom de 
l entrevistat/da 
Quan la 
presentadora 
formuli la 
pregunta que han 
votat els 
espectadors, 
apareixerà la 
pregunta escrita 
a la pantalla 

00.02.30 00.18.00 La presentadora 
i la 
col·laboradora 2 
es parteixen una 
entrevista que es 
fa a la 
convidat/da 2 
(Text 10) 
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So: música de 
fons realitzada 
per 
l e t e istat/da 

21 Vídeo 
convidat/da 3 

   00.00.59 00.18.59  

22 Plató 
presentadora i 
col·laboradora 
2 i 
convidat/da 3 

Des de plató 
s e t e istaàalà
convidat/da 3 
després 
d ha e à istàelà
seu vídeo 

 Gràfics: nom de 
l e t e istat/daà
Quan la 
presentadora 
formuli la 
pregunta que han 
votat els 
espectadors, 
apareixerà la 
pregunta escrita 
a la pantalla 
So: música de 
fons realitzada 
per 
l e t e istat/da 

00.02.30 00.21.29 La presentadora 
i la 
col·laboradora 2 
es parteixen una 
entrevista que es 
fa a la 
convidat/da 3 
(Text 11) 

23 Cortineta i 
plató 
presentadora  

   00.00.02 
+ 
00.00.29 

00.22.00 (Text 12) 

 

Com podem observar, el programa té una durada de 22 minuts, complint la sisena 

característica que anteriorment hem determinat que hauria de tenir un bon programa cultural: 

6. Durada necessària per a dur a terme els continguts del programa sense que resulti 

monòton, pesat o irrellevant. 

7.4. Objectiu social 

Qualsevol contingut destinat a un públic pot portar repercussió, ja sigui bona o dolenta. Per 

això, és important plantejar-se quines repercussions o conseqüències volem que tingui el 

nostre programa i com assolir-les.  

7.4.1. Novetat 

Un dels objectius socials que es pretén assolir amb el programa és aportar novetat i innovació 

respecte els programes culturals ja existents, tant en la temàticaà o àe àl est u tu aàd á o aà
Cultural. Per tant, en aquest cas fem referència a les dues primeres característiques de les sis 

ja esmentades que ha de complir el programa: 

1. Temàtica concreta, que es centri en tres o quatre temàtiques diferents (per tal de 

poder aprofundir si és necessari en aquestes) 

2. Estructura flexible i dinàmica (que trenqui amb el ritme dels programes culturals 

tradicionals) 



El programa interactiu Arroba Cultural  

30 
 

A la primera part del programa, com que es tracta la cultura més rellevant a nivell nacional, 

aquest component innovador es dóna, per una banda, en l est u tu aà ià laà i o a i à delà
programa per la seva connexió amb Internet (que es tractarà en profunditat al següent 

apartat) mitjançant un punt de vista diferent. Concretament mitjançant petites entrevistes que 

permetin conèixer els artistes, cantants i ballarins iàta àl espaiàrestringit als actors i als altres 

e esàdeàl e uipàoà o pa iaàteat al. Així doncs, es complementa el que podria veure un 

espectador en viu, ja que en cap cas es pretén substituir-ho.  

Això és justament el que considera més interessant Carles Solà: joà ullà eu eàelàp o sà eatiu,à
vullà pa la à a à elsà a to s,à ullà pa la à a à elà di e to ,à ullà pa la à a à l es ipto à ueà haà fetà
l o aà deà teat e.à L o aà deà teat eà joà l a i à aà eu eàalà teat e,à elà i e aà jaà l a i à aà eu eà alà
cinema, jo vull parlar amb el director, amb els actors, vull veure elà p o sà eatiuà d a uellaà
pel·lí ula,à ullà eu eà o àesà eaàu aào aàd a t,àiàpe àta t,àjaàa i àaàl e posi i . 

7.4.2. Cultura alternativa 

A la segona part del programa, a més del component sorpresa o innovació ja esmentat, 

l o je tiuà so ialà sà ellevant és donar a conèixer persones i formes de crear i entendre la 

ultu aà ueà so i tà uede à a ufladesàe t eà laàg a à ag itudàdeà o ti gutsàd I te et, com 

pot passar en l a u d iaàdeà ídeosàaàYoutube. Aquest és un objectiu social que es troba a 

faltar en alguns programes, i així ho considera també Carles Solà, que afirma que es dóna poca 

i po t iaàaàlaà ultu aà sàdes o eguda:à trobo a faltar molt la cultura alternativa. [...] Hi ha 

gent que no té accés al que serien els canals convencionals de la cultura, que no és la cultura 

subvencionada, que no és la cultura de grans obres de Teatre del Liceu, del Teatre Nacional de 

Catalunya, o del Teatre Lliure, sinó que hi ha teatres populars en barris o en pobles, o música 

pe àe e pleà ueàs est àfe tàaàdife e ts nivells, no només la música de les grans estrelles que 

venen al Sant Jordi, sinó moltes coses que passen a nivell de petits formats i de gent més 

alte ati aà ueà oà a i e .  

A més de destinar la meitat del programa amb aquest tipus de cultura més minoritària o 

personal, a à l o je tiuà deà o pli à a uestaà fu i à so ialà ià p opo io a à aà l espe tado à u aà
ultu aà sà pliaà ueàliàpe etiàe plo a à o esàfo esàd e te d eàlaà ultu a,àá o aà ultu alà
t à u à apa tatà aà laà se aà p gi aà e à a o e atà Bus o/ofe ei o .à Talà ià o à e pli a e à sà
e da a t,à a uestà d aà l opo tu itatà aà l espe tado à i olu rat o interessat amb la cultura, 

presentar i difondre la seva actuació, obra, etc. A més, també proporciona interacció entre els 

espectadors que volen formar part de projectes culturals.  

á uestà e u sà l utilitze à o à aà alte ati aà alà p og a a,à o à u à o ple e tà i po ta tà aà
ausaàdeàl a tualài e ist iaàd u àespaiàse la tàiàda a tàdeàlaài possi ilitatàdeà o i àtotaàlaà

cultura alternativa de Catalunya als programes. Aquestaà alte ati aà s asse laà aà l age daà
ultu alàaàlaà ueàfaà efe iaàCa lesà“ol :à hiàhaàd ha e àu aà oltà o aàage da.àJoàheàdeàpode à

saber tot el que passa al país, en aquest cas és un programa cultural català, és un programa 

ultu alàd u àpo leàoàd u aàciutat, al nivell territorial al que faci referència aquest programa ha 

d ha e -hi tot el queàpassaàe à ultu aàa uellàdia .à 
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7.4.3. Interès per la cultura 

Un altre gran objectiu que vol transmetre el programa és generar participació i interès als 

usuaris per allò que veuen, en concret als usuaris joves. Sovint aquest sector de la població té 

poc interès per consumir continguts culturals, ja que molts són presentats de forma poc 

atractiva. Marta de Lucas creu molt important aconseguir trencar aquesta barrera i adaptar-se 

als gustos dels més joves, que és el que es pretén mitjançant els diferents aspectes innovadors 

d á o aàCultural, a diferència dels programes més tradicionals.  

La realitzadora de TV3 considera, doncs, que és molt important incentivar als joves, per 

exemple, a llegir: álesho esà e à ueà falta iaà u à p og a aà ultu alà di igità aà ueà elsà nens 

llegeixin més. Fer atractiva laàle tu a.àElà ueà oàpotàse à sà ueàdeàso teàse lsàhiàposiàu sàtot osà
de llibres que són pesats de llegir.. És a dir, és millor que si hi ha un noi que li interessa el 

fut olà ueàseàliàdo iàu àdia iàespo tiu,àpe u à o àaà í i àllegi ,à sàigual.àNoàs à o às hau iaà
deàfe ,àpe à e à ueàelsà itja sàiàso etotàelsàpú li s,àeste àe àdeuteàe àa uestàaspe te . 

D a uestaà anera, Arroba Cultural vol complir la cinquena característica que ha de tenir un 

bon programa cultural: 

5. Convertir els personatges en contingut interessant, que en cap cas quedin eclipsats per 

la rellevància del presentador o presentadora. 

7.4.4. Participació 

 A més, aàlaàtele isi àl usua i és passiu, però perquè Arroba Cultural funcioni és molt important 

o pta àa àl a ti itatàdelsài te autes.à 

Justament a això fa referència Marta de Lucas: Qualsevol programa perquè funcioni, des de 

asaàs hiàhaàdeàpode àpa ti ipa .à“ià sà ultu al,àpotsàfe àdesàd u à o u sàaàu à epo tatgeào àtu,à
oà o sàt hagisàdeàposa àda a tàlaàtelevisió sinó que puguis participar. I així és com realment 

interessarà. Aquesta és la única fórmula que crec que pot funcionar.  

A més, també defensa que els programes culturals vagin dirigits a un públic generalista: O són 

epo tatgesà ueàt i te esse à oltàpe à la temàtica, però que van dirigits a quatre persones, o 

oàse àfa .à“iàhaàdeàse àaàl a astàdeàtotho àià ole à ueàt io fi,à oà ole à ueà agiàaàles dotze 

de la nit a unes persones que ja el van a buscar. Però això no genera audiència. Si volem que es 

t o iàaàl a astàdeàtotho à olàdi à ueàdesàdeà asaà oàpotàse àpassiu . 

7.5. Interacció i ús de les xarxes socials  

á àlaài flu iaàd I te etàaàlaà ostra societat, la comunicació tradicio alàs haà istàafe tadaàià
obligada a evolucionar i adaptar-seàaàlesài o a io sàte ol gi ues.àU aàd ellesà sàelàso gi e tà
de noves formes de televisió que permeten, per primer cop, la col·laboració efectiva dels 

usuaris. 

Com tots els programes audiovisuals pensats per ser emesos online, aquesta és una de les 

característiques més importants que ha de complir Arroba Cultural:  
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4. I teg a i àdeàl espe tado àe àelsà o ti gutsàdelàp og a aàiài te a i àa àelàp og a aà
en si (úsà deà lesà o esà te ologiesà o à aà fo tà deà et oali e ta i à deà l i te sà que 

genera el programa) 

Ca lesà“ol àhoà o side aàp i o dialàe àu àp og a aà ultu alàa tual:à per tant aniria a buscar 

també allò més desconegut. A sorprendre. O sigui, un programa cultural que no sorprengui, i 

ueà oàfa iàse i à l Iphone o el mòbil, que no faci servir la foto, que no faci servir les xarxes, 

que no faci servir la transgressió també en el llenguatge audiovisual, en el llenguatge parlat, a 

ià oà at au ia: jo no el faria . 

I és que tot i que a Internet la figura de l e isso à iàel receptor es difumina, la gran majoria 

d usua isàs àú i a e tà o su ido sàdelà ueàpu li ue àalt esàusua is. Segons la teoria de les 

piràmides contra escales de Jakob Nielsen1, l %àd usua isàs à eadors (publiquen en blocs, en 

pàgines web pròpies, pugen vídeos i/o música i àudio que creen i/o critiquen o avaluen 

productes o serveis, comenten als blocs dels altres, etc), el 9% són re elaboradors (utilitzen 

feeds RSS, afegeixen taggs a les fotos de les pàgines web, voten, mantenen perfils a les xarxes 

socials i les visiten, etc) i el 90 són mers espectadors. Aquests últims llegeixen en blocs, miren 

vídeos d alt esà usua is,à llegei e à f u s online, llegeixen o avaluen crítiques, etc. Segons 

aquesta teo ia,à di sà deà laà p piaà platafo aà d I te età hià haà molts usuaris inactius que 

segueixen utilitzant Internet amb la mateixa concepció que els mitjans tradicionals. Ara bé, per 

tal que el programa tingui interès i aprofiti al màxim els avantatges que ofereix Internet, hem 

deàpe sa àe àelà %àd usuaris més actius com a font de continguts.  

7.5.1. Interacció a la televisió 

Tal i com afirma Bienvenido León2, periodista i doctor en Ciències de la Informació, la 

interacció és un vell anhel de la televisió, ja que des que aquesta va sorgir als anys cinquanta, 

es van realitzar experiments sobre una possible connexió entre emissor i espectador. Una de 

les primeres formes d i te a i à ueà es van implementar va ser el teletext. Aquest va 

apa i e àalà‘eg eàU itàl a à 73, quan la BBC el va posar en marxa de forma experimental, 

cosa que va suposar elà o e ça e tàd u à e u sàmolt utilitzat.  

Per altra banda, l a à à Tele isi à Espa olaà aà o e ialitza àelà Telepi k,à u à apa ellà ueà
descodificava un senyal digital que viatjava dins de la transmissió analògica i que permetia 

veure una sèrie de propostes a les quals es podia respondre mitjançant la línea telefònica3.  

Si bé és cert que el teletext ha tingut una gran acceptació des que va sorgir i encara avui és 

utilitzat per gran part dels consumidors de televisió, ha quedat relegat a un segon pla des de la 

implantació de les guies electròniques de programació, conegudes internacionalment com 

                                                           
1 ÁLVAREZ MONZONCILLO, José María (2011). La televisión etiquetada: nuevas audiencias, nuevos 

negocios. Madrid: Ariel 

2 LEÓN, Bienvenido (2012). La televisión frente a internet. Una historia por escribir  en LEÓN, 

Bienvenido, La televisión ante el desafío de internet, Salamanca: Comunicación social ediciones y 

publicaciones.  

3
 NIQUI, Cinto (2007). Fonaments i usos de tecnologia audiovisual digital, Editorial UOC, Barcelona. 
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EPG.àáàEspa a,àesà aà o e ça àaàpe sa àe àa uestaàf ulaàd i te a i àe àlaàp og amació el 

2005, per part del Grup de Treball sobre Oferta de Continguts de la Televisió1. Va ser el 2006, 

amb la implementació de la TDT, quan es va oferir definitivament a les televisions espanyoles 

aquesta opció (que es podia seleccionar a través del bot à i à delsà o a da e ts .à Lesà EPGà
pe ete ,àdesàd alesho es,àsa e àe àtotà o e tàlaàp og a a i  ueàs est àdo a t,à laàdeàlesà
següents hores i fins i tot la dels següents dies. També proporciona informació interessant 

sobre el contingut dels programes com per exemple una breu descripció de cada contingut 

audiovisual, i permet establir un control parental bloquejant aquells programes dirigits a 

ajo sàdeà àa s,àe t eàd alt es.    

Com que oà esà des a taà u aà futu aà i pla ta i à d á o aà Cultu alà aà laà tele isi , a més de 

o pta à a à lesà últiplesà fo esà d i te a i à ueà pe età I te et,à ta à esà o side aà
i po ta tàutilitza àa uestàúlti àsiste aàd i te a i à e olu io a iàe àu à itj à ta àt adi io alà
com és la televisió. Ai íàdo s,àl EPGàd á o aàCultu alàse iaàla següent:  

 

Programa: Arroba Cultural 

Contingut: cultural 

Públic al que va dirigit: joves de 15 a 29 anys 

Sobre el programa: pretén fer conèixer al públic el teatre, la música i la dansa més rellevant 

delà o e tàpe àta àlaà ueàs est ào i tà a íàaàtravés de les xarxes socials i plataformes 

com Youtube.  

Pàgina web: http://mire11pf.wix.com/arrobacultural 

Facebook: https://www.facebook.com/arrobacultural  

Twitter: @ArrobaCultural  

Instagram: arrobacultural 

Correu: arrobacultural@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 FUENTE, Carmen y URQUIZA, Raquel (2010). LasàEPGà o oàhe a ie tasàdeài fo a i à àdeà
o t ol ,  TELOS. Fundación Telefónica, n. 84. 

http://mire11pf.wix.com/arrobacultural
https://www.facebook.com/arrobacultural
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7.5.2. Participació a través de la pàgina web 

Un altre tipus 

d i te a i  també molt 

utilitzada a la televisió 

però pròpia del 

llenguatge online és l úsà
del correu electrònic, de 

jocs interactius, de la 

possibilitat de que 

l audi ncia participi en 

concursos, etc.  

Arroba Cultural vol 

apostar especialment 

per aquest tipus 

d i te a i ,à ja que 

permet als receptors 

que així ho vulguin, involucrar-se de ple amb el programa creant un món cultural entre els 

diferents usuaris paral·lel al contingut del programa.  

A la pestanya de la pàgina web del programa (http://mire11pf.wix.com/arrobacultural) 

tituladaà E lusi a! ,àesàfaàu àpetitàa a çàa u ia tàlaàte ti aàdelàp og a aàiài fo a tàso eà
un dels grups/artistes/ballarins ja coneguts que apareixer àaàlaàp i e aàpa tàd á o aàCultu al. 
Pe à oà o sàai ,àsi à ueàs i te taài e ti a àlaàpa ti ipa i àdeàl usua iàanimant-lo a enviar 

el seu vídeo si vol aparèixer al programa i també hi ha una barra de comentaris on els usuaris 

poden espo d eàp egu tesà ueàse lsàsugge ei àe à ela i àa àelàp og a aà ueàs a u ia. 

áà laà pesta aà VOTá,à p egu ta à esà o idaà alsà usua is a llençar preguntes als artistes del 

següe tàp og a a,à ueàs a u ie àaàlaàpesta a.àLesàp egu tesà sà otadesàoà sà epetiti esà
es for ula a àaàl ho aàd e t e ista àels artistes.  

 

Imatge  15: apa tat VOTA, p egu ta  de la pàgi a e  d’A o a Cultural. Font: Arroba Cultural 

Imatge  14: apa tat E lusi a!  de la pàgi a e  d’A o a Cultu al. Font: Arroba 
Cultural 

http://mire11pf.wix.com/arrobacultural
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U aàalt aàfo aàd i te a i à oltài te essa tàpe à sàapa tadaàdelàp og a aàe àsi,àesàt o aàaà
laàpesta aà Bus o/ofe ei o ,ào àelsàusua is, per una banda, poden buscar col·laboradors per 

crear un projecte artístic nou i per l alt a,àpode  anunciar els projectes de petit abast, és a dir, 

de cultura alternativa, als usuaris i visitants de la pàgina web.  

 

 

 

áà s,à desà delà p og a aà s i te ta à ueà totsà elsà p oje tesà ueà esà p o o io i à aà laà p gi aà
Ofe ei o  apareguin a L age daàd á o aàCultu al , que es troba a la pestanya general de 

Bus o/ofe ei o .à 

 

Imatge  18: apartat L’age da d’A o a Cultu al  de la pàgi a e  d’A o a Cultural. Font: Arroba Cultural 

  

Imatge  16: apartat Busco/ofereixo de la pàgina web 
d’A o a ultu al. Font: Arroba Cultural 

Imatge  17: apa tat Bus o/ofe ei o de la pàgi a e  d’A o a Cultu al. Font: 
Arroba Cultural 
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I finalment, a la pesta aà CONTáCTE às a i aàaàl usua iàaà o ta ta àa àelàp og a aàe ia tà
el seu vídeo a arrobacultural@gmail.com per aparèixer al programa o suggerir nous temes o 

artistes. 

 

Imatge  19: apa tat CONTACTE  de la pàgi a e  d’A o a Cultu al. Fo t: A o a Cultural 

 

7.5.3 Participació i debat a través de les xarxes socials  

U àdelsàg a sàa a tatgesàd I te etàpe àga a ti àa uestaà o e i àiàdepe d iaàdelà o ti gutà
apà aà l espe tado ,à s que a diferència de la televisió, el programa pot ser alimentat 

contínuament pels propis espectadors sense necessitat de que els professionals del programa 

filt i à elsà issatgesà ià elsà i se ei i à aà l e issi à e à pa talla.à Totà ià ueà a uestà fetà potà esulta à
perillós per la llibertat dels usuaris de comentar el que vulguin i amb el to que vulguin, és un 

risc que es pot controlar mínimament i al que estan sotmesos tots els continguts disponibles a 

la xarxa. 

