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1. PRESENTACIÓ/JUSTIFICACIÓ 

UN PROGRAMA PER A TOT EUROPA 

Aquest projecte planteja un programa de televisió emès conjuntament a tota la 

Unió Europea, que contribueixi a la legitimació de les institucions comunitàries.  

Segons el seu web oficial, la Unió Europea “és una associació econòmica i política 

de 28 països europeus que abarquen gran part del continent”. Però som només 

això? No compartim més que una moneda i un grapat de tractats i institucions? 

Resulta inevitable pensar que, malgrat totes les guerres que ha patit el nostre 

continent, tots compartim uns valors i una cultura que fan possible que avui en dia 

funcionin les nostres relacions diplomàtiques. Europa ja no és l’estranger, Europa 

som tots. 

Més de 20 anys després del Tractat de Maastricht, la UE no és només una 

associació econòmica i política, sinó que també ha creat una identitat col·lectiva. I 

malgrat que les administracions dels 28 països actuen de manera conjunta i han 

cedit part de la seva sobirania a la Unió, les institucions europees encara resulten 

una cosa llunyana per a gran part dels ciutadans.  

La participació a les darreres eleccions al Parlament Europeu va ser del 43%, una 

xifra molt inferior a la registrada a les eleccions generals, autonòmiques o 

municipals. Aquestes dades demostren que les institucions comunitàries encara 

desperten poc interès a la ciutadania, malgrat que són les encarregades de 

prendre decisions tan importants com quins són els nivells màxims de 

contaminació atmosfèrica permesos, o si es poden comercialitzar productes 

transgènics. Quan fem coses tan quotidianes com comprar una peça de roba, o 

contractar una línia telefònica, estem fent servir lleis europees de les quals ens 

hem despreocupat absolutament. 

Part de la culpa d’aquesta desconnexió amb la resta de la Unió, la tenen els 

mitjans de comunicació. Ara mateix, a Europa hi ha 28 ecosistemes mediàtics 

diferents, amb els seus mitjans, públics o privats, que parlen del què interessa en 
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aquell territori i ofereixen una perspectiva molt local de tot allò que passa a 

Europa. No hi ha una televisió al servei de la democràcia europea que analitzi i 

expliqui a tots els ciutadans de la unió per igual què passa a les seves institucions 

i dins de les seves fronteres. I això que la plataforma per dur a terme aquesta 

tasca existeix des de fa dècades. 

La Unió Europea de Radiodifusió (UER), amb més de 50 anys d’història, és molt 

més antiga que la UE, o fins i tot la Comunitat Econòmica Europea. En tots 

aquests anys s’han intercanviat moltes imatges i cobert conjuntament molts 

esdeveniments, però els únics programes emesos simultàniament a tot el 

continent han estat els concursos d’Eurovisió. 

Malgrat totes les crítiques rebudes per diverses raons, aquests concursos no 

deixen de ser un magnífic exemple de col·laboració entre països, de cooperació 

entre desenes de televisions diferents i d’unió de forces per a assolir un objectiu 

comú. En definitiva, un gran exemple de la consolidació d’Europa. 

Ara bé, Eurovisió només és un cop l’any, i els europeus tenim moltes més coses 

en comú la resta de dies. 

La proposta plantejada en aquest treball és la creació d’un programa de televisió 

emès conjuntament a tota la Unió a través dels membres de la UER que apropi les 

institucions europees i tot allò que s’hi debat als ciutadans. 

Seria un espai de debat polític, amb la presència de representants dels grups 

parlamentaris, de la Comissió Europea, o fins i tot, de caps d’Estat. Mitjançant 

tertúlies, debats o entrevistes, el programa dedicaria una nit a la setmana a 

analitzar l’actualitat política en clau europea. 

A més, aquesta mateixa plataforma podria ser utilitzada per a la cobertura de les 

cites electorals. Actualment, les cares visibles de les eleccions europees són els 

caps de llista dels partits de cada país, i ben poca gent té clar a quin candidat 

recolzen perquè dirigeixi la Comissió Europea, quan dipositen la seva papereta. 