“ego sà l últi à i fo eàpu li atàpe à l e p esaàBIá/Kelsey1,à líde àe à i estiga i à ià o sulto iaà
e fo adaà alà e atà deà laà pu li itatà lo al 2, i difós pe à l e p esaà líde à e àMa keti gà Digitalà
INITEC3, les xarxes socials més utilitzades per les PIMES són Facebook (55,1%), seguit per 

Twitter (20%), Instagram (10,6%) i Pinterest (10,3%). Donat que Facebook i Twitter són també 

les xarxes socials més populars entre els usuaris (a més de Youtube,à ueà s,à o à s haà dità
anteriorment, la plataforma de contingut audiovisual més important) i Instagram la més 

popular pel que faà aà laà pu li a i à d i atges,à s haà de idità o ple e ta à ià ali e ta à elà
programa amb aquestes tres plataformes. 

                                                           
1
MARKETINGCHARTS STAFF (2014), Top Social Channels used by SMBs For Advertising and Promotion, 

BIA/Kelsey, http://www.marketingcharts.com/online/top-social-channels-used-by-smbs-for-advertising-
and-promotion-45959/ [Co sulta:à àd a ilàdeà ] 
2
 BIA/KELSEY,  empresa líder de consultoria, http://www.biakelsey.com/index.asp [Co sulta:à àd a ilàdeà

2015] 
3
 INITEC, Les xarxes socials més utilitzades per les PIMES, Initec, http://initec.cat/les-xarxes-socials-mes-

utilitzades-per-les-pimes/ [ o sulta:à àd a ilàdeà ] 

mailto:arrobacultural@gmail.com
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Gràfica 4: Les xarxes socials més utilitzades pels usuaris l’a  . Font: IAB Spain 

 

7.5.3.1 Facebook 

Facebook és la plataforma social per excel·lència. El 2012 era la xarxa social amb més usuaris 

de tot el món amb més de 800 milions usuaris registrats1, i el 2015 continua sent la xarxa social 

sàpopula .àá tual e tàaàEspa a,àsego sàl estudià ueà ealitzaàa ual e tàIAB Spain, un 96% 

dels usuaris espanyols tenen Facebook2. Però evidentment, no només això confirma que és 

una bona idea coordinar Arroba Cultural amb aquesta plataforma. El que ens fa pensar que és 

u aà o aài i iati aàs àelsàa te ede tsàd alt esàe p esesàde comunicació que han apostat per 

aquesta xarxa social. La primera va ser la BBC, que va firmar un acord amb Facebook per oferir 

continguts en streaming deà laà se aà s ieà Do to àWho .à Pe à alt aà a da,à aà F a ça, TFI va 

afirmar un acord pioner a Europa denominat VOD, un servei consistent en una aplicació de 

Facebook que utilitza un reproductor incrustat que té com a finalitat aprofitar la viralitat de les 

xarxes socials per vendre continguts audiovisuals. Segons el llibre coordinat per Bienvenido 

León3, els esultatsàd a uestsàa o dsàs à oltàefe tiusà ià adaà opà sà radio difusors aposten 

per aquesta estratègia.  

Així doncs, per crear la pàgina de Facebook d á o aà Cultu alà o sà s ha à deà segui à u s 

se zillsàpassos.àP i e às haàd es olli à ui àtipusàdeàp gi a vols i indicar el nom del programa de 

TV, en aquest cas. 

                                                           
1 LEÓN,àBie e idoà .à Laàsi e giaàe t eàlasà edesàso ialesà àlaà adiodifusi :àelà o su oàde 

o te idosàtele isi osàe àFa e ookà àTue ti àe àáBUÍN,àNatalia,àGá‘CÍá,àál e to,àVINáDE‘,à‘a uel,àLa 

televisión ante el desafío de internet, Salamanca: Comunicación social ediciones y publicaciones. 

2
 IAB Spain, Estudio Anual Redes Sociales 2015, IAB Spain, http://www.iabspain.net/wp-

content/uploads/downloads/2015/01/Estudio_Anual_Redes_Sociales_2015.pdf [ o sulta:à àd a ilàdeà
2015] 

3 áBUÍN,àNatalia,àGá‘CÍá,àál e to,àVINáDE‘,à‘a uelà .à Laàsi e giaàe t eàlasà edesàso ialesà àlaà
radiodifusión: el co su oàdeà o te idosàtele isi osàe àFa e ookà àTue ti àe  LEÓN, Bienvenido, La 

televisión ante el desafío de internet, Salamanca: Comunicación social ediciones y publicaciones. 
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Imatge  20: pas previ per crear una pàgina a Facebook. Font: Facebook 

Seguidament has de posar la descripció del programa i la pàgina web amb la que vols que es 

relacioni. 

 

Imatge  21: primer pas a seguir per tal de crear una pàgina a Facebook. Font: Facebook 

El següent pas és escollir la imatge de perfil de la pàgina de Facebook. 

 

 

Imatge  22: segon pas a seguir per tal de crear una pàgina a Facebook. Font: Facebook 
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Seguidament, Facebook d aàl op i àdeà ueàlaàp gi aà eadaàapa eguiàalsàp efe itsàdeà Ca alà
deà otí ies àdelà eado àdeàlaàp gi a. 

 

Imatge  23: tercer pas a seguir per tal de crear una pàgina a Facebook. Font: Facebook 

 

I finalment, la plataforma et fa escollir a qui va dirigit al programa, de manera que et fa triar 

zo aà geog fi a,à edatà ià se e,à aà sà d i te essosà ueà t à l audi iaà aà laà ueà aà di igidaà elà
programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge  24: quart i últim pas per tal de crear una pàgina a Facebook. Font: Facebook 
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Aleshores es crea la pàgina, i hi ha la opció de convidar als amics de Facebook de la persona 

ueà l haà eatà pe à talà deà te i à seguido sà deà laà p gi a. Alimentant a aquesta i publicant 

o ti guts,à laà i alitatà d I te età haà deà fe à ueà elà segui e tà ià elsà likes à d a uestaà agià
ei e t.àU à opàu àusua ià li aà like àaàlaàp gi a,àtotàelà ueàesàpu li aàaàa uestaàliàapa ei àaà

l apa tatàd I i i ,àju ta e t amb totes les altres publicacions dels seus amics. 

  

 

Imatge  25: pàgina de Facebook d’A o a Cultu al. Fo t: Facebook i Arroba Cultural 

A més, també es pot promocionar la pàgina mitjançant un pagament mensual que farà que la 

pàgina creada aparegui com a anunci a la part dreta de la pantalla de qualsevol usuari de 

Facebook que es trobi dins del target al que es vol accedir. 

Facebook permet que cada pàgina decideixi quan es vol gastar en promocionar aquesta, així 

com la durada de l a u i. 

 

Imatge  26: opció de pagament que ofereix Facebook per promocionar i anunciar pàgines a la seva plataforma. 
Font: Facebook 
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Tot i que és una opció de promoció interessant, un dels objectius inicials d á o aàCultural és 

aconseguir aquesta promoció aprofitant la interacció que ofereixen les xarxes socials de forma 

gratuïta. 

7.5.3.2. Twitter 

Com hem vist, el 56% dels usuaris espanyols tenen, actualment, Twitter. Aquesta plataforma 

web és, com Facebook, una de les xarxes socials que més impacte ha causat aàI te et.àN sàu à
exemple la campanya que van dur a terme el Comitè Organitzador dels Jocs Olímpics de 

Vancouver, que va utilitzar Facebook i Twitter com dos elements complementaris a la pàgina 

web dels jocs olímpics. El director de Comunicació online del Comitè Organitzador dels Jocs de 

Vancouver (Graeme Menzies) va explicar que ell i el seu equip van utilitzar Twitter aà odeàdeà
teleg a a,àa à laà fi alitatàd ofe i à i fo a i à so eà laà o p aàd e t ades,àelsàho a isàde les 

a ti itatsà espo ti es, 1 et .à Ià d a uestaà a e a,à s ha à p o o io atà ta à oltsà alt esà
fenòmens culturals. 

De forma similar, Arroba Cultural vol utilitzar aquesta plataforma per anunciar les temàtiques 

dels programes, la publicació de nous continguts... així com per proporcionar una altra via de 

difusi àiàu aàalt aà a e aàd a edi àalsà o ti gutsàdeàlaàp gi aà e àiàdeàlesàalt esàplatafo esà
socials que utilitza el programa.  

Laà ea i àd u àpe filàa Twitter sà oltàse zilla,àjaà ueà o sàs ha d e t a àaàla pàgina inicial 

d a uestaà platafo a, introduir el teu nom complet, el correu electrònic i la contrasenya 

d a uestàiàseguida e tàes olli àu à o àd usua i,àu aà o t ase aàpe  Twitter i si no hi ha cap 

usuari amb el mateix nom i totes les dades són correctes, el perfil ja està creat. Per tal de 

confirmar aquesta creació, Twitter e iaàu à o euàaàl adreça electrònica proporcionada com a 

confirmació del compte. 

 

Imatge  27: correu electrònic que envia Twitter com a últim pas per tenir un perfil a aquesta plataforma. Font: 
Twitter 

Un cop tens creat el teu perfil, el pots personalitzar afegint-hi una foto de perfil, una 

des ip i ,àelàfo sàdelàteuàpe fil… 

                                                           
1 FERNÁNDEZ, Emilio .à Los Juegos Olímpicos en las redes sociales: derechos audiovisuales, 

condicionantes y potencialidades del uso del audiovisual en Facebook àe àLEÓN,àBie e ido,àLa 

televisión ante el desafío de internet, Salamanca: Comunicación social ediciones y publicaciones. 
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Imatge  28: edició del perfil a Twitter d’A o a Cultural. Font: Twitter i Arroba Cultural 

A més, Twitter etàp oposaàpe filsàd alt esàusua isà ueàpotsàsegui .àE àa uestàse tit,àa uestaà
plataforma, a diferencia de Facebook, permet que Arroba Cultural segueixi als usuaris per 

at au e lsàaà isita àelàpe filàià onèixer el programa o simplement com a feedback dels seguidors 

del programa. 

 

Imatge  29: proposta de seguidors de Twitter a Arroba Cultural. Font: Twitter 

Una altra de les particularitats de Twitter és que els tuits no poden ocupar més de 140 

a te s,à osaà ueàs adaptaàpe fe ta e tàaàlaà apidesaàe à u àelsàusua isà o su ei e à
informació a Internet. Aquest fet obliga als usuaris de la plataforma a publicar les informacions 

en forma de petites càpsules que es limiten a anunciar allò més essencial.  
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7.5.3.3. Instagram 

Instagram s,à o àhe à ist,àu aàdeàlesàplatafo esà sàpopula sàaàl ho aàdeàpu li a ài atges.à
Moltesàpe so alitatsàdelà àdeà l e t ete i e t,àpetitesàe p esesà iàp og a esàaudio isualsà
l utilitze àpe à o a dejar, en el bon sentit de la paraula, als seus fans. Aquesta plataforma 

està pensada per ser visualitzada als aparells mòbils (tot i que també es pot visualitzar per 

ordinador), pe àai àesàdife e iaàd alt esàplatafo esàsi ila s. Per tal de crear un compte a 

Instagram, només es pot fer a través del Smart phone.à“ haàdeàposa àú i a e tàelà o eu,àelà
o àd usua ià ueàesà olàte i àaàa uestaàplatafo aàiàlaà o t ase aàpe àa edi -hi. Tot i això, 

un cop creat el compte es pot editar elàpe filàdesàdeàl o di ado . 

 

Imatge  30: pàgi a d’edi i  del pe fil d’Instagram. Font: Instagram 

Aquesta plataforma permet publicar imatges i vídeos perquè els seguidors les visualitzin, posin 

like àiàta àlesà o e ti .àÉsàu aàg a àplatafo aàdeàdifusi , ja que funciona per hashtags, 

de manera que qualsevol usuari que posi el hashtag #music, per exemple, podrà veure les 

imatges que hagin estat nombrades amb aquest, i tindrà la possibilitat de fer-se seguidor del 

compte ueàhagiàpe jatà ualse olàd a uelles i atges,àai íà o àposa à like .àái à faà ueàsiguià
una pàgina de naturalesa més oberta que Facebook, ja que no només funciona mitjançant el 

boca a boca, sinó també a través de l i te sàdeà ada usuari en un tema en concret.  
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Imatge  31: Pe fil d’A o a Cultural a Instagram. Font: Instagram i Arroba Cultural 

áà s,à totesà lesà pu li a io sà d a uestaà platafo aà esà pode à pe ja à si ult ia e tà aà
Facebook i a Twitter, ja que Instagram etàd aàa uestaàop i àaà l ho aàdeàpu li a à ualse ol 
imatge o vídeo.  

 

8. Estratègies de màrqueting 

8.1. Selecció del públic objectiu 

8.1.1. Audiència 

“ ha calculat que ha Catalunya la programació cultural té aproximadament 259.000 

espectadors, segons dades extretes del Baròmetre de la Comunicació i la Cultura (i tal i com ja 

he àafi atàaàl apa tatà . . . .à 

Tot i això, Arroba Cultural no està adreçada només a aquests espectadors, sinó que intenta 

incentivar el consum de cultura a un públic generalista.  

El públic objectiu al que va destinat el programa és homes i dones de 15 a 29 anys. Segons les 

dadesàdeàl Ides at1, a Catalunya hi viuen 1.121.298 persones compreses entre aquestes franges 

d edat.à 

Totà ià ai ,à s ha de tenir en compte que inicialment el programa es projectarà a través 

d I te et,àa àlaà ualà osaàs ha de descartar una part de la població que no és afí a aquesta 

tecnologia o que simplement no hi té accés. “ego sà l Ides at,à l a à àelà %àdeàpe so esà
entre 16 i 74 anys tenen Internet a la seva llar, mentre que el 75% en són usuaris habituals.  

A més, segons un estudi de l Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación 

realitzat el 2010 (estudi a nivell espanyol), un 49,8% dels Internautes analitzats durant 30 dies 

isualitze àtele isi àdeàfo aà o e io alàpe àta àaàt a sàd I ternet1.  

                                                           
1
 IDESCAT (2014), Po la ió. Per sexe i grups d’edat, IDESCAT,  

http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=253 [Consulta: 2 de maig de 2015] 
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D a uestaà a e a,àte i tàe à o pteàelsàusua isàha itualsàd I te etàiàelsà esultatsàdeàl estudià
deà l áIMC,à dels inicialment 1.121.298 espectadors/internautes que tenen accés a Arroba 

Cultural, en queda com a públic objectiu 412.077 persones. Realísticament, tenint també en 

compte les xarxes socials i els temes que es tracten als programes, l o je tiuàdeà e atàalà ueà
es pretén arribar és el 8%2 de mitjana (aproximadament) d a uestàpú li . Conseqüentment, 

tenint en compte aquesta xifra, Arroba Cultural tindrà 33.089 seguidors de mitjana per 

programa. 

8.1.2. Anunciants 

Cada cop està més extensa laàp ti aàe t eàe p esesàd aposta àpe à laàpu li itatàonline. Una 

de les mesures més comunes del cost publicitari mitjançant Internet és el Cost per mil (CPM). 

Aquesta mesura s utilitzaà o u a e tàpe à al ula àelà ostà elatiuàd u aà a pa aàpu li it iaà
o anunci en un mitjà online.àCo eta e t,àelàCPMà al ulaàelà ostàdeà adaà . à isitesàd u à
determinat anunci.  

Una altra medició de publicitat mitjançant Internet és el Cost per clic (CPC), que cada cop és 

més popular, ja que les empreses estan demanant que la web per on es difongui la seva 

publicitat només rebi ingressos segons el nombre de clicsà aà l a u i,à ià pe à ta t,à sego sà elà
nombre de clients realment interessats en els seus productes. 

U aàdeà lesàp gi esà e à sà fia lesà ueà faàd i te edi iaàe t eàa u ia tsà iàge e ado sàdeà
continguts web és Google, que té una plataforma anomenada Google AdSense. El procés per 

fo a à pa tà d a uestaà platafo aà sà se zilla i si el contingut de la pàgina web que vols 

e d e  sàp opiàiàse seàfotosàoà o ti gutào s ,à o sàs ha àdeàsegui àt esàpassos:à 

                                                                                                                                                                          
1
AIMC, Internet en medio de los medios, AIMC, http://www.aimc.es/-Internet-en-medio-de-los-medios-

.html [Consulta: 3 de maig de 2015] 
2
Dada aportada per la pròpia autora del projecte tenint en compte les indicacions econòmiques de la 

següent font documental: DE MATEO, Rosario, BERGÉS, Laura i SABATER, Marta (2009). Gestión de 

empresas de comunicación, Sevilla: Comunicación social ediciones y publicaciones 
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Il·lustració 1: Google AdSense, una de les vies publicitàries que tenen les pàgines web. Font: Google Adsense 

Aquesta plataforma té diferents tipus de formes de pagament de publicitat, i dues de les més 

usades són les que hem explicat anteriorment, CPM i CPC.  

És difícil saber els ingressos publicitaris, ja que en el cas de CPC, depenent del nombre de clics 

es cobra més o menys. Tal i com informen pàgines web especialitzades en el tema, Google 

paga aproximadament el 50% que rep de les empreses que busquen espais publicitaris. En cas 

deàCPC,àsiàesàt a taàd u aàp gi aà e àa à lo sàpu li ita isà ue s ajuste àaàlaàte ti aàdeàlaà
web, es pot cobrar entre 2 i 5 dòlars diaris, és a dir, entre 1,75 i 4,38 euros1.  

Per altra banda, les pàgines web més cotitzades poden tenir publicitat CPM. En aquest cas, 

l e p esaà ueàpagaà sàpe à isualitza io sà sàlaà ue apareix a la pàgina web, de manera que, 

com que va per subhasta, els ingressos poden ser molt variats. 

 

Il·lustració 2: Funcionament de Google AdSense. Font: Google AdSense. 

                                                           
1
 GALLEGO, Carlos, ¿Cómo paga Google AdSense y cuánto paga por click e impresiones?, Carlos Gallego, 

http://lossecretosdeadsense.blogspot.com.es/2014/01/como-paga-google-adsense.html [Consulta: 5 de 
febrer de 2015] 



El programa interactiu Arroba Cultural  

47 
 

Com que Arroba Cultural es començarà a emetre de zero per Internet, es calcula que amb 

Google AdSense guanyarà 2 euros diaris.  

Pe àalt aà a da,àelàp og a aàe àsi,à o àjaàhe à istàaàl es aleta,àt àdosà lo sàdeàpu li itat,àu àalà
p i ipià delà p og a aà ià u à alt eà aà laà eitatà d a uest,à ua à esà passaà deà laà primera part del 

programa a la segona. Aquests dos blocs inclouran, no publicitat en forma de baner com és el 

cas de Google AdSense (que es trobarà a la pròpia pàgina web) sinó al vídeo del programa com 

a forma de vídeo publicitari, amb el mateix concepte queàs utilitzaàe àtelevisió. A cada un dels 

blocs hi haurà dos anuncis publicitaris, ja que actualment les cadenes de televisió que emeten 

continguts per Internet introdueixen diferents espais publicitaris que estan formats per 1,2 o 3 

anuncis. Per tal de ser realistes amb el preu que es demana a les empreses per la difusió del 

seu anunci, però també tenint en compte que aquesta serà una de les fonts principals de 

fi a ça e t,às haàp esà o àaà odelàelàp euà ueàBTV1 té fixat per a la publicitat.  

 

Il·lustració 3: Tarifes publicitàries de BTV de gener de 2015. Font: Pàgina web de BTV 

Co àpode à eu e,àaàBTVàlesàta ifesàpu li it iesà a àdeà àaà à€.àPer tant, establim que el 

p i e à lo àd a u isà ueà aàdesti at alàp i ipiàdelàp og a a àti d àu aàta ifaàdeà à€,à ueà
e àtotalàse a à à€à àpe àa u i ,à e t eà ueàelàsego à lo àd a u isà ueàesàt o aàaàlaà
eitatàdelàp og a a àti d àu aàta ifaàdeà à€,à ueàe àtotalàse a à à€.à 

Tot i això, els continguts del programes també es penjaran en forma fragmentada a la pàgina 

web del programa. I en conseqüència, aquests continguts també tindran publicitat. Cada 

programa tindrà fragmentat aproximadament 6 vídeos. Com que seran clips més curts que el 

programa en si i els usuaris els visualitzaran buscant un contingut específic, en aquest cas 

                                                           
1
 BTV (2015). Graella de programació, BTV, http://www.btv.cat/wp-content/uploads/2015/01/GRAELLA-

I-TARIFES-BTV-GENER-2015-13.01.2015.pdf [Consulta: 13 de gener de 2015] 
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només es posarà un anunci al principi de cada ídeoàiàlaàta ifaàd a uestàse àdeà à€ mensuals, 

ueàfa àu àtotalàdeà à€.à 

8.2. Definició dels objectius comercials 

8. . . O je tius d’audi ia 

Co à he à dit,à l audi iaà o je ti aà realista que es calcula que visualitzarà el programa són 

33.089 persones de mitjana. El programa consistirà en deu capítols i tot i que des del principi 

esà fa à u aà g a à difusi à d a uestà (mitjançant les xarxes socials i les noves tecnologies), no 

sempre tindrà la mateixa audiència. Per això, elsào je tiusàd audi iaà ueà s estimen durant 

aquestes vint setmanes són els següents: 

  

 

Gràfica 5: O je tius d’audi ia d’A o a Cultural. Font: creació propia 

Com podem veure, el component de curiositat i novetat que va adherit al primer programa 

fa à ueàd e trada es tingui una bona audiència. Al segon és possible que pugin lleugerament 

lesà isitesà aà laà p gi aà e à ià isualitza io sà d á o aà Cultu al, tot i que els programes amb 

menys repercussió i interès a Youtube s esti e à ueà faran ai a à elà o eà d usua is 

interessats. És inevitable que depenent de la temàtica hi hagi programes que generin més 

i pa teà ueàd alt es.àDeàtotaà a e a,àesàp e euà ueàu aà itja aàdelà %àdelàpú li ào je tiuà
i iàelàp og a a,àtalàià o às haàespe ifi atàiàa gu e tatàa te io e t.à 

8. . . O je tius de e da d’espais pu li ita is 

Elsà o je tiusà deà e daà d espaisà pu li ita isà s à elsà atei osà ueà s ha à des ità aà l apa tatà
dedicat als anunciants. En el pitjor dels casos, però, els objectius són tenir coberts els baners 

que aniran destinats als clients de Google AdSense i els quatre anuncis que formen part del 

vídeo que conforme el programa sencer.  
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Gràfica 6: O je tius de e da d’espais publicitaris d’Arroba Cultural. Font: creació pròpia 

Un cop assolit aquest o je tiuà i i ial,à s esti aà ueà o à aà oltà ta dà alà te e à p og a aà elsà
vídeos amb el contingut fragmentat també gaudiran de la publicitat descrita anteriorment, tal i 

com es mostra al gràfic. 

8.3. Quatre P 

8.3.1. Producte 

áà l a lisiàdelà e atào je tiu,àhe  dete i atà laà e essitatàd u aàp og a ació cultural que 

compleixi sis característiques molt concretes, que desenvoluparem per explicar en què 

consisteix Arroba Cultural:  

1. El programa es centra en tres grans temàtiques diferents: la música, la dansa i el 

teatre. Elàt a ta e tàd estilsàoàte ti uesà o etesàd a uestesàt esàdis ipli esàesta à
distribuïdes en 10 programes. Cada programa tracta sobre una temàtica diferent. 

2. Arroba cultural té una estructura flexible i dinàmica (que trenca amb el ritme dels 

programes culturals tradicionals). 

3. Els grafismes del programa són atractius i clars (els mateixos que trobem a la pàgina 

e ,à a à laà i fo a i à e ess iaà ià se seà e a ega à d i fo a i à aà l espe tado à /à
usuari.  

4. A Arroba Cultural l espectador pot formar part del programa enviant un vídeo al correu 

arrobacultural@gmail.com o a través de la pàgina web del programa on aparegui ell 

cantant, actuant o ballant. Per altra banda, també pot elaborar una pregunta pels 

artistes entrevistats a plató o bé votar per la pregunta que vol que li facin. La pregunta 

més votada la formularà la presentadora a plató. áà s,à l espe tado à potà pu li a à
comentaris a Facebook, Twitter, Instagram o a la pàgina web del programa, fer-se soci 

d árroba Cultural i fins i tot publicar el seu projecte o la seva proposta de projecte a 

l apa tatàdeà laàp gi aà e à Busco/ofereixo .àD a uestaà a e a,àelàp og a aà o ptaà
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amb una gran i teg a i à deà l espe tado àe àelsà o ti gutsàdelàp og a aà ià i te a i à
amb el programa en si (ús de les noves tecnologies com a font de retroalimentació de 

l i te sàe àelàp og a a . 

5. El programa està format per un equip visible de tres persones. La presentadora és el 

pila à d a uestà e uip.à Elà seuà pe filà o à aà p ofessio al,à sà elà d u aà pe iodistaà jo e,à
o s ie tà delà it eà ià laà elo itatà a a te ísti uesà d Internet i que tingui dots com a 

comunicadora, de manera que pugui connectar amb el públic sense que es percebi 

forçat. Ha de ser una persona que sàpiga tirar endavant el programa i que esdevingui 

imprescindible, sense eclipsar el contingut i els artistes protagonistes així com el 

caràcter cultural del programa. 

6. Arroba cultural té una durada deà à i uts,àsegui tàl opi i àe pe taàdeàlaà ealitzado aà
Marta de Lucas, que afirma que els programes no haurien de durar més de quaranta 

minuts1. Talà ià o à afi aà Jua à Ca losà Ca usà alà seuà lli eà Tie esà à segu dos 2, a 

I te età esà o su ei à ta à pida e t,à ueà l usua ià o sà dedi aà à sego sà delà seuà
temps a llegir algun contingut que inicialment l at egui. Tot i que en aquest cas es 

t a taà d u à audio isual, considerem que amb 22 minuts el programa té la llargària 

necessària per desenvolupar els continguts mostrats sense que resulti monòton, pesat 

o irrellevant i adaptant-se així, al ritme frenèti àd I te et. 

 

8.3.2. Preu 

El programa és gratuït, de manera que és accessibleà aà ualse olà usua ià ueà disposià d u aà
connexió a Internet. Tot i això, per a aquelles persones que estiguin interessades en formar 

part del projecte i participar-hi activament, poden fer-se socis pagant una quota mensual de 5 

euros (en total 25 €, ja que el programa estarà format per 10 capítols quinzenals, de manera 

ueàesàp odui àiàs e et àdu a tàcinc mesos).  

La condició de soci permetrà gaudir de tot el contingut del programa (fins i tot aquell que no 

s haàe s àun cop aquest s hagiàpe jat a la web i delsàd etsàd u àdelsà ídeosài di idualsàd u à
dels programes emesos (sense dret a manipulació). Això sí, tot i poder publicar el vídeo 

escollit, el soci haurà de citar el programa i la seva pàgina web. 

Donant aquesta opció de col·laborar amb el p og a a,à s a o seguei à u aà alt aà iaà deà
finançament i també u aà ajo àdifusi àdelsà o ti gutsà ueàs e ete àalàp og a aài,àd a uestaà
manera, de la cultura. 

“ esti aà ueàdelsà . àseguido s del programa, el 3% també en seran socis (com a mínim), ja 

que lesà o di io sàdelàse to àdeàlaà úsi aàe àl a tualitatàiàelàfetà ueàelàp og a aà agiàdesti atàaà
professionals del sector, fa que un mínim de persones es sentin solidàries en aquesta causa, 

su a tàa uestà otiuàalsàfa sàdelàp og a a,àd u àdete i atàa tistaàoàque hi apareguin i trobin 

el programa prou interessant com per tenir-ne tots els continguts i poder estudiar-los de prop. 

                                                           
1
 Pe à eu eàl e t e istaà o pleta,à eu eàá e à . 

2
 CAMUS, Juan Carlos (2009). Tienes 5 segundos. Distribuït digitalment i de forma gratuita per Internet: 

http://tienes5segundos.cl/libro/ 
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Per tant, es calculen 992 socis de mitjana (992,4 exactament) que aportaran uns beneficis 

esti atsàdeà , à€à o àaàtotalàdelsà i à esos.à 

8.3.3. Distribució 

Un dels atractius del programa és el protagonisme que tenen les noves tecnologies, que 

resulten essencials per anunciar, produir i emetre el programa. En conseqüència, Arroba 

Cultural no es  distribuirà de manera física, sinó que s e et  a través de la seva pàgina web i  

s a u ia à p i ipal e t per les xarxes socials. A més, els socis rebran els vídeos del 

p og a aàu à opàa uestàs hagiàe s, al seu correu personal en forma de clip amb el format 

digital que prefereixin. I no només això, sinó tots aquells que es subscriguin a la pàgina web, 

podran rebre al seu correu newsletters, notícies amb les actualitzacions del programa i tot 

tipusàd i fo a i à ueàl e uipàd á o aàCultural consideri rellevant pels usuaris.   

L apli a i à ueàutilitzaà laàp gi aà e àdel programa per a dur a terme aquesta distribució és 

Wi àGetà“u s i e s ,àu aàapli a i à ueàpe etàaàl ad i ist ado àdeàlaàp gi aà e eàu à o euà
cada cop que algú es subscriu, enviar actualitzacions de la pàgina i informació als usuaris de 

forma ràpida i eficaç, a més de la personalització del missatge que es destina als usuaris per 

animar a que es subscriguin.  

U àalt eà a a tatgeà d a uestaà te ologiaà‘““à itjançant el correu, és que disposa del mode 

Popàup ,à ueàs a ti aàelàp i e à opà ueàu àusua ià isitaàlaàp gi aà e .àD a uestaà a e a,àal 

cap de cinc segons d e t a à aà laà p gi aà e  (que són ajustables) l usua ià isualitzaà
automàticament a la pantalla un formulari de registre.  

 

Imatge  32: Apli a i  Wi  Get “u s i e s  a la pàgi a e  d’A o a Cultural. Font: Wix i Arroba Cultural 
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8.3.4. Comunicació (difusió online) 

En un medi tan sobrecarregat d i fo a i à o à sàI te et,àtenir una bona idea i estar present 

a les xarxes socials no és suficient per fer-se visible. Una de les coses més importants per 

aconseguir-ho és realitzar una bona campanya de difusi .àE àelà asàd á o aàCultural aquest 

p o sàs haàdeàte i à oltàe à o pte,àja que els usuaris són, a més dels receptors del programa, 

en gran part els creadors. En conseqüència, la campanya de difusió haà d esta à molt ben 

organitzada, ja que de la seva efectivitat en dep àl èxit del programa. Així doncs, la campanya 

de llançament delàp og a aàiàlaàdifusi à ueàse àp et àfe ,à sàlaàsegüe t: 

Data Plataforma Campanya Difusió 

Quatre 
setmanes abans 
d e et eà elà
programa 

Facebook Publicació del primer post 
anunciant el programa i 
explicant el protagonisme 
dels usuaris. 

Convidar prèviament a tots 
elsà a i s à deà Facebook de 
totsà elsà e esà deà l e uip 
a que els agradi la pàgina.  

Twitter Seguir a professionals de la 
comunicació, artistes i 
usuaris anònims a qui els 
pugui interessar el programa 
o amb el perfil del públic 
objectiu. 

Instagram Publicar el primer vídeo que 
atragui als usuaris i els faci 
interessar-se pel programa. 

Seguir els comptes dels 
usuaris que segueixin el 
programa o que tinguin el 
perfil de públic objectiu. 

Cartells a la 
Universitat 
Autònoma, als 
Campus de la 
Universitat de 
Barcelona i als de 
la Universitat 
Pompeu Fabra 

Penjar i difondre cartells en 
què es comuniqui i es 
difongui la creació d á o aà
Cultural iàs a i iàaàpa ti ipa à
al programa o a col·laborar-
hi de forma desinteressada. 

Penjar els cartells als llocs 
visibles dels campus 
esmentats, tals com les 
cafeteries, els passadissos o 
alà a tellà d a u isà lesà ueà
en tinguin).  

Tres setmanes 
a a sà d e et eà
el programa  

Instagram, 
Facebook i 
Twitter 

Publicar vídeos i imatges que 
animin als usuaris a 
participar al programa i 
penjar-los també a Facebook 
i Twitter a à l op i à ueà
dóna Instagram de 
publicació simultània. 

Seguir a tots els usuaris que 
es mostren interessats en la 
pu li a i à itja ça tà likes ,à
o e ta isàoà follo e s . 

Una setmana 
a a sà d e et eà
el programa 

Instagram, 
Facebook i 
Twitter 

Publicar teasers de les 
entrevistes i altres 
continguts del programa . 

Seguir als usuaris que 
apareixeran al programa (si 
és que encara no es 
segueixen) i compartir les 
publicacions amb ells. 

Pàgina web Publicar les imatges i els continguts inèdits que es 
dist i uei i àaà lesà a esàso ialsàaà l apa tatào àes aigui à e à
a uestà asàaà E lusi a!  

Du a tàl e issi à
dels programes 

Instagram, 
Facebook i 
Twitter 

Anunciar els continguts dels pròxims programes amb doble 
finalitat: inicialment per anunciar la temàtica del programa i 
animar als usuaris a participar-hi, i més endavant mitjançant 
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imatges, vídeos i/o teasers per atraure als usuaris que actuïn 
únicament com a espectadors a veure el programa. 
 
També publicar posts queàa i i àalsàusua isàaàsu s iu e sàià
a fer-se socis del programa. 
 
Hores abans de la publicació del programa, anunciar-lo. 

Twitter Publicar i difondre el hashtag de cada programa 

Pàgina web Actualitzar la informació que proporcionen els usuaris als 
diferents apartats, seleccionar els comentaris que destinen 
els usuaris als protagonistes de cada programa i actualitzar 
els vídeos i continguts propis. 

 

9. Pla de producció  

9.1. Cicle productiu  

Elà i leàp odu tiuàd á o aàCultural consistirà en una rutina de producció de dues setmanes. La 

idea inicial era dur a terme una rutina de producció setmanal, ja que algunes coses 

participatives són possibles de realitzar en una setmana, però en general, aquesta rutina de 

producció comporta un ritme de feina massa elevat per sustentar el programa i fer-lo de 

qualitat. áà s,à elà o ti gutàd á o aàCultu alà oà t à u aàdataàdeà adu itat i alentir el ritme 

productiu permet reduir la plantilla del programa i un major feedback i implicació dels usuaris 

amb Arroba Cultural.  

Elà i leàp odu tiuàdelàp og a aàs haà eatàsegui tà o àaà odelàelà plaàd ope a io sàaàI te et à
ià elà plaà d ope a io sà aà tele isi à ià dio à ueà p oposaà elà lli eà Gestión de Empresas de 

Comunicación1, ja que lesà pa ti ula itatsà d á o aà Cultu alà ià laà se a possible emissió per 

televisió (en un futur) e ue ei àlaàfusi àd u à i leàp oductiu per Internet amb un de televisiu.  

D a uestaà a e a,àles tasques que es duran a terme cada setmana per realitzar el programa 

seran les següents: 

Setmana 1: 

1. Gran campanya de difusió del següent programa per cobrir la segona part del programa 

2. Selecció i concreció del tractament de la primera part del programa 

3. Contactar amb els implicats coneguts i organitzar rodatges 

4. Seleccionar els vídeos o materials rebuts de les persones no conegudes 

5. Contactar amb els artistes emergents i concretar rodatges 

                                                           
1 DE MATEO, Rosario, BERGÉS, Laura i SABATER, Marta (2009). Gestión de empresas de comunicación, 

Sevilla: Comunicación social ediciones y publicaciones 
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6. Realitzar els rodatges 

7. Editar els vídeos i mesclar-los (deixar-los a punt per emetre) 

8. Difondre imatges, vídeos o teasers a les xarxes socials i a la pàgina web 

9. Animar als usuaris a enviar comentaris i propostes així com a utilitzar el hashtag del 

programa 

10. Concretar el dia de realització del programa a plató 

 

Setmana 2:  

1. Gravació del programa 

2. Edició i mescla del programa 

3. Difondre imatges, vídeos o teasers a les xarxes socials i a la pàgina web anunciant la 

publicació del programa 

4. Publicar el programa 

5. Començar a anunciar a la pàgina web i a les xarxes socials el contingut del programa de la 

següent rutina productiva 

 

9.1.1. Assignació del temps i els recursos necessaris 

Tot i que alguns elements com el dia de rodatge o el nombre de rodatges necessaris no es pot 

assig a àdeàfo aàdefi iti a,às ap o i aà ueàelà i leàp odu tiuàdesglossatàse àelàsegüe t: 

Cicle productiu: dues setmanes Recursos i personal extern 
necessaris 

SETMANA 1 

Gran campanya de difusió del 
següent programa per cobrir la 
segona part del programa 

(dilluns) Ordinador i connexió a 
Internet 

Selecció i concreció del 
tractament de la primera part 
del programa – Reunió 
creativa 

Un dia, en què es reunirà tot 
l e uipàiàesàp oposa a àelsà
temes i protagonistes de la 
primera part del programa, és a 
dir, els músics, ballarins o actors 
coneguts.  (dilluns) 

Internet i la presència dels 
col·laboradors externs 1 i 
2 

Contactar amb els implicats 
coneguts i organitzar rodatges 
 

A partir dels temes escollits a la 
reunió creativa, el director i el 
seu ajudant contactaran amb 
els protagonistes coneguts i 
organitzaran els rodatges 
(dilluns o dimarts) i els 

Internet i els 
col·laboradors externs 1 i 
2 
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col·laboradors prepararan les 
entrevistes, els materials que 
s hau a àd e du àalsà odatges,à
etc. 