Fer aquests candidats més visibles mitjançant un espai com aquest reforçarà la 

informació de l’electorat, i els permetrà fer un judici més lliure. 
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Fer servir la xarxa de televisions públiques d’Europa per emetre el programa és 

una garantia que es podrà produir un contingut rigorós i sense la influència de la 

guerra d’audiències. En tot cas, si fos impossible l’acord entre els mitjans públics 

per a emetre el programa en els seus canals, es podrà oferir també a través de 

plataformes digitals o de mitjans privats. Això no és només un projecte televisiu, 

sinó que és una eina necessària per a la cohesió del continent. 

Aquest programa podria assentar les bases per a una televisió íntegrament 

europea, que ens permetria compartir amb més eficiència, no només el debat 

polític, sinó també la nostra cultura.  

La creació d’un mercat televisiu europeu també ens permetrà ser més competitius 

a l’hora de difondre continguts de ficció a tot el món. La indústria televisiva 

americana es pot permetre superproduccions milionàries perquè el seu públic 

objectiu és molt gran. La configuració d’una audiència europea permetrà que al 

nostre continent també es produeixin continguts de la mateixa magnitud.  
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2. OBJECTIUS 

2.1 PRINCIPAL 
Dissenyar un programa de televisió setmanal emès a través de la UER pels canals 

públics dels 28 països membres de la Unió Europea. La funció d’aquest programa 

serà introduir les institucions comunitàries al debat polític de la societat europea i 

crear un espai comú de diàleg i anàlisi de l’actualitat de la Unió. 

Aquest treball fixarà les bases sobre el contingut i la forma del programa, i també 

n’estudiarà el cost i l’interès potencial del públic. L’objectiu és elaborar un manual, 

amb el màxim de detall possible, a seguir per poder produir aquest programa i 

aconseguir que faci la seva funció en la construcció europea. 

 

2.2 SECUNDARIS 
- Que el programa sigui una peça clau per a la consolidació del projecte 

europeu i els control dels òrgans de govern comunitaris. Les 

democràcies necessiten uns mitjans de comunicació que les controlin, i 

l’europea no n’és una excepció. Introduir de manera més eficient els debats 

polítics de les institucions comunitàries permetrà que la població els atorgui 

una major legitimitat i valori la seva tasca. 

- Traçar ponts entre els 28 països de la Unió i comprendre les 

necessitats de cada territori amb una visió global. Això permetrà 

continuar la construcció europea, en moments en què els moviments 

xenòfobs i d’extrema dreta estan posant en perill el futur del projecte comú.  

- Oferir una cobertura comuna dels debats del Parlament Europeu. Al 

Parlament Europeu no hi ha postures oficials de països sobre temàtiques 

concretes, sinó que s’hi representen els diferents corrents polítics de tota la 

Unió. Fer-ho arribar al públic de la mateixa manera, sense el biaix dels 

interessos de cada país o dels seus mitjans també és un objectiu del 

programa. 
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- Establir un ecosistema mediàtic comunitari. De la mateixa manera que 

hem establert un espai econòmic comú, i que s’està a punt d’implementar 

un espai de telecomunicacions comú amb l’eliminació del Roaming, la 

construcció europea necessita també un ecosistema mediàtic comú.  

- Establir les bases per a una televisió europea. Aquest programa ha de 

ser la base per implantar una televisió europea que estableixi marcs de 

diàleg comuns i vertebri aquest ecosistema mediàtic europeu que ens 

permetrà una major cohesió de la societat. La televisió europea serà una 

plataforma de difusió de la cultura comuna. Consolidar una audiència 

europea no només enfortirà la Unió dels europeus oferint-los continguts en 

comú, sinó que també oferirà grans beneficis a la indústria audiovisual. La 

compactació d’un públic tan gran com l’europeu obrirà la possibilitat de fer 

produccions audiovisuals de grans dimensions amb pressupostos molt més 

grans que els que poden tenir els productes de les televisions dels països 

de la Unió. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 ESTUDIS PREVIS 
 

El projecte comença amb una anàlisi de la situació. Caldrà fer una recerca de 

dades que justifiquin que la població europea coneix poc les institucions 

comunitàries i els temes que s’hi debaten. 

La baixa participació a les eleccions al parlament europeu serà un bon indicador 

d’aquesta manca de coneixement així com dades de l’Eurostat o dels instituts 

d’estadística nacionals. Per exemple, una enquesta sobre si la població coneix el 

president de la Comissió Europea o del BCE reflectirà el grau d’atenció que es 

presta a aquestes institucions. 