Seleccionar els vídeos o 
materials rebuts de les 
persones no conegudes 

Tria dels protagonistes de la 
segona part del programa 
(dimecres o dijous) 

Ordinador i connexió a 
Internet 

Realitzar els rodatges Depenent de la disponibilitat 
del protagonistes, tot i que 
s i te ta àdu -los a terme 
durant la primera setmana per 
tal de poder editar i gravar el 
programa final durant la segona 
setmana 

Càmeres, micròfons de 
corbata i trípodes, així 
com els col·laboradors 
externs (col·laborador 1 i 
2) 

Editar els vídeos i mesclar-los 
(deixar-los a punt per emetre) 

(divendres i/o dissabte) Ordinadors  

Difondre imatges, vídeos o 
teasers a les xarxes socials i a 
la pàgina web 
 

El presentador i dinamitzador 
de les xarxes socials durà a 
terme aquesta difusió (dissabte) 

Ordinador i connexió a 
Internet 

Animar als usuaris a enviar 
comentaris i propostes així 
com a utilitzar el hashtag del 
programa 

El presentador i dinamitzador 
de les xarxes socials durà a 
terme aquesta difusió (dissabte) 

Ordinador i connexió a 
Internet 

Concretar el dia de realització 
del programa a plató 

Buscar un dia de la setmana 2 
per gravar el programa amb els 
dos col·laboradors i els 
protagonistes que puguin (com 
a molt tard, concretar-ho el 
dissabte) 

Ordinador i connexió a 
Internet 

SETMANA 2 

Gravació del programa Gravar el programa al local 
llogat (a plató) amb tots els 
col·laboradors (a principis de 
setmana) 

Càmeres, micròfons, 
mobiliari i col·laboradors 
externs (els col·laboradors 
1 i 2) 

Edició i mescla del programa Edició de la gravació a plató i 
mescla amb els vídeos i els 
materials duts a terme durant la 
primera setmana (entre dijous, 
divendres i dissabte) 

Ordinadors  

Difondre imatges, vídeos o 
teasers a les xarxes socials i a 
la pàgina web anunciant la 
publicació del programa 

(dijous i/o divendres) Ordinador i connexió a 
Internet 

Publicar el programa (dissabte) Ordinador i connexió a 
Internet 

Començar a anunciar a la 
pàgina web i a les xarxes 
socials el contingut del 
programa de la següent rutina 
productiva 

dissa teàdesp sàdeàl e issi à
del programa anterior) 

Ordinador i connexió a 
Internet 
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9.2. Resum de recursos i costos 

9.2.1. Inversions inicials 

En aquest cas la eado aàiàdi e to aàd á o aàCultural es compromet a fer una inversió inicial 

de 3.100 €.à áà a uestsà di e s,à seà lià haà deà su a à la subvenció que ofereix la Generalitat de 

Catalunya1 a les joves empreses de continguts i/o serveis digitals interactius culturals. La 

subvenció té com a finalitat el fi a ça e tàdeàl a tiuàfi àoà i ula tà e essa iàpe àaàl a ti itat.à 

Les altres formes de finançament del programa no es contemplen com a inversions inicials, ja 

ueàp i e às haàd ha e àposatàe à a aàelàp odu teàpe àtalàd o te i -les.  

Així doncs, la inversió inicial total constaria de 3.100 € sàelsà ostosàdeàl a tiuàfi àoà i ula t,à
ueàhaàdeàse àdeà . à€à í i à iàdeà . à i . Pe àaà laà ea i àd á o aàCultural, es 

calcula que amb una subvenció deà . à€àesà o ei e àelsà ostosà i ula ts.  

9.2.2. Costos del local 

El programa Arroba Cultural, tot i ser un programa online, necessita un local on gravar els 

programes i que també sigui el lloc de treball principal on es poden reunir tots els seus 

treballadors i col·laboradors. Per això es llogarà un local a Vilafranca del Penedès, 

concreta e tàalà a ià l Espi all2.àEsàt a taàd u aàsalaàpoli ale t,àa à à a sà iàu àpatiàp i at,à
que formen un total de 255 m². Es considera que Vilafranca és una bona localització on tenir el 

local, ja que els lloguers són econòmics i està a prop de Barcelona. A més, aquest 2015 

Vilaf a aàdelàPe ed sàhaàsigutàdesig adaà o àaà Vilaf a aàCapitalàdeàlaàCultu aàCatala a .à 

Elà ostàdelàllogue àd a uestàlo alà sàdeà  €/ es.  

9.2.3. Capital fix 

El capital fix necessari per dur a terme el programa és el següent: 

Equipaments Preu 

Dos ordinadors portàtils3 Toshiba Satellite L70-B-10W. 

Especificacions: 

 Processador: Intel® Core i3-4005U (1.7 GHz, 3 MB). 

 Memòria RAM: 4GB DDR3L SODIMM (Max 16GB). 

 Disc dur: 750GB (5400 rpm S-ATA). 

 Pantalla: 17.3" LED HD (1600 x 900) 16:9 Toshiba TruBrite. 

 Controlador gràfic: AMD Radeon R7 M260 2GB DDR3. 

à€/u itat 

                                                           
1
 GENCAT, Subvencions per a la creació de públics, GENCAT, 

http://cultura.gencat.cat/ca/detall/tramit/Subvencions-per-a-la-creacio-de-
publics?moda=1#apartat1pas4 [Co sulta:à àd a ilàdeà ]à 
2
 IDEALISTA, portal immobiliari, http://www.idealista.com/inmueble/29165137/ [Co sulta:à àd a ilàdeà

2015] 
3
PC COMPONENTES, pàgina web de venta de material electrònic, 

http://www.pccomponentes.com/toshiba_satellite_l70_b_10w_i3_4005u_4gb_750gb_r7m260_17_3_.
html [Co sulta:à àd a ilàdeà ] 
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 Connectivitat: 

o LAN 10/100/1000. 

o WiFi 802.11ac a/b/g/n 

o Bluetooth V4.0 + LE. 

 Connexions: 

o 1 x VGA 

o 1 x HDMI 

o à àso tidaàd au i ula s 
o 1 x entrada de micròfons 

o 2 x USB 3.0 

o 2 x USB 2.0 

o 1 x RJ45 

o Lector de Targetes SD. 

 Sistema operatiu: Microsoft Windows 8.1 64bits. 

 Dimensions (Ample x Profunditat x Altura): 413  x 268 x 29 ~ 33.7mm. 

 Pes: 2.7 kg. 

 Color: gris. 

Dues càmeres de vídeo1  Panasonic AG- AC90A 
 
Especificacions: 

 Te si àd ali e tació: 

o DCà àVà ua às utilitzaàl adaptado àdeàCá  

o DCà , àVà ua às utilitzaàlaà ate ia  

 Co su àd e e gia:à . àW 

 Dimensions (ample x alt x profunditat): 

o 160 mm x 195 mm x 350 mm excloent les parts sortints 

 Dos ranures per a targetes de memòria amb funció de còpia directa 

entre targetes. 

 Dispositius de recollida: 

o à/à . àTipusàdeàse so àd i atge 3MOS 

o Píxels efectius: Aprox. 8,040K (Aprox. 2,680K x 3) 

 Lent: 

o )oo à pti àd i isàauto ti à a g AF) 

 Valor F (distancia focal): 

 F1.5 a F2.8 (Longitud focal; 2,84 mm a 34,1 mm) 

o Equivalent a 35 mm: pel·lícula / Imatge fixa; 29,8 mm a 383,7 mm 

(16: 9) 

 Diàmetre del filtre: 49 mm 

 Zoom: Zoom òptic de 12x, 25x i.ZOOM, 2x / 5x / 10x zoom digital 

 Velo itatàd o tu a i : 

à€/àu itat 

                                                           
1
  PC COMPONENTES, pàgina web de venta de material electrònic, 

http://www.pccomponentes.com/panasonic_ag_ac90a_videocamara_profesional.html [Consulta: 28 
d a ilàdeà ] 
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o 1/25 seg. a 1/2000 seg. (auto lent ON obturador) 

o 1/50 seg. a 1/2000 seg. (auto lent OFF del obturador) 

o e à ià/à pà/à pàg a a i àd i atgesàe à o i e t,àelà ode 

manual 

 Esta ilitzado àd I atgeàFu i : 

o Òptic (estabilitzado à pti àd imatge híbrid, mode actiu) 

  Accessoris inclosos: 

 Bateria, carregador de bateria, adaptador de CA, cable de CA (x 2), 

 Tassa dels ulls, el control remot (bateria incorporada), CD-ROM (Manual 

d i st u io s , 
 Ca leàU“B,à a leà últipleàáV,àTapaàdeàl o je tiu,à o etjaàpe àl espatlla, 

Porta micròfon, ENTRADA 

 Tapa del terminal, adaptador de suport de micròfon, cargol de suport 

del micròfon 

Dos trípodes1 Cullmann Nanomax 400T 
 
Especificacions: 
 

 Altura màxima: 86.5 

 Altura mínima: 16 

 Capacitat de càrrega: 2.5 kg 

 Ròtula: RB5.1 (alumini) 

 Seccions: 3 
 
 

, à€/àu itat 

Dos micròfons de corbata2 Micròfons Lavalier omnidireccional 
 
Especificacions: 
 

 Marca: Sony 

 Garantia: 12 mesos 

, à€/àu itat  

Impressora3 Epson WorkForce WT- 2010 W 
 
Especificacions: 
 

 Injecció de tinta de 4 colors 

 Velo itatàd i p essi àaà la àià eg e:à àp gi es/ i ut a mode 

à€ 

                                                           
1
 MEDIáàMá‘KT,àp gi aà e àd u àesta li e tào à e e à ate ialàele t i ,à

http://tiendas.mediamarkt.es/p/tripode-cullmann-nanomax-400t-1227403 [Co sulta:à àd a ilàde 
2015] 
2
 MAS QUE VIDEO, pàgina web de venta de material electrònic, 

http://www.masquevideo.com/MASQUEVIDEO/Articulo/Microfono-Lavalier-omnidireccional--Color-
negro------ECM-44B_this.aspx? [Co sulta:à àd a ilàdeà ] 
3
 MEDIáàMá‘KT,àp gi aà e àd u àesta liment on venen material electrònic, 

http://tiendas.mediamarkt.es/p/impresora-epson-workforce-wf-2010w-1173185 [Co sulta:à àd a ilà
de 2015] 
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borrador i 9 pàgines minut a mode monocroma  

 Impressió a doble cara 

 Dúplex manual 

 Ethernet  
 

Targeta de memòria1 Sandisk CompactFlash Ultra 32 G 
 
Especificacions: 
 

 Format: Compact Flash 

 Capacitat: 32 GB 

 Velocitat de lectura: 50 mB/s 
 

 

, à€ 

 

Mobiliari Preu 

Taula2 Lerhamn à€ 

Quatre cadires3 Börje , à€/àu itat 
Autoadhesiu decoratiu4 Slätthult , à€ 

Sofà5 Kungsholmen/ Hallo à€ 

Focus6 FUGA , à€ 

Quadre7 GERREBO , à€ 

 

9.2.3.1. Costos del capital fix 

Cal ule à ueàelàte psàd a o titza i àdelsào di ado sài de les càmeres serà de 8 anys (tal i com 

s estipulaà aà lesà Taulesà d á o titza i à delà ‘ealà De età / 8 pelsà e uipsà pe à alà
t a ta e tàdeàlaài fo a i . La impressora ti d àu àte psàd a o titza i àde 6 anys (seguint 

lesàTaulesàd á o titza i àa te io e tàes e tadesàpe àe àa uestà asàutilitza tàl a o titza i à

                                                           
1
 MEDIáàMá‘KT,àp gi aà e àd u àesta li e tào à e e à ate ialàele t i ,à

http://tiendas.mediamarkt.es/p/tarjeta-de-memoria-sandisk-compactflash-ultra-32gb-1217469 
[Consulta: 3 de maig de 2015] 
2
 IKEá,àp gi aà e àd u àesta li e tàdeà o les,à

http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/60259421/ [Consulta: 23 de maig de 2015] 
3
 IKEá,àp gi aà e àd u àesta li e tàdeà o les,à

http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/30116848/ [Consulta: 23 de maig de 2015] 
4
 IKEá,àp gi aà e àd u àesta li e tàdeà o les,à

http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/70278933/ [Consulta: 23 de maig de 2015] 
5
 IKEá,àp gi aà e àd u àesta li e tàdeà obles, 

http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/S49024783/ [Consulta: 23 de maig de 2015] 
6
 IKEá,àp gi aà e àd u àesta li e tàdeà o les,à

http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/40262622/ [Consulta: 23 de maig de 2015] 
7
 IKEá,àp gi aà e àd u àesta li e t de mobles, 

http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/70232214/ [Consulta: 23 de maig de 2015] 
8 DE MATEO, Rosario, BERGÉS, Laura i SABATER, Marta (2009). Gestión de empresas de comunicación, 

Sevilla: Comunicación social ediciones y publicaciones 
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deà siste esà ià p og a esà i fo ti s  ià elà o ilia ià s a o titza à e à u à te psà de 15 anys 

(seguint les Taulesàd á o titza i àdeà o ilia i àiàe uipsàd ofi i a . 

Amortització dels ordinadors: 1.124€à/ =à140,5€ anuals. 

Amortització de les càmeres i els accessoris d a uestes: 4.324,71€à/ =à , € anuals. 

Amortització de la impressora: 86€à/ =à14,34€ anuals. 

Amortització del mobiliari: 1.003,93€à/ =à66,93€ anuals. 

L a ortització mensual sortiria a 78,55 €à alà es. Com que el programa està inicialment 

o e utàpe àe et e sàdu a tà i à esos, en cas que no es continuï amb la producció d á o aà
Cultural desp sàd aquest temps, es vendra àelsà sàd e uipà o àaà ate ialàde segona mà, 

igual que el mobiliari. Si en alguns materials més costosos com són les càmeres, surt més 

rentable llogar-les, també és una possibilitat a contemplar.   

 

9.2.4. Costos de personal 

Donat el volum de feina i la diversificació de les diferents tasques a dur a terme per produir i 

publicar Arroba Cultural, seria necessari el capital humà següent1: 

 Director i guionista 

 Control de càmeres i càmera 

 Microfonista, muntador musical i mesclador de vídeo i àudio (tècnic en àudio) 

 Càmera i editor muntador 

 Productor 

 Regidor i ajudant de direcció 

 Ajudant de realització (tècnic en grafismes i títols) 

 De o ado àiàt i àe à estua iàià at ezzo  

 Tècnic en maquillatge i perruqueria 

 Presentador 

 Col·laborador 1 i dinamitzador xarxes socials 

 Col·laborador 2 

 Expert en plataformes web (enginyer informàtic) 

ái íàdo s,àl e uipàhau iaàd esta àfo atàpe àt etzeàpe so es.àCo à ueà sà oltà ost sà o pta à
amb aquest capital humà, que rebrà el salari mínim interprofessional , à€2 mensuals), es 

reduirà el capital a 5 persones (en total 3.243 € : 

 Director:àaà sàdeàdi igi ,àta às e a ega àdelàgui àiàdeàlaàp odu i  

                                                           
1 SUSSMAN, Scott (1995). Así se crean programas de televisión, Barcelona: Libros de creación 

audiovisual 

2
 SALARIO MINIMO, Salario Mínimo Interprofesional, Salario Mínimo, http://www.salariominimo.es/ 
[Co sulta:à àd a ilàdeà ]  
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 Ajudant de direcció: també farà de control de càmeres, càmera i regidor  

 Càmera i editor muntador: a més de microfonista, muntador musical i mesclador de 

vídeo i àudio (tècnic en àudio) 

 Expert en plataformes web (enginyer informàtic):àta àfa àd ajudant de realització 

(tècnic en grafismes i títols) 

 Presentador: a més de presentar el programa, també serà el dinamitzador de les 

xarxes socials i de o ado à ià t i à e à estua ià ià at ezzo à ià t i à e à a uillatgeà ià
perruqueria 

A més, els dos col·laboradors que apareixen al programa es contractaran de forma externa i no 

cobraran per mesos sinó per dies, ja que només treballaran tres dies durant la primera 

setmana de la rutina de producció i 1 dia la segona elàdiaàdeàlaà eu i à eati aàa àtotàl e uip,à
un altre dia per preparar les entrevistes i el material pels rodatges, un dia de rodatge i el dia en 

què es gravi el programa). El salari mínim interprofessional diari és de 21,62€,à ueàfa àu àtotalà
deà , à €à alà esà pe à ol·la o ado à , à €à e à total .àAquesta gestió permet afegir dos 

persones més a la plantilla però de forma parcial i en conseqüència, més aïllada del producte 

general.  

D a uestaà a e a,àelà ostà ensual de tot l e uipàhu à s de 3.588,  € al mes. 

Per altra banda, com que el programa va dirigit a una audiència jove i amb interès per la 

ultu a,àià o à ueàtalàià o às haàespe ifi atàaàl apa tatàdeà o u i a i àesàdist ibuirà el cartell 

realitzar per promocionar Arroba Cultural1 a la Universitat Autònoma, als Campus de la 

Universitat de Barcelona i als de la Universitat Pompeu Fabra, es contempla que aquells 

estudiant que ho vulguin, podran col·laborar desinteressadament amb el programa (si més no 

a la temporada de llançament) traient feina al personal esmentat i formant-se com a 

professionals.  

 

9.2.5. Altres costos de producció 

áà sàdelsà ostosà ate ialsàiàpe so alsàes e tats,àta às haàdeàte i àe à o pteà ueà adaà
esàs hau àdeàpaga  laà o e i àaàI te et,àl electricitat, el gas iàl aigua.à 

Laàta ifaàd áD“Làes ollidaà sàlaàdeàlaà o pa iaàtelef i aàJazztel2, concretament la de més 

velocitat (30 MB), ja que té un cost de ,  € mensuals i sense contracte de permanència.  

                                                           
1
 Per tal de veure el disseny delà a tell,à o sultaàl á e à . 

2
 Já))TEL,àp gi aà e àd u aàcompañía telefónica, 

http://tiendajazztel.net/adsl/?tsource=ofertamb_a&id_version=default&id_lp=1&id_aff=-1&clickid=-
1&cid=-1&pop=si# [Co sulta:à àd a ilàdeà ] 
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Imatge  33: Ta ifa d’AD“L es ollida pe  la p odu i  d’A o a ultu al. Font: Jazztel  

Pelà ueàfaàaàl ele t i itatàiàalàgas,às haàes ollitàlaàta ifaàCONECT@ LUZ VACACIONES d I e d ola1, 

ueàt àu à ostàa ualàdeà à€à a àtotsàelsài postos,àp o o io sàiàelàllogue àdeà omptadors 

inclòs). Tot i ser anual, és una tarifa que no està subjecte a un contracte de permanència. Es 

calcula que la factura mitjana mensual és de 28,  €.  

La companyia d aiguaàde Vilafranca del Penedès, la lo alitatào àesàt o aàelàlo alàd árroba 

Cultural, és aigües de Vilafranca2 iàs haàes ollitàlaàta ifaà e sualàfi aàdeà23,  € (més de 30 

mm.) més la quota fixa de clavegueram, que és de ,  € al mes. 

 

Imatge  34: Ta ifa d’aigua i la egue a  de les Aigües de Vilaf a a. Font: Aigües de Vilafranca 

                                                           
1
 OCU, Gas y electricidad: tu tarifa más barata, OCU, http://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-

luz/calculadora/gas-electricidad?ssAction=Detail&itemId=200&sortedColumn=BillGlobal&page=1 
[Consulta: 30 abril de 2015] 
2
 áIGÜE“àDEàVILáF‘áNCá,àp gi aà e àd u aà o pa iaàd aigua,à

https://www.aiguesdevilafranca.cat:4443/Clients/Tarifes/tabid/223/language/ca-ES/Default.aspx 
[Consulta: 30 abril de 2015] 
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U àalt eà osà e sualà ueà s haàdeà te i à e à o pteà sà elà ate ialà d oficina, com el paper, la 

tinta per la impressora, els bolígrafs, etc). Per això, Arroba Cultural destina  € al mes per 

cobrir aquests costos. 

Per altra banda, per talàdeàg a a àelsàdife e tsàpe so atgesà ueàapa ei e a àalàp og a a,às haà
de contemplar un pressupost pels viatges que es realitzaran, en la mesura del possible, amb 

transport públic. Així doncs, es calcula que el transport tindrà un cost de  € mensuals.  

9.3. Organigrama 

 Arroba cultural s o ga itza à a à u à odelà li eal- jeràrquic, concretament un model lineal 

a à eesà espe ialitzades,à jaà ueà l est u tu aà d a uestà odelà sà la aà ià f il ià l altaà
especialització de cada persona, que està assignada a unes determinades tasques, provoca un 

alt rendiment del treball realitzat.  

áà s,à laà lí iaà d o d esà ià de isio sà sà di e taà e à se tità des e de tà ià laà lí iaà deà t a s issi à
d i fo a i à pe età ueà u aà solaà pe so a,à e à a uestà asà laà di e to a,à disposià deà totesà les 

dades necess iesàpe àp e d eàde isio s.àCo à ueàl e uipàdeàpe so al és molt reduït, el model 

li ealàd á o aàCultural queda molt limitat, tot i que si es contemplen possibles col·laboracions 

d alu esàdeàlesàu i e sitatsào àesàfaàu aà a pa aàdeàdifusió, el model seria el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

áà s,à ta às haàdeàte i àe à o pte els dos col·laboradors del programa (que són els dos 

membres que només treballen una mitjana de dos dies a la setmana) que no es contemplen a 

l organigrama d árroba Cultural perquè e o i a e tà se lsà o te pla com a treballadors 

e te sà ueàt e alle àd u aàfo aà asta tàaut o a,àtotàià ue,àe ide t e t,àesta àsupeditatsà
a les decisions que es prenen des de direcció i les que pren el càmera i editor muntador.  

Ajudant de direcció 

 

Càmera i editor 

muntador 

Expert en plataformes 

web 
Presentador 

 

Universitari 1 Universitari 2 Universitari 3 

Director 
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10. Pla financer 

10.1. Balanç inicial 

BALANÇ INICIAL 

Actiu no corrent 6538,64 43100 Pn + passiu no corrent 

Mobiliari 1003,93 3100 Capital social 

Equipament 5534,71 -533,71 Reserves 

Actiu corrent 36027,65 40000 Subvenció 

Tresoreria 36027,65 0 Passiu corrent 

Total activo 42566,29 43100 Total passiu 

 

 

10.2. Balanç final del primer any 

BALANÇ FINAL DEL 1er ANY 

Actiu no corrent 6145,91 46035,78 Pn + passiu no corrent 

Mobiliari 1003,93 3100,00 Capital social 

Amortització acumulada del Mobiliari -27,89 -533,71 Reserves 

Equipaments 5534,71 3469,49 Compte de resultats 

Amortització acumulada dels Equipaments -364,85 40000,00 Subvenció 

Actiu corrent 41376,80  0,00 Préstec LP 

Tresoreria 41376,80 1486,93 Passiu corrent 

  
0,00 Préstec CP 

    1486,93 Impostos 

Total actiu 47522,71 47522,71 Total passiu 
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10.3. Compte de beneficis i pèrdues 

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 TOTAL 

Publicitat (web) 60 60 60 60 60 300 

Publicitat (vídeos) 515 515 515 515 515 2575 

Socis 1488,6 3473,4 4962 7194,9 7691,1 24810 

Benefici venta mobiliari 
     

0 

Lloguer -500 -500 -500 -500 -500 -2500 

Llum + Aigua + Internet -78,25 -78,25 -78,25 -78,25 -78,25 -391,25 

Transport -200 -200 -200 -200 -200 -1000 

Salari -3588,92 -3588,92 -3588,92 -3588,92 -3588,92 -17944,6 

Material oficina -100 -100 -100 -100 -100 -500 

Marge comercial -2403,57 -418,77 1069,83 3302,73 3798,93 5349,15 

Amortització mobiliari -5,58 -5,58 -5,58 -5,58 -5,58 -27,89 

Amortització equipament -72,97 -72,97 -72,97 -72,97 -72,97 -364,85 

Be efi i a a s d’i postos -2482,12 -497,32 991,28 3224,18 3720,38 4956,42 

Impost societat 297,385 297,385 297,385 297,385 297,385 1486,93 

Compte de resultats -1737,48 -348,12 693,90 2256,93 2604,27 3469,49 

 

10.4. Estat de la tresoreria  

 

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Ingressos 43100 2063,6 4048,4 5537 7769,9 8266,1 

Capital Social 3100 
     

Subvenció 40000 
     

Publicitat (web) 
 

60 60 60 60 60 

Publicitat (vídeos) 
 

515 515 515 515 515 

Socis 
 

1488,6 3473,4 4962 7194,9 7691,1 

Interessos 
      

Préstec bancs 
      

Altres 
      

Despeses 7072,35 4467,17 4467,17 4467,17 4467,17 4467,17 

Constitució societat 533,71 
     

Lloguer 
 

500 500 500 500 500 

Compra de mobiliari 1003,93 
     

Compra equipament 5534,71 
     Llum + Aigua + Internet 

 
78,25 78,25 78,25 78,25 78,25 

Transport 
 

200 200 200 200 200 

Salari 
 

3588,92 3588,92 3588,92 3588,92 3588,92 

Material oficina 
 

100 100 100 100 100 

Préstec bancs 
      

Interessos 
      

Saldo inicial 0 36027,65 33624,08 33205,31 34275,14 37577,87 

Saldo final 36027,65 33624,08 33205,31 34275,14 37577,87 41376,8 
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11. Estructura juridicoeconòmica i tràmits de constitució 

11.1. Estructura juridicoeconòmica 

Donat que Arroba Cultural és un programa petit amb recursos limitats i que busca 

professionals de la comunicació perquè a més de lucrar-se, exerceixin una funció cultural per a 

laàso ietat,àl est uctura juridicoeconòmica del programa serà la de Societat de Responsabilitat 

Limitada (SL). Ens decantem per aquesta estructura per tal deà oàte i àt a esàlegalsàaàl ho aàdeà
demanar la subvenció que proporciona la Generalitat de Catalunya, tot i que segurament 

l est u tu aà ueà sàs ajusta iaàalàtipusàdeàp og a a que es pretén produir iàaàl o ga ig a aà
exposat (per ser la més senzilla en els tràmits de constitució) sà laàd E p esa ià I di idual. A 

dife iaàd alt esàest u tu es,à laà o stitu i à deà l e p esaà o àaàE p esa ià I di idualà oàesà
considera un tipus de societat mercantil. 

 Com a Societat de Responsabilitat Limitada, Arroba Cultural ha de tenir un mínim de dos socis. 

Una és, lògicament, la directora, i el segon soci serà la persona que desenvolupi el paper 

d ajudant de direcció, sense que això comporti cap cost de cap tipus per part de la persona 

e a egadaàd a uestaàtas a. 

Elà apitalà í i à ueà ha à d apo ta à elsà so isà deà la societat limitada a les aportacions és de 

. , à € que proporcionarà laà di e to aà o eta e tà apo ta à . à €,à talà ià o à s haà
especificat a les inversions inicials).   

11.2. Tràmits de constitució1  

Elà p i e à p o sà aà l ho aà deà o stitui à u aà “o ietatà Li itada2 és la certificació negativa del 

nom. Aquest tràmit té una duració de quinze dies i té un cost de  € per correu certificat.  

El següent pas és el certificat bancari, que no suposa cap cost. Seguida e tà s haà deà du à aà
te eà l es iptura pública, procediment que té un cost de , €. Aquest és l últi àpasàpe à
constituir la societat. 

Desp s,às haàdeàdu àaàte eàelà odiàd ide tifi a i àfis alàa a sàd u àte i i de 30 dies hàbils 

desàdeàl ato ga e tàdeàl es iptura pública. Amb el mateix termini, el següent pas a realitzar és 

la liquidació ITP, que té un cost de 0,75% del capital social, que en aquest cas és de , €.  

El procés següent és la inscripció al registre, que té un termini de dos mesos des de 

l ato ga e tàdeàl es iptu aàpú li aàiàu à ostàdeà , €.  

Seguidament és necessària donar-seàd alta a la I. A. E., abans del començament deàl a ti itat.à
També abans d i i iar l a ti itatà s haà deà du à aà te eà l ad uisi i à ià e tifi atà delsà lli esà deà
comptabilitat,à ueà suposaà u à ostà deà €à pe à lli eà pe à u à total de 6 (llibre diari, llibre 

d i e ta i,à lli eà deà o ptesà a uals,à lli esà d a tes,à lli eà deà egist eà delsà so isà ià lli esà deà
visites), que té un cost total de €. 

                                                           
1
 Pe à eu eàlesàdefi i io sàdelsàdife e tsàt its,à o sultaàl á e à . 

2
 VIC EMPRÈN, Societat anònima i societat limitada, Ajuntament de Vic, http://www.vicempren.cat/wp-

content/uploads/2011/02/Societat-Mercantil.pdf [Consulta: 2 de maig de 2015] 
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Acte seguit,às haàdeàde a a  la sol·li itudàdeàlaàlli iaàd o e tu aàd a ti itatàià i stal·lacions, 

donar-seàd altaàe àelà gi àespe ialàd aut o s iàu à opà i i iadaà l a ti itat,à sànecessària la 

o u i a i à deà l o e tu aàdelà e t eàdeà t e allà ià l ad uisició dels llibres de visites. Aquestes 

dues últimes operacions tenen un termini de 30 dies hàbils després del començament de 

l a ti itat.à 

12. Valoració de riscos i pla de contingència 

Tot i els càlculs realitzats, els usuaris que participaran i visualitzaran el programa i els beneficis 

e o i sà ueàse ào ti d a àoàdelsà ueàdisposa e às ào ientatius. Per tant, hem de tenir en 

compte com tiraríem endavant la producció del programa en el pitjor dels casos.  

12.1. Risc de poca participació 

Talàià o às haàe posatàalàlla gàd a uestàplaàe p esa ial,àelàfeedback i la voluntat de participar 

en el programa dels usuaris és summament important.  E à asà ueà oà hià hagu sà l i te sà ueà
s espe aàià oàesàp ese tessi àpe so esàdisposadesàaàapa i e àalàp og a a, seria el propi equip 

d á o aà Cultu alà elà ueà us a iaà a plataformes audiovisuals (com per exemple Youtube) a 

artistes, cantants i ballarins amb el perfil desitjat. Aleshores, seria el programa el es posaria en 

contacte amb ells i no al revés i els animaria a participar a Arroba Cultural.  

12.2. Risc de pocs espectadors  

Co à s haà es e tatà a te io e t,à elà pú li à o je tiuà ealistaà alà ueà s esti aà ueà a edi à elà
p og a aà sàdeà . àpe so esàdeà itja a.àTotàiàai ,àe à asàdeà ueà oàs assolísàa uestaà if aà
ià laà faltaà d espe tado sà pos sà e à pe illà elsà i g essosà pu li ita isà ià deà su s ip i à deà so is,à
s hau iaàdeà us a àelà otiuàpelà ualàs a i aàaàa uestàf a s.à 

Si succeeix només en programes amb unes temàtiques concretes, es plantejarà la producció de 

programes amb temàtiques semblants i es canviaran per temes o subtemes que hagin 

aparegut a altres programes d á o aàCultu alàiàque hagin funcionat més.  

Pe àalt aà a da,àsiàelàp o le aà oàs ide tifi aàe àte ti uesà o etesàsi à ueàes repeteix a 

tots els programes, es valoraria la introducció de noves temàtiques al programa, com per 

exemple cinema, monòlegs, etc.  

13. Conclusions i anàlisi de la viabilitat del projecte 

13.1. Impacte del producte 

Tot i ueà oà sàpossi leàdete i a àl i pa teà ealà ueàpotàa i a àaàte i àaàlaàso ietatàa tual, 
Arroba Cultural ha estat ideat aà pa ti à deà l a lisià e haustiuà dels principals programes 

audiovisuals culturals a Catalunya i de les opinions de dos professionals de la comunicació amb 

u aàg a àe pe i iaàe àp og a esàiàalta e tà i ulatsàa àl a tualitatàaudio isual.à  

Conseqüentment, es pot afirmar que Arroba Cultural és un programa transgressor i innovador 

que podria tenir un bon acolliment per part de la societat catalana, i per tant, causar un gran 

i pa te,à o eta e tàalsàjo esàd e t eà àià àa s.  
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Potà se la à a a tatj sà pe à laà i pla ta i à d á o aà Cultu alà ueà olts joves prefereixin 

informar-seà aà t a sà d I te età ueà itja ça tà elsà itja sà t adi io alsà o à laà tele isi 1. El 

p o le aàd a uestaàplatafo a,àpe ,à sà laàg a à ua titatàdeà o ti gutsà ueàofe ei .àN hiàhaà
tants, creats per professionals de la comunicació però també per qualsevol altre usuari que ho 

vulgui, que es corre el risc que el programa perdi valor o que quedi exclòs de l i te s mediàtic 

generat a les xarxes socials i a les pàgines web. Esàt a ta,àe àdefi iti a,àd u aàlluitaàpe àfe -se 

lloc en un espai molt explotat.  

Segons Auksėà Balč tie ė2, la clau per tenir aquest espai a Internet i per tant, per saber 

correspondre a les necessitats dels usuaris que segueixen la teva pàgina, és apostar per una 

hi ida i .à“ego sàa uestaàp ofesso aàdeàpe iodis e,àai às a o seguei àt a ta t la informació 

de la mateixa manera que els mitjans convencionals però donant suport als interessos i 

o je tiusàdeàl audi iaàdelàp og a a.àCarles Solà3 coincideix amb aquesta visió, afirmant que 

un programa cultural audiovisual ha de respondre a les necessitats que tenen els usuaris de 

trobar respostes a través d a uestàp odu te.   

Això és justament el que es pretén aconseguir amb Arroba Cultural: tenint la coneixença que 

Internet ha fo e tatà l i te sà deà olts youtubers en obrir-se camí en el món del teatre, la 

música i la dansa, el programa ha obert una finestra a aquests artistes. Com que aquests 

usuaris es visualitzen els continguts els uns amb els altres i fan difusió dels seus vídeos a les 

diferents xarxes socials, acostumen a tenir molts seguidors. Al apa i e àu àd a uestsàa tistesà
al programa, inevitablement aquest en fa difusió i els seus seguidors habituals es converteixen 

ta àe àelsàseguido sàpote ialsàd á o aàCultu al.àEsàt a taàd e ita àl aïlla e tàdelàp og a aà
explotant al màxim les xarxes so ialsàd a uest,à o àsón Facebook, Twitter i Instagram (a més 

de la pàgina web) així com les dels artistes que apareixen al programa.  

Pe à ta t,à esà potà o lou eà ueà l ità delà p og a aà esà asa,à pe à u aà a daà e à laà ualitatà ià
si gula itatà d a uestà espe teà alt esà o ti gutsà ià pe à alt aà a da,à e à l a o e adaà so iall à
ge e atedà edia ,à sàaàdi ,àe àlaàdifusi àge e adaàaàt a sàdeàlesà a esàso ials,à o e ça tàpe à
lesàdelàp og a a,àpassa tàpe àlesàdelsàa tistesài pli atsàiàa a a tàe àelsàseguido sàd a uestsàoà
en els seus contactes. Així doncs, elà pe illà ela io atà a à l it del programa es podria 

combatre gràcies a la interacció i difusió dels usuaris.  

13.2. Recursos econòmics 

Desà d u aàpe spe ti aà e o i a,à sià elà p og a aà t à difusi à ià e à o se ü ia,à i pa te a la 

societat catalana, tindrà també ingressos econòmics. á uestsà i g essosà p o e e ,à o à s haà
descrit anteriorment, de la subvenció de la Generalitat de Catalunya, del capital social aportat 

pels socis (en aquest cas per la sòcia principal), dels anuncis a la pàgina web gestionats per 

                                                           
1 GLOWACKI, Michal i JACKSON, Lizzie (2014). Public Media Management for the Twenty-First Century, 

New York: Routledge.  

2 GLOWACKI, Michal i JACKSON, Lizzie (2014). Public Media Management for the Twenty-First Century, 

New York: Routledge.  

3
 Pe àtalàdeà eu eàl e t e istaà o pleta,à o sultaàl á e à .à 
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Google AdSense, dels anuncis dels programes, dels vídeos amb el contingut fragmentat i de les 

aportacions mensuals dels socis.  

Per tal de veure si aquests ingressos són suficients per cobrir les despeses i la forta inversió 

i i ialà delà p og a aà e à ate ialà ouà o à e es,à o di ado s,à et ,à s haà deà calcular la 

rendibilitat financera mitjançant la següent fórmula1:  

 

 

 

Aplicant aquesta fór ulaàaàlesàdadesào ti gudesàalàplaàfi a e àd á o aàCultu alàià al ula tàelà
tant per e tàdeà e di ilitat,às o t àelàsegüe tà esultat: 

 

 

Així doncs, podem veure que Arroba Cultural és un programa amb una rendibilitat financera 

del 111,91%, cosa que demostra que és molt rentable. Pe à talà d e te d eà a uestaà altaà
rendibilitat, la podem comparar a à l Í de à deà P eusà deà Co su 2. El context de crisi 

e o i aàfaà ueàl IPCàti guiàun valor especialment baix, del 0,5%. Per tant, veiem una clara 

dife iaàe t eàlaà e di ilitatàfi a e aàdelàp og a aàiàdeàl IPC.à 

Cal puntualitzar que els bons resultats d á o aà Cultu al són, en gran part, gràcies a les 

de isio sàe p esa ialsà ueàs ha àp esàen allargar les rutines de producció a dues setmanes i en 

ajustar la plantilla a cinc membres i dos col·laboradors externs, que cobren els sous mínims 

interprofessionals.  

La primera decisió permet obtenir els ingressos publicitaris i dels socis durant més mesos, 

mentre que la segona implica poques despeses en personal. Per això es vol destacar que, en 

asà ueà esà o side ià e essa ià odifi a à algu à d a uests aspectes per tal de millorar les 

o di io sà delsà t e allado sà deà l e p esa,à pe à e e ple,à lesà fi a es del programa ho 

permeten. En conclusió, Arroba Cultural disposa de prous recursos econòmics com per dur a 

terme un producte rentable. A més, no te gaire risc perquè el capital aportat pels socis de 

l e p esaà sà ai . 

13.3. Anàlisi dels objectius  

L objectiu inicial del projecte era crear un espai que fusionés la cultura i les noves tecnologies 

per així donar a conèixer als espectadors la cultura musical, teatral i de ball més rellevant del 

                                                           
1
 PROGRAMA INNOVA, Guia Pla econòmic financer, UPC, 

https://pinnova.upc.edu/recursos/guia_pla_economic_financer.pdf [Consulta: 16 de maig de 2015] 
2
 INE, Índice de precios de consumo, INE, 

precihttp://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu
=ultiDatos&idp=1254735976607 [Consulta: 16 de maig de 2015] 

Be efi i desp s d’i postos (total) / Capital social   =  rendibilitat 

financera  

3.469,49 / 3.100   x 100 = 111,91%  
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present (a nivell català), aprofitant al màxim la tecnologia actual àiàdo a à euàalsàa tistesà ueà
s estiguessi ào i tà a íàe àa uestsà o s.à 

En definitiva, l o je tiuà e aà ea à u à prog a aà audio isualà ueà s ade ü sà a les necessitats 

informatives actuals per tal de crear un producte cultural de qualitat i atractiu alhora que 

connectat amb el públic . Es considera que Arroba Cultural compleix aquests objectius i que, 

o às haà o e tatàa te io e t,à sài o ado àe àfo atàiàe àp esentació dels continguts, ja 

que posa especial èmfasi en la participació dels usuaris i la interacció dels membres del 

programa amb aquests.  

D a uestaà a e a,àelàp og a aàapostaà la a e tàpe àla subscripció mitjançant Feeds RSS, que 

pe età aà l usua ià e e totes les actualitzacions de les seves pàgines web preferides sense 

e essitatà d esta à o p o a tà sià ha à sigutà a tualitzades,à apostaà pelsà de atsà ultu alsà ià lesà
col·laboracions entre els usuaris mitjançant la pàgina web del programa (apartat 

Bus o/ofe ei o ,àpe àla utilització i explotació de les xarxes socials, etc. 

És cert que inevitablement, només poden protagonitzar el programa una selecció dels artistes 

que volen donar-se a conèixer. Això no vol dir que el programa quedi restringit a uns pocs. És 

evident que totes aquelles persones amb aspiracions de convertir-se en artistes  no tenen 

cabuda en un programa de 22 minuts, ja que aquest no és la única finalitat d á o aàCultu al.à
L o je tiuàp i ipalà sà ost a à laà úsi a,àelà teat eà ià laàda sa desàd u a perspectiva diferent, 

que permeti ampliar els horitzons culturals de la joventut catalana actual per fomentar així el 

seu interès i empatia cap a aquesta cultura.  