A més de l’anàlisi política, caldrà conèixer el mercatde la televisió a Europa, 

l’audiència de la televisió pública i l’interès dels televidents en l’actualitat europea. 

En primer lloc cal fer una recerca sobre les dades d’audiència de les televisions de 

la UER i establir una audiència mitjana de tot Europa. 

També caldrà saber quin interès té la societat europea en la política, i 

concretament en la política comunitària. Aquestes dades es podran treure dels 

instituts d’estadística de cada país o bé de l’Eurostat. 

Coneixent les mitjanes d’audiència de les diferents televisions públiques d’Europa i 

si el seu públic, la societat europea, té interès en què passa a les institucions 

europees, podrem establir un objectiu de share que puguem assolir. 

Malgrat que un programa d’aquestes característiques és quelcom inèdit, existeixen 

precedents de produccions transnacionals o produccions en comú entre diferents 

països. Analitzar experiències similars permetrà trobar punts de partida sobre com 

fer les coses. La producció d’un programa per a una audiència tan amplia i 

diversa, amb barreres lingüístiques i culturals que la separen, presenta molts 
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obstacles. Conèixer com altres projectes semblants han resolt aquestes dificultats 

ens permetrà saber si podem aplicar aquestes solucions al nostre programa. 

El programa s’emetrà a través dels membres de la Unió Europea de Radiodifusió. 

És molt important, doncs, fer recerca sobre el funcionament de l’organització per 

dissenyar un programa que hi encaixi. Aquestes són algunes preguntes que 

caldria respondre: Com funciona la UER? Com es divideix el seu cost entre els 

seus membres? Quins organismes de decisió té? És necessari que un contingut 

s’emeti i es coprodueixi per tots els membres de la organització? 

 

3.2 REDACCIÓ DEL PROJECTE 
 

El primer pas serà el disseny del contingut. Definició del temps que durarà el 

programa i quins continguts s’hi tractaran. Definició de les diferents seccions, del 

perfil de les entrevistes, tertúlies o debats. 

S’haurà de compondre una escaleta del programa amb la durada de les seccions i 

la pausa de publicitat (si escau). 

Un cop definit el contingut, caldrà idear de la forma com el transmetrem als 

espectadors. Caldrà tenir en compte l’estètica del programa, els elements que 

tindrà el plató i els recursos visuals i sonors que es podran fer servir. 

Caldrà determinar quina forma tindrà el plató per acollir el contingut de la millor 

manera possible, si comptarà amb videowalls, croma, quin mobiliari tindrà, si hi 

haurà públic o no… És molt important que la forma serveixi el contingut i no al 

contrari. Un tractament mal dissenyat pot posar obstacles a l’explicació del 

contingut. 

Tenint clar com serà el programa, convé fer un pla d’operacions per saber com 

produir-lo: Determinar el procés de producció d’un episodi del programa ens 

permetrà establir les necessitats de personal i d’equipaments i calcular el cost de 

l’espai. 
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Coneixent el cost de cada programa, per tal d’oferir-lo a la UER haurem de 

calcular el cost d’una temporada sencera. Redactar un pla financer ens permetrà 

fer un càlcul de les necessitats de cas flow al llarg del primer any de programa.  
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4. ESTUDIS PREVIS 

La Unió Europea és un espai molt complex, amb realitats molt diferents. Per 

adaptar el nostre programa a les necessitats reals dels europeus serà interessant 

conèixer tant els seus hàbits mediàtics com la seva relació amb l’organisme 

supranacional. 

4.1 PLANTEJAMENT DE LA SITUACIÓ A LA UNIÓ EUROPEA 
 

4.1.1 INTRODUCCIÓ 

 

Conèixer la relació que tenen els ciutadans europeus amb les institucions 

comunitàries ens ajudarà a determinar si els podria interessar un producte com el 

nostre. També cal contemplar el nivell d’anglès de la població europea, atès que 

aquesta serà la llengua predominant al programa. 