Finalment, destacar les premisses que han permès la creació coherent del programa Arroba 

Cultu al,ào ti gudesàaàt a sàdeàl a lisiàdelsàp i ipalsàp og a esà ultu alsà atala sàià
espanyols. Es tracta de les sis característiques següents, que descriuen i resumeixen com és 

Arroba Cultural i com es podria re inventar el concepte de programa audiovisual cultural a 

l a tualitat:à 

1. Temàtica concreta, que es centri en tres o quatre temàtiques diferents (per tal de 

poder aprofundir si és necessari en aquestes) 

2. Estructura flexible i dinàmica (que trenqui amb el ritme dels programes culturals 

tradicionals) 

3. Grafismes atractius i clars 

4. I teg a i àdeàl espe tado àe àelsà o ti gutsàdelàp og a aàiài te a i àa àelàp og a aà
e à sià úsà deà lesà o esà te ologiesà o à aà fo tà deà et oali e ta i à deà l i te sà e à elà
programa) 

5. Convertir els personatges en contingut interessant, que en cap cas quedin eclipsats per 

la rellevància del presentador o presentadora 

6. Durada necessària per a dur a terme els continguts del programa sense que resulti 

monòton, pesat o irrellevant 
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IKEá,àp gi aà e àd u àesta li e tàdeà o les,à
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/40262622/ [Consulta: 23 de maig de 2015] 
 
IKEá,àp gi aà e àd u àesta li e tàdeà o les,à
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/70232214/ [Consulta: 23 de maig de 2015] 

Já))TEL,àp gi aà e àd u aà o pañíaàtelef i a,à
http://tiendajazztel.net/adsl/?tsource=ofertamb_a&id_version=default&id_lp=1&id_aff=-
1&clickid=-1&cid=- &pop=si#à[Co sulta:à àd a ilàdeà ] 
 
MAS QUE VIDEO, pàgina web de venta de material electrònic, 
http://www.masquevideo.com/MASQUEVIDEO/Articulo/Microfono-Lavalier-omnidireccional--
Color-negro------ECM-44B_this.aspx? [Consulta:à àd a ilàdeà ] 
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MEDIáàMá‘KT,àp gi aà e àd u àesta li e tào à e e à ate ialàele t i ,à
http://tiendas.mediamarkt.es/p/tripode-cullmann-nanomax-400t-1227403 [Consulta: 28 
d a ilàdeà ] 
 
MEDIáàMá‘KT,àp gi aà e àd u àesta li e tào à e e à ate ialàelectrònic, 

http://tiendas.mediamarkt.es/p/impresora-epson-workforce-wf-2010w-1173185 [Consulta: 28 

d a ilàdeà ] 

MEDIáàMá‘KT,àp gi aà e àd u àesta li e tào à e e à ate ialàele t i ,à
http://tiendas.mediamarkt.es/p/tarjeta-de-memoria-sandisk-compactflash-ultra-32gb-
1217469 [Consulta: 3 de maig de 2015] 
 
OCU, Gas y electricidad: tu tarifa más barata, OCU, http://www.ocu.org/vivienda-y-
energia/gas-luz/calculadora/gas-
electricidad?ssAction=Detail&itemId=200&sortedColumn=BillGlobal&page=1 [Consulta: 30 
abril de 2015] 
 
PC COMPONENTES, pàgina web de venta de material electrònic, 
http://www.pccomponentes.com/toshiba_satellite_l70_b_10w_i3_4005u_4gb_750gb_r7m26
0_17_3_.html [Co sulta:à àd a ilàdeà ] 
 
PC COMPONENTES, pàgina web de venta de material electrònic, 
http://www.pccomponentes.com/panasonic_ag_ac90a_videocamara_profesional.html 
[Co sulta:à àd a ilàdeà ] 
 
RTVE. Atención obras, RTVE, http://www.rtve.es/alacarta/videos/atencion-obras/ [Consulta: 

àd o tu eàdeà ] 

RTVE, Cámara abierta, RTVE, http://www.rtve.es/noticias/camara-abierta/ [ Consulta: 23 

d o tu eàdeà ] 

RTVE, Los Conciertos de La 2, RTVE, http://www.rtve.es/alacarta/videos/los-conciertos-de-la-

2/ [Consulta:à àd o tu eàdeà ] 
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15. Annexos 

15.1. Annex 1: Programes culturals audiovisuals actuals 

 

Nom del programa Atención obras 

Corporació RTVE (La 2) 

Duració Entre 52 i 57 minuts (programa setmanal) 

Fil conductor (presentador/ veu en off/ 
rètols) 

Com a introducció apareix una veu en off 
masculina i un cop ha aparegut la careta del 
programa, la presentadora Cayetana Guillén 
Cuervo presenta des del plató. Els vídeos es 
presenten en veu en off, mitjançant rètols o 
des de plató. 

Temàtica (fixa/ canviant) Cada programa es centra en un protagonista 
que pot ser de qualsevol àmbit del món de la 
cultura actual, tot i que freqüenten els 
relacionats amb les arts escèniques, la música 
i les arts plàstiques. A cada programa també 
esàp ese te àalt esàte esàd a tualitatà
itja ça tàpetitsà ídeosà aàl estilàdelsà

informatius).  

Contingut del programa Du a tàlaàp i e aà itjaàho a,às i te taàlliga à
l e t e istaàdelàp otago istaàa à ídeosàseusà
(a mode biogràfic) i amb altres temes 
d a tualitatà ueàp ese taàelàp og a a.à
Després, un dels col·laborador del programa 
p ese taàalgu sàdelsàte esàd a tualitat 
anunciats al principi del programa i finalment 
elà ol·la o ado àse à aàiàelsàúlti sà à i utsà
del programa es presenten temes alternant la 
p ese ta i àd algu sàte esàdesàdeàplat ,ào à
només queda la presentadora.  

  

Punts forts Te esàd a tualitat, alguns curiosos i 
interessants que permeten estar informat de 
la cultura del moment. Grafisme que 
distingeix i separa els diferents àmbits 
ultu alsà ueàt a taàelàp og a aàd u aàfo aà

clara i original. 
A la presentació de la pàgina web del 
programa, es desta aà ueà áte i ào as à
apostaàpe àapo ta àu aà o aà arrativa, que 

uneix televisió i I te et,àg iesàaà‘TVE.es . 
Punts febles Estructura molt rígida i tradicional. 

Temàtiques molt disperses que no donen 
cabuda a poder aprofundir en un tema. 
“ utilitzen els rètols en excés. 
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Nom del programa Ànima 

Corporació CCMA (33) 

Duració 30 minuts aproximadament (programa 
setmanal) 

Fil conductor (presentador/ veu en off/ 
rètols) 

El fil conductor del programa és la veu en off 
que presenta cada nou tema i els rètols. No 
apareix cap plató ni presentador. 

Temàtica (fixa/ canviant) A cada programa es tracten 5 o 6 temes que 
formen part de qualsevol àmbit de la cultura, 
com el teatre, la música, la dansa, el circ, etc.  

Contingut del programa El programa consisteix en petites entrevistes 
de 5 o 6 temes diferents. Com és evident, 
apa ei e ài atgesàdeàl o aàdelàpe so atgeà
ueàs e t e istaà e t eàesàduàaàte eà

a uesta,àalte a tàl e t e istaàe àsiàa àlesà
imatges de la seva obra. Les entrevistes es 
duen a terme en llocs diversos que tenen a 
eu eàa àl a tistaà ueàs e t e istaàià oàhiàhaà

un únic entrevistador, sinó que el programa 
t àt esà eda to sà ueàs e a egue àdeàfe àlesà
entrevistes.  

  

Punts forts Estilàp ope àià oltàpe so alà ueàs a o seguei à
a través de les entrevistes i dels personatges 
escollits. Al tractar pocs temes a cada 
p og a aàs a o seguei àu àe uili iàe t eà
pe so atge,àap ofu di e tàdelà ueàs e pli aàià
durada de cada tema. Cada entrevistador té 
el seu estil propi i això fa que el programa es 
faci àgil i sigui atractiu. És a dir, el director 
Toni Puntí té un estil més seriós i més formal 
aàl ho aàd e t e ista ,àelà epo te àJof eàFo tà
faàte esàiàe t e istaàdesàd u àpu tàdeà istaà
més desenfadat i Júlia Bertran, també 
reportera, dona un toc femení i sensible al 
programa. En alguns programes els dos 
epo te sàs i olu e àe àalgu àdelsàte esà

que duen a terme, posant-se a la pell dels 
actors, per exemple, i donant així un toc 
d espe ta ula itatàalàp og a a. 

Punts febles Sempre es coneixen els personatges i la seva 
obra mitjançant entrevistes (excepte en 
alguna ocasió en què es presenten temes, 
com el reportatge dels Premis Butaca al 
capítol 198) cosa que limita el paper dels 
eda to sàiàl est u tu aàdelàp og a a.àElà
o ti gutà sàat a tiuàpe àl est u tu a en sí és 
o to aàiàe à apào asi às i te a tuaàa à

l espe tado àaàt a sàdeàlesà a esàso ialsàoà
de qualsevol altre manera. 
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Nom del programa L age daàdelà à e o a a 

Corporació CCMA (33) 

Duració Aproximadament 30 minuts (programa 
setmanal) 

Fil conductor (presentador/ veu en off/ 
rètols) 

Veuàe àoffàiàg afis eà ueàe àfo aàd age daà
amb anelles presenta les diferents propostes 
culturals de la setmana. 

Temàtica (fixa/ canviant) Temàtica canviant en què es presenten 
diferents propostes culturals de la setmana 
e àlaà ueàs e etàelàp og a a. 

Contingut del programa El programa consisteix en presentar una 
age daà ultu alàa àp opostesàd a tes,à
concerts, literatura, etc, per incentivar als 
espectadors a consumir cultura catalana i a 
te i à o ei e çaàd a uesta. A cada programa 
apareix un artista o personatge vinculat amb 
la cultura catalana que escriu i explica la seva 
agenda de la setmana, presentant propostes 
pròpies.  
Alguns temes són presentats amb una petita 
e t e istaàdeàl a tista,àd alt esàdeàfo aà oltà
esquemàtica.  
Al final del programa es fan concursos a 
través de preguntes als espectadors i es 
regalen entrades o accés a alguna de les 
propostes que fa el programa. Aquesta és la 
forma principal amb la que el programa 
interactua mitjançant la seva pàgina web 
amb els espectadors. 

  

Punts forts Grafisme atractiu i informal que presenta 
clarament les diferents propostes durant la 
setmana. La veu en off masculina que fa de fil 
conductor és propera i conversa i interactua 
amb el personatge famós convidat i amb els 
altres artistes que apareixen al programa, 
cosa que atorga dinamisme al programa. 
Elsàespe tado sàte e àl op i àdeà o u sa àaà
través de la pàgina web del programa per 
guanyar entrades per veure algun espectacle, 
concert, exposició, etc. 

Punts febles Els temes són molt variats i a cada programa 
se àp ese te à olts.àLaà ajo iaàdeàte esàesà
presenten de forma molt reduïda, cosa que 
pot resultar confós i poc enriquidor per 
l espe tado à ueàestiguià eal e tài te essatà
en alguna de les propostes. 
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Nom del programa Caràcter 

Corporació CCMA (33) 

Duració 30 minuts aproximadament (programa 
setmanal) 

Fil conductor (presentador/ veu en off/ 
rètols) 

La presentadora Bibiana Ballbè és el fil 
conductor del programa, és la veu en off de 
totesàlesài atgesàiàl e trevistadora. A cada 
programa presenta els personatges a partir 
dels seus propis pensaments i intenta trobar 
una característica comuna entre ells.  

Temàtica (fixa/ canviant) áà adaàp og a aàs e t e iste àaà àa tistesà
catalans. Cada entrevista o trobada té una 
duració en pantalla de 10 minuts. 

Contingut del programa La Bibiana Ballbè entrevista a 3 artistes 
catalans emergents a cada programa però no 
només això, sinó que a mode de reportatges i 
ad ui i tàu àg a àp otago is e,àl espe tado à
pot veure el que ella veu mentre es dirigeix 
apàaàl e t e ista,àelà ueàellaàse t...àUtilitzaà

un estil molt personal i segons descriu el 
p og a a,àelà ueàellaàfaàs à o e ses .à
Com a espectadors podem veure imatges de 
l e t e istaài te aladesàa àl o aàdelsà
artistes entrevistats.  

  

Punts forts És un programa atractiu en què podem 
aprofundir sobre personatges molt 
interessants del panorama creatiu català.  
A la pàgina web del programa hi ha la opció 
de compartir a Facebook, Pinterest...  
Els personatges, artistes o obres que es 
nombren són presentades mitjançant lletres 
blanques aparentment senzilles però 
at a ti esàià oltà la esàpe àl espe tado . 

Punts febles La presentadora adquireix molt de 
protagonisme i en ocasions eclipsa als 
entrevistats, cosa que treu importància al que 
s est àe pli a tàiàdo aàp otago is eàaàlaàse aà
espectacularitat com a personatge televisiu, 
com a show woman.  

 

 

Nom del programa Cámara abierta 2.0 

Corporació RTVE (24h) 

Duració Aproximadament 16 minuts (programa 
setmanal) 

Fil conductor (presentador/ veu en off/ 
rètols) 

El conductor del programa és la veu en off 
que apareix a cada vídeo. No hi ha cap 
presentador.  
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Temàtica (fixa/ canviant) La temàtica del programa és el tractament de 
tendències relacionades amb les tecnologies. 
Més que un prog a aà ultu alàesàt a taàd u à
programa temàtic que té interès en 
o e ta àl espe tado àa àlesà o esà

tecnologies.  

Contingut del programa El programa està estructurat en petits clips 
que mitjançant declaracions, vídeos i una veu 
en off tracta diferents temes relacionats amb 
Internet. El tipus de continguts els separen 
petites cortinetes i les que separen les 
dife e tsàse io s,à o à I t ate ,à Músi aà
o e tada ,à Túà uedas ,àe à u àp ese te à

temes que envien al programa mitjançant la 
seva plataforma web,à i utoCOM ,àe à u à
entrevisten a un personatge conegut sobre la 
seva implicació amb Internet i les noves 
tecnologies, etc. 

  

Punts forts álà o e ça àelàp og a aàs a u iaàelàT itte à
deà C e aàa ie taà . àiàe àtotà o e tà
apareix en pantalla el hashtag del programa. 
La separació dels temes mitjançant cortinetes 
és una idea molt efectiva i atractiva de 
separar seccions o temàtiques. 

Punts febles Tot i la importància tan temàtica com 
estructural que aparentment tenen les noves 
tecnologies al programa, l espe tado à oàt àlaà
possi ilitatàd i te a tua à ià o e ta àelsà
continguts que apareixen al programa. 

 

Nom del programa Los conciertos de La 2 

Corporació RTVE (La 2) 

Duració Els dissabtes dura entre 1 hora i 10 minuts i 1 
hora i 30 minuts i els diumenges dura entre 
37 i 50 minuts (2 programes per setmana) 

Fil conductor (presentador/ veu en off/ 
rètols) 

No hi ha cap tipus de fil conductor, ja que 
cada programa és un concert. Només 
apa ei e à tolsài di a tàelàtítolàiàl auto àdeà
lesào esà ueàs e ete . 

Temàtica (fixa/ canviant) En aquest cas la temàtica és fixa, ja que 
se p eà sàu à o e tàoàu aàpa tàd a uest. 

Contingut del programa El contingut és, en cada programa, un concert 
oàu aàpa tàd u à o e tàdeà úsi aà l ssi a.àE à
alguns programes el concert el protagonitza 
u aào uest aàiàe àd alt esàu aà o al.à 

  

Punts forts T àu aàte ti aà la aàiàl espe tado àsapà
exactament com serà el programa i la seva 
estructura.  
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Punts febles No és un programa audiovisual cultural gens 
o ple ,àl at a tiuàdelàp og a a recau 

exclusivament en el grup que apareix en 
pantalla i el repertori que toca. Més que un 
programa audiovisual és un seguit de 
concerts gravats.  

 

Nom del programa Àrtic 

Corporació BTV 

Duració Aproximadament 60 minuts (programa que 
s e etàdeàdillu sàa dijous) 

Fil conductor (presentador/ veu en off/ 
rètols) 

El fil conductor és la presentadora Flora 
Saura. També hi ha diferents cortinetes que 
separen les diferents seccions. 

Temàtica (fixa/ canviant) La temàtica del programa és canviant, ja que 
es tracten les arts escèniques, literatura, 
gastronomia, moda, disseny, arts plàstiques, 
etc. 

Contingut del programa Elàp og a aàesàduàaàte eàdesàd u àplat àe à
què es troba la presentadora i va introduint 
els diferents temes. Al començar el programa 
la presentadora informa de les notícies 
ultu alsà sà elle a tsàaàt a sàd i atges,à
ídeosàià tols.àDesp sàs a u ie àelsà

següents temes del programa i cada 
col·laborador presenta els seus temes des de 
plató, juntament amb la presentadora. El 
programa del dijous dia 11 de desembre, per 
exemple, la reportera Laura Sangrià comenta 
amb la presentadora des del plató els temes 
que ha dut a terme i els presenta. 
Seguidament, la directora Anna Pérez Pagès 
presenta els temes teatrals del dia i abans de 
marxar del plató proposa una pregunta 
perquè els espectadors la responguin a la 
pàgina web del programa i puguin guanyar 
unes entrades per alguna de les obres que 
s ha àe pli at.àDepe e tàdelsàte esà
apareixen uns col·laboradors o uns altres, ja 
que el programa compta amb cinc reporters, 
a més de la directora del programa. 
Seguidament la presentadora entrevista des 
del plató a un personatge de la cultura actual, 
entrevista que dura entre 20 i 25 minuts. 
Desp sàs i t oduei àu aàalt aàse i àa àu à
altre dels col·laboradors i finalment la 
presentadora tenca el programa proposant 
unes poques propostes culturals més de tipus 
variat. 
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Punts forts Presentació i fil conductor atractiu, ja que tan 
els col·laboradors com la presentadora 
transmeten calidesa i personalitat al 
programa. Cada col·laborador té llibertat per 
presentar els temes dins del seu estil, per 
ai àalgu sàapo te àu àto àd hu o àaàlesà
presentacions.  
Es proposen concursos perquè els 
espectadors participin des de la pàgina web. 
També cal destacar que les seccions es 
trobem clarament diferenciades i que la 
du adaàdelsàte esàs adaptaàaà
l ap ofu di e tà ueàesà eguià e essa iàe à
cada un. 

Punts febles L espe tado ,àaàpa tàdeà o u sa àaàt a sàdeà
contestar la pregunta que proposen en 
alguns programes, no pot opinar directament 
sobre els continguts ni interactuar amb la 
presentadora o els col·laboradors. A més, 
l e t e istaà sàta àlla gaàià o to aà
visualment, que contrasta amb la resta del 
programa, dotat de dinamisme.  

 

Nom del programa El Pla B  

Corporació BTV 

Duració P og a aàd u sà à i utsà s e etàdeàdillu sà
a divendres) 

Fil conductor (presentador/ veu en off/ 
rètols) 

La presentadora Silvia Mori és el fil conductor 
del programa. 

Temàtica (fixa/ canviant) La temàtica és variant, ja que el programa és 
una agenda sob eàlesàp opostesàd o ià sà
atractives de Barcelona. 