 

4.1.2 CONEIXEMENT DE LES INSTITUCIONS EUROPEES 

 

Segons L’Eurobaròmetre de l’octubre del 2013, sobre el coneixement i la 

confiança en les institucions europees, un 69% dels europeus es considera poc o 

gens informat sobre l’actualitat comunitària. Si ens fixem en l’Estat espanyol, el 

percentatge puja fins al 81% de la població. 

El mateix informe revela que un 47% dels europeus no entenen com funciona la 

Unió Europea: 
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Gràfica sobre el coneixement dels europeus sobre el funcionament de la UE. Font: 
Eurobaròmetre 2013 [FIGURA 1] 

 

També se n’extreu que quatre de cada deu europeus no saben que la Unió ara té 

28 països, i gairebé tres de cada deu ciutadans creuen que Suïssa és un Estat 

membre. 

Amb aquestes dades sobre la taula, resulta poc pretensiós afirmar que hi ha un 

problema important de desconeixement de les institucions comunitàries, que el 

nostre producte podria ajudar a resoldre. Ara bé, el programa de televisió no ha de 

tenir únicament una funció formativa, sinó que també ha d’exercir de garant de la 

democràcia als òrgans de la Unió. 

 

4.1.3 DEMOCRÀCIA EUROPEA 

 

L’Eurobaròmetre del 2013 indica que un 46% de la població europea no està 

satisfeta amb com funciona la democràcia a la UE i que només tres de cada deu 

(29%) consideren que la seva veu se sent a Europa. 
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Gràfica sobre la satisfacció dels europeus amb el funcionament de la democràcia a la UE. 
Font: Eurobaròmetre 2013 [FIGURA 2] 

El grau de satisfacció amb la democràcia europea ha caigut notablement des de 

l’any 2009, quan va tocar el seu màxim. Aquesta davallada coincideix amb l’inici 

de la crisi del deute públic a Europa i la imposició de les impopulars mesures 

d’austeritat als països perifèrics, els rescats de Grècia, Irlanda, Portugal, Xipre… 

Crisis que han tensat fortament els lligams de la Unió. 

 

4.1.4 ELECCIONS EUROPEES 
 

Històricament, la participació a les eleccions europees ha estat inferior a la d’altres 

comicis. Des de 1979 ha caigut al voltant d’un 20% fins al 42,61% de la població 

europea que va votar l’any 2014. 
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Gràfica sobre la participació a les eleccions europees. Font: Parlament Europeu. [FIGURA 
3] 

Es pot atribuir aquesta baixa participació en parts iguals al desconeixement de les 

funcions de les institucions europees i a la desafecció creixent amb les mateixes. 

 

4.1.5 NIVELL D’ANGLÈS 

 

Segons l’EnglishProficiencyIndex (EPI), publicat per l’agencia EducationFirst i que 

estudia el nivell d’anglès de la població dels països de parla no anglesa, Europa és 

força heterogènia pel que fa al coneixement d’aquesta llengua. 

El país de la Unió Europea amb el nivell més baix d’anglès és França i Suècia és 

on el nivell és més alt. 
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Gràfica sobre el nivell d’anglès als països de parla no anglesa d’Europa segons 
l’EnglishProficiencyIndex. Font: EducationFirst. [FIGURA 4] 

 

Aquest estudi no contempla el nivell d’anglès a Irlanda i al Regne Unit perquè és la 

llengua oficial d’aquests territoris. 

Malgrat aquestes diferències, els països europeus encapçalen el rànking mundial 

pel que fa al seu domini de l’anglès, i cap membre de la UE rep menys de 50 punts 

sobre 100, que seria l’aprovat.  

Per tant, la ciutadania europea té un bon nivell d’anglès en relació amb la resta del 

món. No sembla, doncs, una bogeria emetre programació en anglès a tot el 

continent.  
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4.2 ANÀLISI DELS HÀBITS MEDIÀTICS EUROPEUS 
 

4.2.1 INTRODUCCIÓ 

 

És molt important conèixer els hàbits mediàtics dels europeus per saber si aquest 

programa encaixa amb les seves preferències i predir a quins països tindrà més 

èxit, i a quins en tindrà menys. També ens permetrà col·locar-lo en la franja 

horària més adient perquè arribi al màxim d’espectadors possible. 

 

4.2.2 EL PAPER DE LA TELEVISIÓ 

 

L’Eurobaròmetre de la tardor de 2015 sobre els hàbits mediàtics dins de la Unió 

Europea revela que el 84% dels europeus mira la televisió cada dia. La gran 

majoria, un 82% ho fa a través d’un televisor convencional i un 8% la mira a través 

d’Internet. 

Les xifres, però, són diferents a cada país. Si bé el 94% dels portuguesos miren la 

televisió cada dia, només el 69% dels suecs ho fan. 

 

Gràfica per països sobre la freqüència amb que els europeus miren la televisió. Font: 
Eurobaròmetre 2015. [FIGURA 5] 
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4.2.3 LA TELEVISIÓ COM A FONT D’INFORMACIÓ EUROPEA 

 

De l’Eurobaròmetre del 2015 també en podem extreure que la televisió és la 

principal font d’informació dels ciutadans de la Unió en relació a les qüestions 

polítiques europees. 

 

Gràfica sobre quin és el principal mitjà de comunicació que fan servir els europeus per 
informar-se de les qüestions comunitàries. Font: Eurobaròmetre 2015. [FIGURA 6] 

 

Si mirem quants ciutadans creuen que a la televisió es parla suficient de la Unió 

Europea, observem un canvi en l’opinió des de l’any 2007: 
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Gràfica sobre l’opinió dels europeus en relació a si a la televisió es parla prou de la UE. 
Font: Eurobaròmetre 2015. [FIGURA 7] 

 

Si bé llavors la meitat dels europeus creia que la televisió no tractava prou els 

assumptes comunitaris, l’any 2015 només ho pensen un 23% dels ciutadans. És 

cert que l’oferta televisiva ha augmentat notablement des del 2007 a tot el 

continent, amb l’expansió de la TDT i la proliferació de les plataformes de 

pagament. 

 

4.2.4 LA TELEVISIÓ PÚBLICA A EUROPA 

 

Segons l’informe TV AudienceTrends 2015 de la UER, l’any 2014 la televisió 

pública a Europa va tenir una mitjana d’audiència del 22,1% del share. Aquesta 

xifra representa un increment del 0,3% respecte a l’any anterior, tot i que el mateix 

estudi destaca que podria ser a causa de l’emissió del Mundial de la FIFA i els 

Jocs Olímpics d’hivern. La tendència dels darrers 5 anys, però, és a la baixa. Des 

de l’any 2009, les televisions públiques d’Europa han perdut una mitjana d’un 1,9% 

del share. 

El mateix estudi conclou que el 88% dels europeus van mirar setmanalment la 

televisió l’any 2014. Pel que fa a la TV pública, el 60% dels ciutadans d’Europa la 

van sintonitzar cada setmana. Per tant, malgrat la proliferació dels mitjans privats, 

la televisió pública a Europa encara juga un paper determinant. 
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4.2.5 EL PRIME TIME A EUROPA 

 

Els ciutadans de la Unió Europea tenen hàbits molt diferents i això afecta els seus 

horaris de mirar la televisió. Malgrat l’extensió del continent, els Estats membres 

de la UE estan repartits en només tres fusos horaris (GMT, GMT+1 i GMT+2), 

davant dels cinc d’Estats Units. Amb aquesta poca diferència horària, l’emissió 

simultània de continguts es fa més senzilla, tot i que al nostre continent hi té un 

altre obstacle: les diferències horàries per raons culturals. 

És evident que les diferents cultures de la UE promouen un ús del temps 

heterogeni. Aquesta gràfica elaborada per El País a partir de dades de l’Eurostat 

il·lustra els horaris d’alguns països d’Europa. 

 

Gràfica d’El País a partir de dades d’Eurostat sobre l’ús del temps dels ciutadans de cinc 
països de la UE. [FIGURA 8] 
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És destacable l’horari d’Espanya en relació amb la resta de països. Espanya no 

només comença el dia més tard, sinó que també l’acaba entre una i dues hores 

més tard que els altres països. De fet, quan els espanyols comencen a mirar la 

televisió després de sopar, els suecs ja se’n van a dormir. 

Aquesta diferència es pot explicar perquè Espanya segueix el fus horari d’Europa 

Central (GMT+1) mentre que, geogràficament, li correspondria el mateix que al 

Regne Unit (GMT). Aquest desajust, combinat amb una jornada laboral partida que 

s’allarga fins a les 8 del vespre, provoca que els espanyols sopin més tard i 

comencin a mirar la televisió a partir de les 22h. 