Contingut del programa El contingut del programa es disposa en 
diferents clips que presenta la presentadora 
desàd u àplat àe àelà ualà o sàlaà eie àaà
ella i una pantalla amb les imatges que es 
tracten a darrera. Els clips contenen imatges 
amb veu en off, entrevistes, declaracions dels 
artistes, etc. 

  

Punts forts El programa anima als espectadors a escriure 
alàseuà o euàp opostesàd o iàiàesà ealitzaàu à
rànquing que es dona a conèixer al programa. 
A més,àalsàespe tado sà ueàhiàpa ti ipi ,àse lsà
recorda que poden guanyar entrades per 
anar a veure un espectacle.  

Punts febles Estructura molt rígida i una mica monòtona.  
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15.2. Annex 2: Entrevistes 

15.2.1. Entrevista a Carles Solà, director del programa Tot u   de TV  

- Co  as de idi  ea  Tot u   i o  as de idi  el fo at del p og a a? 

El 2000 jo vaig assumir la direcció de la secció de societat i just un any després va començar a 

haver-hi un augment a nivell de percentatge molt important de població immigrada a 

Catalu a.à Iàdesàd all à laà se i àdeà so ietatà a ào ga itza àu àpetitàg up,àu à u lià ueàesà aà
espe ialitza àe àt a ta àelsàte esàd i ig a i .àÉrem poques persones, i es dedicaven diguem-

ne a fer alguna informació sobre aquest augme tà deà l a i adaà deà pe so esà est a ge esà a 

Catalunya. Jo vaig ser cap de secció fins al 2004 i llavors el 2004, quan es va acabar el meu pas 

pe àso ietat,àlaàdi e i àdeàlaà asa,àf uitàd u aà o e saà ueàha iaàti gutàa àelàJo dià“ hez, 
que era de la fundació Bofill; el Paco Escribano, llavors director, i el Jordi Sánchez van pensar 

que era necessari explicar el procés migratori a la societat catalana i es van proposar un 

programa de petit format tipo Elà edià a ie t .à Ià hoà a à p oposa à aà ià ueà e à a uell 

moment estava pendent de què havia de fer. Per tant el format, de 3 minuts, que és el que va 

o e ça à te i tà deà te psà Totà u à ,à e iaà p edete i at.à Ià elà llo à ueà o upa iaà e à laà
graella també, que era dissabte i diumenge, que és el mateix espai que ocupa entre setmana o 

ueào upa aà e t eà set a aà Elà edià a ie t .à Pe à ta tà e aà elà atei à fo atà ueà Elà edià
a ie t àpe àdeà apàdeàset a a.àái àesta aà oltàpe satàiàd algu aà a e aà aà o di io a à
que jo anés a buscar què podia fer amb tres minuts. Amb tres minuts podia fer poca cosa. 

Ta po à sa iaà sià ti d iaà u aà du adaà sà e ll à d u aà te po ada,à pe à ta tà elà ueà e à aigà
proposar va ser, primer, veure experiències en altres països, sobretot em vaig fixar amb Itàlia, 

amb Quebec i amb França on vaig veure tres tipus de programes diferents que tractaven el 

te aàdeà lesà ig a io s.à Iàso etotàdosàp og a esàe à a à o di io a à olt,à ueà a àse à U à
u doà aà olo i ,à deà laà tele isi à italia a,à ià D a íà ià d ali ,à d a uíà ià d all ,à deà laà tele isi à deà

Quebec. Aquests dos, diguem-ne, em van donar idees. Llavors el 2004 a més a més hi havia el 

fòrum de les cultures a Barcelona i hi va haver un debat molt gran sobre les migracions i jo hi 

aigàpa ti ipa .àá uellàestiu,àpe u àai à hoà a àe a ega àaàfi alàdeàte po adaàdel 2004, 

vaig anar a totes les conferències, taules rodones, vaig començar a conèixer gent, i amb 

l e pe i iaà o àaà apàdeàse i à ueàha iaàa atà i te a ia tà o àaà apàd e uipà ueàesà aà
especialitzar amb temes de migració vaig crear el programa. És a dir, una experiència prèvia i 

pe àl alt aà a da,àdo u e ta - eàiàu àfo atàp edete i atàaàpa ti àdeàl a o dà ueà a àa i a à
el Paco Escribano i el Jordi Sánchez. Ià a uíà aà i e à Totà u à .à Elà o à ta à s ha iaà
i spi atàd U à u doàaà olo i ,àdeàtotsà olors, i al final el que a llavors era el director del canal 

àiàdeà oàdia is,àelàMa elà‘a a,àseàlià aàa udi à Totàu à àiàe sà aàse la à oltà àiàa uíà aà
néixer el nom, el programa, la forma i la durada. 

-Lla o s tu ols fe  ai , u  p og a a ue s’i spira en els models que has comentat, i què et 

diuen?  

Lla o sà joà faigà u aà p oposta,à ià di à aà eu e,à o à ueà oà s à sià ai à a i à sà e ll à d u aà
temporada, que és el que et deia, el que faré és, intentar respondre amb vuitanta capítols, o 

78 o 82, les 78, 80 o 82 preguntes que es pugui fer qualsevol persona que vegi el programa i 

que li interessi saber perquè ve la gent ara, perquè no venia abans, com ve, com arriba, 

quines dificultats té, què busca... és a dir, els perquè de la immigració a Catalunya. I em vaig 
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pla teja ,à joà e à aigà fe à à oà à i te oga ts,à ià d a uíà a à so ti à elsà p i e sà à apítols.à
I te ta tà espo d eàa uestesàp egu tes,àpe u à e e ,àd o à e e ,à o àesàt o e àa uí,à o à
els hi va, com els acollim, estem preparats, què busquen, quins són els seus somnis, quines són 

les seves dificultats, la llengua, etc. És a dir, tot allò que té a veure amb un procés migratori 

que la gent del país que no sap de què va tot això perquè és molt recent, una immigració tan 

gran com la que començava a haver-hi a aquells anys 2001-2004, doncs es pot fer.  

-A partir de les inquietuds que tu tenies, no? 

Exacte, que poden ser les inquietuds de qualsevol altra persona del país. 

-Què creus que ha de tenir un programa audiovisual cultural perquè funcioni? 

Ha de respond eàso etotàaàlesà e essitatsà ueàt àlaàge tàd i fo a i ,à sàaàdi ,àu àp og a aà
potà se à di ulgatiuà oà potà se à d e t ete i e t.à “ià sà di ulgatiu,à ià e à a uestà asà u à p og a aà
audiovisual cultural, doncs el que ha de respondre és a les necessitats que té la gent trobar 

espostes a t a s d’a uest p odu te audio isual. Pe  e e ple, si fas u  p og a a de teat e, 
de i e a, de úsi a, ha de se  u a age da ue et idi l’ate i , pe u  o eguis s e llà 
de l’o a ue as a eu e, ui s el di e to , ui s  els a to s, d’o  s’ha i spi at, s a di , tot 
el ue e olta u a p odu i  ultu al s’ha de efle ti  d’allà, s’ha de fe  a  u  fo at ue 
atregui a la gent, és a dir que no sigui avorrit, un programa cultural ha de se  l’a títesi de 
l’a o i e t. No ha de ser un programa tampoc per iniciats, sinó un programa per grans 

públics, però això no vol dir baixar el llistó dels continguts, sinó els continguts han de ser 

d’i te s, ha  de te i  u  i ell pe  la ge t ue a a us a  u  p og a a ultu al pe  a la 
vegada no ha de ser només per erudits, i ha de ser amb un format atractiu. Però sobretot, 

pe u  ti gui it, ha d’esta li  u  feed a k a  l’audi ia, i a uest feed a k o s 
s’esta lei  si tu o ei es ui es s  les e essitats ultu als de l’audi ia ue et va a 

buscar.à Ià pe à ta t,à potse à alà o e ça e tà pe sesà u aà osaà ià desp sà hasà d a a à a ia tà e à
fu i àdelàfeed a kà ueàs esta lei àpe àe e pleàa aàa àlesà a esàso ials.àTuàpotsàsa e àsiàall à
té interès, si la gent té interès amb altres coses i fins i tot tu pots fomentar aquest feedback, 

pots intentar fomentar una empatia amb el telespectador que permeti, diguem-ne, que aquest 

telespectador, aquesta audiència, et digui si allò que tu estàs fent és el que busca o li falten 

oses.àT hasàd adapta ,àhasàdeàpode àa a à a ia t,à ueà sàelà ueàhe àfetàpe àe e pleàaà Totà
u à ,à adaàte po adaàhe àfetàu aàp opostaàdife e t,àapa e t e tàpotàse la àelà atei à
programa però no ho és, per exemple abans tenia una durada de 3, ara dura més de 6 minuts, 

hem anat creixent sense demanar-ho a ningú. Hem anat creixent una mica per necessitat. 

Ta po à ole àsupe a àelsà à i utsàpe u àpe se à ueàl audi iaà sàdeàsisà i utsàta po à
elsàagua ta àa àu aàhist ia,àpe à síà ueà s haàesta le tàa uestàFeed a k,àa elàdelà ost eà
tema sobretot, amb el món de la immigració a Catalunya.  

-Ai  de les a es so ials ta  t’ho a a a a p egu ta . 

Molt important, les xarxes socials, ara mateix Facebook, Twitter... Nosaltres no en tenim, però 

si el poguéssim mantenir també hi seriem, o Instagram amb les fotos, tot el que és la 

comunicació amb el món a través de les xarxes, permet que el programa vagi més enllà. Que la 

gent el comparteixi, que el faci seu. Les xarxes fan de cadascú de nosaltres els programes fets 

per altres.  
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-I tu creus que les xarxes socials mica en mica van agafant el paper de la televisió? 

No, ho complementen. Jo crec que la televisió és un format que segueix sent molt interessant 

pe u àe d eçaàlaài fo a i ,àteàl e apsula,àteàlaàp og a a.àDesp sàtuàetsàelà ueàaàpa ti  de 

lesàte esà e essitats,àpotsàde idi à ueàlaàp og a a i àtalà o àest àesta le taà oàt i te essaàiàlaà
asàaà us a àaàt a sàdeàl o di ado .àPe àlaàtele isi à o ti uaàe isti tàpe àa uellaàge tà ueàaà

les nou del vespre mira el telenotícies. Però si tu arri esàaà lesàdeu,àa aà jaà te sàaà t a sàd u à
Smart TV o a tra sàdeàlesà a es,àaàt a sàd Internet, a través de les pàgines web, a través del 

que tu vulguis, dels canals de Youtube o d o à ulguis,à laà e upe a i àd a uellaà i fo a i à iàaà
més a més tu la pots es ua te a , la pots o e ta , la pots o pa ti , pe  ha d’ha e -hi un 

producte inicial, i aquest producte inicial segueix tenint un format clàssic de ràdio, de premsa 

escrita, ara premsa escrita també per Internet, i de televisió. I aquests formats jo crec que 

continuen funcionant. Què passa? Que a a, a  les a es i tot plegat, s’es i ole , es fa  
trossets, es comparteixen més i tenen més recorregut. Abans era s e et,à iàsiàhoàhasà istàhoà
has vist i com la televisió no torni a repetir el programa, ja no el pots veure, perquè no erets 

all àalàda a tàaàl ho aà ueàhoàfeie .àá aàai àjaàs haàa a at.àá aàetsàtuàelà ueàde idei à ua à olsà
veure què i a través de què.  

-I creus que és bona iniciativa la que implementen alguns programes de posar el nom del 

programa, coixinet, i que la gent pugui anar comentant el contingut del programa i pugui 

a ia , d’algu a a e a, el seu o ti gut?  

“í,àpe u àeste àe àu à o e tàe à u às haàde o atitzatà l a sàalsà itja s,àe a aà lià faltaà
molt per ser una democratització absoluta, però sí que ara aquests continguts els pots 

o pa ti ,à sàaàdi ,àall à ueàest àpassa tàe àdi e teàso etot,àoàu àp og a aàela o at,àu à à
i uts à oà u à do u e talà oà u aà e t e istaà ueà tuà hasà g a atà a a s,à laà ge tà potà a a -la 

comentant. Evidentment, si és un format obert, en el sentit que és un directe, el programa pot 

juga àa àall à ueàest à e e t,àa àelàFeed a kà ueà epàdeàlaàge t.àIàpotàdi à i a,à laà a aà
e sàest àde a a tàai àiàte sàelà o idatàoà o idatsàall àiàpotsào i àde atsàaàpa ti àdel que 

laàge tà ueàest à i a tàelàp og a a,à ueàs ,àalà apàiàaàlaàfi,àelsàdesti ata isàd all à ueàest sà
fe t,àt esta à o e ta t,àpe àta t,à sà o àsiàe àelàplat àe à o ptesàdeàte i -hi un entrevistador 

hiàti guessisà . àe t e istado sà ueàt esta à i a tà i dels quals una part és activa dins les 

xarxes i a través del coixinet pot fer comentaris sobre allò. Si això el programa té la sensibilitat 

de recollir-ho i incorporar-ho, fa ue la ge t se ti ue s’apode a de la p og a a i , d’a uell 
programa i dels conti guts d’a uell p og a a, pe u  i te  d’algu a a e a, es 
o e tei  e  a to . Es o e tei  e  pa t a ti a d’a uell p og a a, o e  u  espe tado  

passiu com passava fins ara, per tant, jo crec que és el futur. 

- C eus ue d’algu a a e a ha a iat l’exigència? Perquè no és el mateix està tu com a 

e t e istado  ue ha e  d’esta  pe de t del ue diue  a les a es so ials o del ue ole  
els espectadors.  

No,àjoà e à ueàl e ig iaàse p eàhiàhaàestat.àÉsàaàdi ,à ua àu aàtele isi ,àu aà dio,àu à itj à
en general però sobretot les televisions públiques, saben que el seu pressupost ve del 

p essupostà pú li ,à do sà elà i ellà d e ig ia,à deà fe -ho bé, del rigor, de la transversalitat, 

ideològica en la seva programació o del respecte, etc, sempre hi ha estat. Què passa? Que ara 

hasà deà espo d eà aà sà oses,à hasà deà espo d eà aà ai à ueà d ie ,à aà laà opi i à ueà s est à



El programa interactiu Arroba Cultural  

86 
 

ge e a tà aà pa ti à deà lesà de la a io sà d u aà pe so a,à oà d u à de at,à oà d u à p og a aàoà d u à
reportatge que tu estàs emetent, i per tant, i sobretot en directe, més que obligar més o fer 

que siguis més exigent el que fa és que hagis de ser més curós en el que dius o en el que passa 

en aquest programa perquè la reacció immediata que es produeix, pot conduir diguem-ne a 

cap un lloc o cap un altre al final d a uestàp og a a,à sàaàdi ,àai àhoàhe à istàa aàalàfi alàdeà
Ciutatà o ta ,àpe àe e ple,à ueàs esta aàe ete tàiàlaàge tà o e ta aàu à u tàdeà osesàiàlaà
ge tà esta aà pa ti ipa tà delà de atà deà l e issi à d u à do u e talà ueà aà ge e a à totaà u aà
reacció política, social i mediàtica que ha fet que aquest cas, potser no es tornarà a reobrir, no 

ho sé, però en tot cas sí que ha sigut un debat públic sobre si es van fer les coses bé, si la gent 

que va acabar diguem-ne condemnada és culpable o no, sobre si hi ha alguna cosa més a 

i estiga ,à so eàsià s haàdeà eo i àelà as.àÉsà l e issi àd u àdo u e talà ueà jaà te iaàelsà seusà
anys i que havia estat en festivals i tot el que tu vulguis, però que per a molta gent era la 

primera vegada que allò es veia i que va generar fins i tot després programes de debat com el 

Pu t at àaào àlaàge tà aàsegui àpa ti ipa tàiàapo ta tàlaàse aàopi i ,àelàseuà o ei e e t,àaào à
es van donar a conèixer trossos que havien estat trets del primer documental, és a dir, tot això 

ho ha fet la gent. Si a uest p og a a o l’hagu s ist i gú i i gú l’hagu s o e tat a 
través de la xarxa, no hauria tingut la repercussió que va tenir, i per tant, aquest 

apoderament dels mitjans per part de la gent, sí que fa que els mitjans hagin de tenir molt 

més en compte l’audi ia ue a a s. A a s e  espe tado s passius, i o pa ti ipà e  
del que veiem. Ara sí. Com a molt feies una carta al director o enviaves un escrit o després 

ua  hi a ha e  ails u  ail a l’ofi i a d’ate i  a l’audiència de TV3 o de Catalunya ràdio 

o una carta al director del diari. Però això costava molt més, ara és molt immediat. Amb 100 

paraules pots dir un munt de coses, per tant un tuit pot generar... és tot un món el Twitter.  

-Quina diferència creus que hi ha entre un programa televisiu i un programa online?  

Només és la manera en què arriba perquè els continguts són més o menys els mateixos. Un 

Totà u à àonline, per exemple, podria tenir molt més feedback, podria participar molt 

més a través de les xarxes, de crear els personatges, els protagonistes, ara nosaltres els hem 

de buscar. Si estiguéssim a la xarxa, connectats, molta gent es podria, molt més que no pas 

a a, p oposa  o  a p otago ista, pod ies te i  olta s o e sa al olta t d’a uell 
personatge, dels temes a tractar, podries crear fòrums, és a dir, podries aprofitar molt més el 

feedback amb la gent. Pots crear un grup de WhatsApp, pots crear un Twitter que permeti que 

la gent vagi comentant les coses i vagi compartint... En definitiva, totes aquestes coses són 

avantatgesà ià potse à l i o e ie tà sà ueà lesà isualitza io sà ueà u à p og a aà o à Totà u à
àte e àaà I te etàs à oltà eduïdesàe à ela i àaà l audi iaà ueàe a aàte i .àÉsàaàdi ,à

nosaltres fem una audiència mitjana de 250.000 espectadors cada dissabte i cada diumenge, i 

deà isualitza io sàelà ueà sàe àpotàte i ,à ueàa aà he àti gutàalgu ,àdeà . ,à . ...àPe à
estem encara a les beceroles del que és, diguem- e,àlaà isualitza i àd u aà osaà o àa uesta.à
Una altra cosa és aquells vídeos que es converteixen, no saps perquè, el Ganga style , que 

l ha à istà ilio sà ià ilio sàdeàpe so esàa euàdelà ,àpe àai àpassaàu aà egadaà adaà e tà
temps però pel mig hi ha els milers de visualitzacions que no arriben a tenir els 250.000, 

500.000, 800.000 espectadors que té un programa en una hora determinada emes per la 

televisió. Per tant, encara aquests programes que no són espectaculars, perquè el que busca la 

gent a Internet són coses que surten molt del comú; les comunes encara tenim, diguem-ne, un 

temps abans no puguem e u ia àaàlaà a e aàd a i a àaàt a sàdeàlaàtele isi àiàdedi a -nos 
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només a fer-ho online. Però, que el futur va cap aquí, perquè permet moltes més coses que no 

pas la televisió? Una televisió interactiva també ho permetria, seria una mica una combinació 

entre el que seria online i la televisió convencional. Al final el format no ha de determinar el 

contingut. El contingut a través de la xarxa que és el que ja està passant ara, ens permet 

nosaltres a través de Facebook, per exemple, tenir un feedback diferent que el que tenim 

només quan emetem per televisió. Perquè com a molt hi pot haver un comentari allà a sota a 

la web, o ens pot arribar algun correu electrònic al nostre email, però a través del Facebook 

podem compartir fotos, del rodatge, ja ho saps què ens ha anat passant, vull dir que la gent 

ho viu més a prop, hi ha aquesta interacció, aquest feedback, aquesta complicitat amb el 

programa i aquesta participació, aquest fer-s’ho seu. És el futu , pe  des o ptat.  

- Si tu haguessis de fer un programa cultural, de quins temes tractaria, ja sigui com a 

professional o com a espectador? I quin format tindria perquè fos atractiu? Hi ha molta gent 

ue o els a a a d’e te d e, ue o s’hi a a a d’e ga a . 

Jo per exemple aniria a buscar el procés creatiu. A mi l o aàe posadaà ag adaàpe à oàe à
diuàg a à osaàpe u àlaàpu àa a àaà eu e,àpu àa a àaà eu eàl e posi i àiàest à ,àpe àelàp o sà
creatiu, què porta a un pintor, a un escultor, a una persona que treballa a les instal·lacions, al 

vídeo art, qualsevol cosaàd a uestesà ag adaà eu eà elà p o sà eatiu,à o i e à uià hià haà alà
da e aàdeà adaào a,àdeà adaào aàdeàteat e,àdeà adaàpel·lí ula,à ag adaà eu eà o às est à
g a a tàu aàpel·lí ula,à ag adaàpode à eu eà o às est à o st ui tà ultu a,à sà ueà oàpasàlaà
ultu aàe llau adaàiàjaàfetaàiàdist i uïda.àM ag adaàpa la àa àu àes ipto àiàelàlli eàjaàelàllegi à

jo, la televisió oà haàdeàllegi àelàlli e,àlaàtelevisió oàhaàdeàse àl o aàdeàteat eà istaàall àaàlaà
televisió, no, jo vull veure les bambolines de l o aàdeàteat e,àvull veure el procés creatiu, vull 

pa la  a  els a to s, ull pa la  a  el di e to , ull pa la  a  l’es ipto  ue ha fet l’o a 
de teatre. L o aàdeàteat eàjoàl a i àaà eu eàalàteat e,àelà i e aàjaàl a i àaà eu eàalà i e a,àjoà
vull pa la àa àelàdi e to ,àa àelsàa to s,à ullà eu eàelàp o sà eatiuàd a uellaàpel·lí ula,à ullà
eu eà o àesà eaàu aào aàd a t,àiàpe àta t,àjaàa i àaàl e posi i .àIàdesp sàhi ha d’ha e  u a 

molt bona agenda. Jo he de poder saber tot el que passa al país, en aquest cas és un 

p og a a ultu al atalà, s u  p og a a ultu al d’u  po le o d’u a iutat, al i ell 
te ito ial al ue fa i efe ia a uest p og a a ha d’ha e -hi tot el que passa en cultura 

a uell dia. És a di , La ut a a , a uesta age da ultural que hi ha per exemple per 

Internet, a la televisió. Ià u à haàdeàpe et e?àM haàdeàpe et eàde idi à joàcom monto la 

meva agenda cultural, oà eà l haà d i di a à laà tele isi ,à oà haà deà e o a a à u esà oses i 

unes altres no. Per exemple, trobo a faltar molt la cultura alternativa. Hi ha molta gent que 

està creant espais ocupats per exemple amb centres socials ocupats, o hi ha gent que no té 

accés al que serien els canals convencionals de la cultura, que no és la cultura 

subvencionada, que no és la cultura de grans obres de teatre del Liceu, del Teatre Nacional 

de Catalunya, o del Teatre Lliure, sinó que hi ha teatres populars en barris o en pobles, o 

úsi a pe  e e ple ue s’està fe t a dife e ts i ells, o o s la úsi a de les g a s 
estrelles que venen al Sant Jordi, sinó moltes coses que passen a nivell de petits formats i de 

ge t s alte ati a ue o ’a i e . Per tant aniria a buscar també allò més desconegut. A 

sorprendre. O sigui, un programa cultural que no sorprengui, i que no faci servir l’Iphone o el 

mòbil, que no faci servir la foto, que no faci servir les xarxes, que no faci servir la 

t a sg essi  ta  e  el lle guatge audio isual, e  el lle guatge pa lat, o ’at au ia, a i 
o ’at au ia; jo o el fa ia. Per fer un programa convencio alà joà oà hià posa ia.à M hià
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posaria si aquell programa transgredís amb tot, perquè la ultu a t a sg edei  a l’estato quo, i 

ho ha de fer constantment per avançar amb nous llenguatges, amb nous models de creació 

artística, fins i tot incomprensibles a vegades en el moment en què es comencen a crear, 

però sempre ha estat així. El modernisme va trencar esquemes, el cubisme va trencar 

es ue es,àelà su ealis eà aà t e a àes ue esà ià l a tà a tual,à l ele t i aà ià l audio isualà ià totà
això està trencant esquemes. A vegades ens semblen incomprensibles segons quines coses, 

però han de passar. I a la televisió, un programa cultural fet online, o a través de mitjans 

convencionals, ha de trencar aquests esquemes. 

 

15.2.2. Entrevista a Marta de Lucas, realitzadora dels p og a es Tot u   i El 
pa la e t  de TV  

- Quins són els requisits que creus que ha de tenir un programa audiovisual cultural?  

Qualse ol p og a a pe u  fu io i, des de asa s’hi ha de pode  pa ti ipa . “i s ultu al, 
pots fe  des d’u  o u s a u  epo tatge o  tu, o o s t’hagis de posa  da a t la 
televisió sinó que tu hi has de poder participar. I així és com realment interessarà. Aquesta 

s la ú i a f ula ue e  ue pot fu io a . O s  epo tatges ue t’i te esse  olt pe  
la temàtica, però això va dirigit a quatre persones, a quatre que realment li interessi aquella 

te àti a. “i ha de se  a l’a ast de totho  i ole  ue t io fi, o ole  ue agi a les dotze 
de la nit a unes persones que ja el van a buscar. Però això no genera audiència. Si volem que 

es t o i a l’a ast de totho  ol di  ue des de asa o pot se  passiu a uest p og a a. Has 

de poder-hi participar. Si és un concurs des de casa has de poder-hi jugar, ha de generar un 

debat, ha de fer alguna cosa. Ha de fer que tu participis. Si a tu no et deixa participar-hi, no 

agafarà a tothom, agafarà a quatre que estan molt interessats en aquella temàtica. 

- Quina és la forma que tindria el teu programa cultural ideal? Amb presentador, sense 

presentador? Creus que això és important?  

Depè .àDeàp og a esà ultu alsà hiàhaà olts.àE ide t e tàsià sàu à o u sàhiàhaàd ha e àu à
presentador per donar-li dinàmica, si no és un concurs dins del cultural també hi pot haver 

do s,à pa la à d u à es ipto à e à o et,à oà hià haà u aà f ulaà ueà se ei ià per a tots. Cada 

p og a aàhoàhaàd e fo a àaàlaàse aà a e a.àNo crec que els programes hagin de durar més de 

quaranta minuts. Crec que és una eternitat avui en dia fer quaranta minuts. Aleshores, en els 

culturals, jo els faria de trenta o quaranta minuts com a màxim.  

-I què en penses del presentador show woman /show man? Ho veus interessant?  

Hi ha fórmules que funcionen així. Aquí sí que seria molt més un concurs, ja que són més show 

i en aquest tipus de programes el presentador té un pes molt important. Però també podria 

ser un concurs cultural i aleshores sí que funcionaria. 
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-Co  a espe tado a, ja o o  a p ofessio al, ui  p og a a ultu al t’ag ada ia ue es fes i 
de què tractaria? 

M ag ade à oltà elsà epo tatgesà pe à oà ta à o à aà p og a esà ultu alsà si ó com a 

reportatges. De culturals trobo que falten programes de llibres, els fan molt avorrits, quan crec 

ueà sà si ài te ta à o àsiguià ueàlesàge e a io sàjo esàs i te essi àpe àlaàle tu aàiàpe soà ueà
no ho estem aconseguint i cada vegada menys. Perquè I te et,à pe u à totàhaà d a a à oltà
ràpid, perquè llegir és com pesat i crec que està costant moltíssim i cada vegada més que per 

molt que els mitjans que es posen perquè els nens llegeixin no ho fan. Aleshores crec que 

faltaria un programa cultural dirigit a que els nens llegeixin més. Fer atractiu la lectura. El 

ueà oàpotàse à sà ueàdeàso teàse lsàhiàposiàu sàtot osàdeàlli esà ueàs àpesatsàdeàllegi àiàai à
ja... És a dir, és millor que si hi ha un noi que li interessa el futbol que se li doni un diari 

espo tiu, pe u  o  a í i  llegi à, s igual. No s  o  s’hau ia de fe , pe  e  ue els 
mitjans i sobretot els públics, estem en deute en aquest aspecte. 

-Creus que és important la connexió dels programes de televisió a Internet? 

És primordial avui en dia. Si fas qualsevol programa i no tens la possibilitat de que la gent 

pugui col·laborar-hi des d’I te et, ho has pe dut. És i pe sa le a tual e t o fe  tot 
sa e t ue e istei  I te et i ue sego s o  es i a s la tele isi  a t a s d’I te et ue 
a través de la televisió. Posar- os e  o t a d’u a ealitat s posa -nos pedres sobre la 

ost a teulada. E s he  d’adapta  tots. I quan tu tens un moment, aniràs a veure aquell 

programa que no has pogut veure. I ho faràs per Internet perquè cada vegada menys gent 

s asseuàalàsof àaà i a àlaàtelevisió amb família. Cadascú està amb la seva tableta i està mirant el 

seu programa. O per Youtube. És una pena? També va passar quan va sortir la televisió, que la 

gent ja no escoltava tant la ràdio. És anar-se adaptant. No vol dir que sigui dolent, és diferent.  

-Creus que Internet està passant a substituir la televisió, creus que és una cosa 

complementària? 

No està substituint la televisió en absolut, és un nou mitjà per on veure la televisió. El que està 

substituint potse à sàelàsal àdeà asa,àl itàfa ilia à ueàtotho àseiaàalà olta tàdeàlaàtelevisió i 

all àesàpassa e àlesàho es.àIàai à sàelà ueàs est àpe de t.àCadas úàest àaàla seva habitació amb 

el seu mòbil o tablet per poder mirar el seu programa. Però en realitat totes les coses que es 

miren són del Youtube o de la pròpia televisió. Jo penso que no està canviant el que es veu.  

-I com creus que està evolucionant Internet? Aquesta convergència de mitjans? 

á i à aà s,à adaà egadaà hià hau à sà ià jaà hià haà p og ames que estan pensats i creats 

e lusi a e tàpe àI te et.àCadaà egadaà hiàhau a à sàpe à oàpe soà ueàhague àdeàte i à
po à ueàlaàtele isi àesàdei iàdeà i a .àHiàhau àlaàtele isi ,àlaàtele isi àaàt a sàd I te etàià adaà
vegada més, hi haurà cadenes que començaran a fer només productes per Internet. Però no 

e à ueàu àsu stitui àaàl alt e. 
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. .àá e à :àTe tosào ie tatiusàdeàl es aletaàdelàp og a a 

TEXT 1: 

- (Presentadora) Bona nit. Avui és un dia molt especial. Comencem amb Arroba Cultural, un  

programa que no us deixarà indiferents i en el que vosaltres hi teniu molt a dir. En aquest 

primer programa parlarem dels musicals.  

TEXT 2: 

- (Presentadora) Doncs ja ho heu vist, tenim musicals molt potents que us volem ensenyar. Si 

tu,à ueàest sàaà l alt a a daàdeà laàpa talla/l o di ado ,àest sà immers en un nou projecte de 

ea i àd u à usi al,àsià us uesàa to sàpe àfe -lo,àfi a ça e t,àiàtotàall à ueàse tàpuguiàa udi ,à
ara és la teva. Potsà a u ia à laà te aà p opostaà aà laà ost aà p gi aà e ,à aà l apa tatà Musicals 

us o/ofe ei o . I ara sí, rebem en X, que està ansiós per començar. 

TEXT 3: 

- Col·la o ado à àDo sàsí,àesti à oltàa si sàpe à o e ça àa àelàp i e àp og a aàd á o aà
Cultural. Espero que ens envieu molts comentaris a través de la xarxa social. Estaré molt atent 

a totes les vostres propostes. 

- (Presentadora) I què ens portes avui? 

- (Col·laborador 1) Bé, per aquest programa primer he anat a visitar els actors del musical Mar i 

Cel. Voleu saber quin rollo es porten els actors? Doncs... aquest. 

TEXT 4: 

-(Col·laborador 1) Doncs això és el que va passar entre els actors del musical Mar i Cel. Però 

ara anem al Twitter, on els espectadors/ internautes estant comentant l est e aàdelàp og a a.à
La Maria, per exemple, ens diu que X. La Sandra ens anima a X i l I a àfaàlaàsegüe tàp oposta:à
X. Moltes gràcies nois, esperem que continueu comentant. Ara us mostrem un altre musical 

que es fa a Barcelona, que podeu anar a veure fins el 29 de març. En aquesta ocasió hem anat 

a veure els moments previs i els de després de la funció, per saber què ens deia la gent sobre 

l o aàiàai íào ie ta àelsàdeà asa.àá uíàhoàte iu.à 

TEXT 5: 

-(Presentadora) Moltes gràcies X. Esperem que els usuaris continuïn enviant les seves 

propostes per les xarxes socials i ens veiem al final del programa. De seguida tornem. I si us 

moveu, que sigui per anar a buscar el telèfon mòbil i obrir el Twitter. Fins ara! 

TEXT 6: 

-(Presentadora) Ja tornem a ser aquí amb la segona part del programa. És hora de veure-us a 

vosaltres, als espectadors. 
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TEXT 7: 

-(Presentadora)Com us deia, aquesta segona part del programa la protagonitzareu vosaltres. 

Pe àai àdo e àpasàaàlaà ost aàsego aà ol·la o a i àdelàp og a a.àL e a tado aàX. 

TEXT 8:  

-(Col·laboradora 2) Hola! Tinc moltes ganes de ensenyar-vos com hem fet aquesta segona part 

delàp og a aàpe u à eal e tàso p e d à olt.àÉsàu aà osaà ueàjoàdi iaà ueà aiàs haàfet,àoàsià
més no, no en un programa cultural.  

-(Presentadora) És cert, perquè què seria la cultura sense aquelles persones que la fan, sense 

la cultura alternativa, sense les ganes de crear? 

- Col·la o ado aà àE a te,àda e aàd u àg a àa tistaàse p eàhiàhaàu aàhist ia,àiàai à sàelà ueà
es busca aquí, gent que ens pot estar mirant en aquest moment que té ganes de demostrar 

que ell també és cultura, ueàt ài te s,àiàe àelà asàdelàp og a aàd a ui,à ueàsapà a ta àià oltà
bé cançons de musicals. Anem a veure-ho! Comencem amb el talent del/la X. 

TEXT 9:  

- P ese tado a àB utal,àaà ià haàe a tatàX. 

-(Convidat/da 1) Moltes gràcies.  

-(Col·laboradora 2) És que és molt brutal, i tenir-la aquí ens encanta. Moltes gràcies per venir. 

Què són per a tu els musicals? 

-(Convidat/da 1) Resposta. 

-(Presentadora) Les setmanes prèvies al llançament del programa, els espectadors han votat 

una pregunta a través de la pàgina web. I la més votada, és la següent: quan vas descobrir que 

oliesà a ta à úsi aàd a uestàestil? 

-(Convidat/da 1) Resposta. 

-(Col·laboradora 2) Quin consell donaries a aquells que, com tu, tenen interès en obrir-se camí 

amb aquest estil de música? 

-(Convidat/da 1) Resposta. 

-(Presentadora) Moltes gràcies X. Ha estat tot un honor. Avui també ha vingut el/la X. 

Benvingut/da! 

-(Col·laboradora 2) Anem a veure qui és i què fa.  

  TEXT 10: 

-(Presentadora) Uau X. 

-(Convidat/da 2) Moltes gràcies.  
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-(Col·laboradora 2) És que és al·lucinant també. Quins objectius tens quan et poses a cantar? 

-(Convidat/da 2) Resposta. 

-(Presentadora) Els espectadors volien que et preguntéssim: perquè vas decidir començar a 

cantar aquest estil i no un altre? 

-(Convidat/da 2) Resposta. 

-(Col·laboradora 2) Què creus que ha de tenir un músic per cantar cançons de musicals? 

-(Convidat/da 2) Resposta. 

-(Presentadora) Moltes gràcies X. Ha estat super bé. Cantes molt bé. Avui també ha vingut el/la 

X. Benvingut/da! 

-(Col·laboradora 2) Anem a veure qui és el/la X.  

TEXT 11: 

(Presentadora) Quina veu! 

(Convidat/da 3) Moltes gràcies.  

(Col·laboradora 2) És que hi ha un nivell avui... Què et va motivar a tu cantar aquest estil? 

(Convidat/da 3) Resposta. 

(Presentadora) Iàelsà ueàe sà eue àaàl alt a banda de la pantalla volen saber quin musical ens 

recomanaries i perquè.  

(Convidat/da 3) Resposta. 

Col·la o ado aà àPe u à eusà ueàag ade àlesà a ço sàd a uestàestil? 

(Convidat/da 3) Resposta. 

(Presentadora) Moltes gràcies X. Estic segura que arribaràs molt lluny. No defalleixis i ja sabeu 

tots/ totes que per haver participat al programa, si en el futur voleu anunciar algun projecte 

important ho anunciarem pel Facebook del programa. Moltes gràcies a tots/ totes! 

TEXT 12: 

P ese tado a àHaàa i atàl hora de dir adéu a aquest primer programa. El següent tractarà de 

la música pop, així que no us encanteu i envieu-nos els vostres vídeos a través del correu del 

programa o de la nostra pàgina web. Ja veieu que vosaltres sou els protagonistes, aprofiteu-

ho. Iàsià oleuàsa e à l age daà ultu alàdeà laàset a aàpodeuàe t a àa la pàgina web i consultar 

Busco /ofereixo  on podeu penjar tot tipus de propostes i projectes culturals. Fins la setmana 

que ve culturalistes! 
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15.4: Annex 4: Cartell universitari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T’ag ada la ultu a? 

Vols participar a un programa cultural online? 

E ia’ s u  o eu a arrobacultural@gmail.com 

amb el teu currículum i ens posarem en contacte 

amb tu.   

Som un equip de persones joves que volen 

passar-ho  o pa ti t ultu a! Apu ta’t! 

mailto:arrobacultural@gmail.com
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15.5: Annex 5: Tràmits de constitució de la Societat Limitada 

áà o ti ua i à s e pli aà e à u à o sistei à adaà p o edi e tà que cal dur a terme per a la 

o stitu i àd u aà“.L.à 

1. Certificació negativa del nom: esàt a taàd u à e tifi atàpe àacreditar que no existeix 

cap altra societat amb el mateix nom. 

 

2. Certificat bancari: e tifi atà o fo eàs haàdese o satàelà apitalàso ialàe igitàpe àlaà
legislació. 

 

3. Escriptura pública: acte en què els socis fundadors procedeixen a la firma de 

l es iptu aàda a tàd u à ota iàiàaàl ap o a i àdelsàestatutsàdeàlaàso ietat.à 
 

4. Codi d’ide tifi a i  fis al: ú e oà ueàse ei àpe àaàlaàide tifi a i àdeàl e p esaàaà
nivell fiscal. 

 

5. Liquidació ITP: i postà ueàg a aàelàt asp sàdeà apitalàso ialàaàl e p esa. 

 

6. Inscripció en el registre mercantil: moment en què la societat adquireix plena 

apa itatàju ídi aà totesàlesàso ietatsàe eptua tàlesà oope ati esàha àd esta ài s itesà
en el registre mercantil). 

 

7. Alta I.A.E.: impost sobre les activitats econòmiques que gra aàl e e i iàd a ti itatsà
empresarials, professionals o artístiques.  

 

8. “ol·li itud de la lli ia d’o e tu a d’a ti itat i i stal·la io s: document que 

a editaàaàl e p esaà ueàpotà ealitza àlaàse aàa ti itat. 

 