Alemanya és un dels països on l’hora de mirar la televisió comença abans, a les 

19h i s’allarga fins a les 22h, igual que a Suècia. A Itàlia i a França comença al 

voltant de les 20h i acaba abans de les 23h. 

Com que els horaris varien dins de la mateixa Europa, també són diferents les 

franges de màxima audiència, el que es coneix com a prime time. 

 

Gràfica sobre els horaris de màxima audiència a sis països de la Unió Europea. Font: 
Elaboració pròpia. [FIGURA 9] 

 

Generalment, els continguts de màxima audiència que s’emeten a tot Europa es 

situen entre les 21 i les 23h. És el cas dels partits de la ChampionsLeague, que 

comencen al voltant de les 20:45h, o també del festival d’Eurovisió, que es fa a 
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partir de les 21h. És la franja de prime time que tenen en comú la majoria de 

països Europeus, essent d’hora per a Espanya, i tard per a França, per exemple. 
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4.3 ANTECEDENTS 
 

4.3.1 CONCURS DE LA CANÇÓ D’EUROVISIÓ 

 

El concurs de la cançó d’Eurovisió és l’únic programa produït i emès conjuntament 

per totes les televisions públiques d’Europa. De fet, alguns anys també s’ha emès 

a Austràlia. El programa és un concurs musical en què cada país presenta una 

cançó amb una actuació en directe. Entre un jurat professional i els vots de 

l’audiència amb missatges de text s’escull un guanyador que serà l’encarregat 

d’organitzar l’esdeveniment l’any següent. 

Des de l’any 2005, el programa consta de tres gal·les: dues semifinals i una final, 

perquè no hi caben tots els participants del certamen en una sola edició. De la 

quarantena de països que es presenten a les dues semifinals se’n podran 

classificar 20 per a la final. A aquests 20 participants s’hi sumaran les candidatures 

dels 5 països que més diners aporten al festival, els anomenats bigfive, i la del 

país amfitrió. En total 26 cançons que situen la durada de la gala final per sota de 

les tres hores i mitja. 

La televisió pública del país guanyador de l’any anterior és l’encarregada 

d’organitzar el festival. 

Avui en dia el programa es condueix majoritàriament en anglès tot i que s’utilitza el 

francès en algunes ocasions. Al mateix recinte on es celebra el concurs hi ha unes 

cabines perquè els locutors de cada país narrin què passa als seus espectadors. 

D’aquesta manera salven la barrera lingüística. 

Eurovisió també produeix una gran quantitat de continguts online a través de la 

seva pàgina web i el seu canal de YouTube. Tots aquests continguts són 

íntegrament en anglès. 

Cada país ha d’aportar una quantitat de diners que no s’ha fet mai pública per 

poder participar en el concurs. Els anomenats bigfive paguen una xifra més alta, 

que se situa al voltant dels 250.000 euros. 
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Per situar aquesta xifra en context, el cost d’un capítol de la sèrie Águila Roja de 

Televisió Espanyola arriba als 700.000 euros, i una edició de l’antic programa 

OperaciónTriunfo costava al voltant de 15 milions d’euros. Eurovisió es tracta, 

doncs, d’una producció relativament barata, que a més, acostuma a ser el 

programa més vist de la nit. 

 

4.3.2 300 MILLONES 

 

300 millones va ser un programa emès per RTVE a tots els països de parla 

hispana entre els anys 1977 i 1983. El format durava una hora i es transmetia via 

satèl·lit a tots els països de la Organització de Telecomunicacions 

Iberoamericanes, a més d’Estats Units i Guinea Equatorial. Es tractava d’un 

programa cultural amb reportatges, entrevistes i actuacions musicals en directe, 

amb l’objectiu de cohesionar la cultura hispana. 

Se’n feien tres versions per adaptar-lo als estàndards televisius de cada país: una 

per a Espanya, d’entre 55 i 58 minuts, una per als Estats Units i Puerto Rico de 57 

minuts i mig, i una tercera per a la resta de països, que durava 62 minuts perquè 

se li afegia un espai de futbol al final. 

 

4.3.3 EURONEWS 

 

Euronews és un canal de notícies 24h amb seu a Lyon, França. Emet 

simultàniament en 13 llengües diferents a 155 països del món a través dels 

operadors de cable, satèl·lit i TDT. La dispersió geogràfica i cultural de la seva 

audiència l’obliga a tractar les temàtiques d’una manera transversal. 

El canal va néixer l’any 1992 de la mà de dotze televisions públiques europees. El 

seu objectiu era fer front a l’hegemonia de les televisions de notícies americanes 

en la cobertura d’esdeveniments internacionals com ara la guerra d’Iraq. 
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Euronews va emetre a espanya a través de la TDT amb alguns acords amb 

Vocento, un cop RTVE va rebutjar cedir espai del seu múltiplex per a la seva 

emissió. Actualment, Euronews només emet per la freqüència d’Aragón TV de 

7.00 a 8.00h del matí. 

 

4.3.4 BBC NEWS 

 

La BBC és la corporació de radiotelevisió pública més important d’Europa i la 

qualitat dels seus productes l’han convertida en un referent internacional. La 

BritishBroadcasting Corporation compta amb més de 20.000 treballadors i un 

pressupost anual d’aproximadament 5.000 milions de Lliures, uns 6.300 milions 

d’Euros. 

La seva divisió de notícies emet en 32 llengües diferents per gairebé tot el món, 

amb especial èmfasi als països de la CommonWealth. 

 

4.3.5 DEBAT ELECCIONS EUROPEES 2014 

 

Va ser el primer debat electoral televisat en directe a tot Europa a través dels 

membres de la UER des del Parlament Europeu. S’hi van enfrontar els cinc 

candidats a presidir la Comissió Europea, en representació dels cinc principals 

grups de la cambra. 

Als candidats se’ls va demanar que parlessin en anglès, malgrat que Alexis 

Tsipras es va comunicar en grec i Jean-Claude Juncker en Francès. La majoria del 

contingut del debat, doncs, va ser en anglès, idioma que també van utilitzar els 

presentadors per adreçar-se a l’audiència. 

La traducció simultània als diferents idiomes de la Unió anava a càrrec dels 

diferents canals de televisió que emetien el programa. 
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No es va emetre de la mateixa manera a tot el continent, i és per això que no hi ha 

dades d’audiència concloents. Moltes televisions el van emetre només a través 

dels seus canals especialitzats o per Internet. És el cas d’Alemanya, per exemple, 

que el va traslladar al seu canal de notícies i documentals. En el cas de la BBC 

britànica, el debat va ser relegat al canal parlamentari. 

La plataforma de la UER a Internet també va emetre el debat en directe, juntament 

amb un seguiment a les xarxes socials amb l’etiqueta #TellEUROPE. 

 

4.3.6 EUROPA-TV 

 

Europa-TV va ser un intent de crear una televisió europea a partir d’un consorci 

dels canals públics d’Alemanya, Irlanda, Itàlia, Portugal i els Països Baixos. Va 

començar les emissions l’octubre del 1985 però amb prou feines va sobreviure un 

any, a causa de les seves baixes audiències, que van fer inviable el projecte. 

Per salvar la barrera lingüística, Europa-TV emetia simultàniament en diferents 

idiomes, en canals d’àudio separats. D’aquesta manera, l’espectador podia escollir 

la llengua en què veure el canal a través de les opcions del televisor.  



Un programa per a la televisió europea 

Albert Negrete Rimbau 

 

 26 

4.4 LA UNIÓ EUROPEA DE RADIODIFUSIÓ (UER-EBU) 
 

Fundada l’any 1950, la Unió Europea de Radiodifusió (EuropeanBroadcasting 

Union en anglès) és l’aliança que uneix els mitjans públics d’Europa. Actualment 

també són membres de la UER alguns mitjans públics o privats d’Amèrica, Àfrica, 

Àsia i Oceania. 

La UER bàsicament ofereix serveis als seus membres per facilitar la transmissió 

de continguts, i actua com a grup de pressió per defensar els interessos dels 

mitjans que la conformen. 

Entre els seus principals serveis hi ha la realització de l’emissió d’esdeveniments 

esportius, muntatge d’infraestructures per a la cobertura de notícies, lloguer de 

sales de post-producció o gestió de drets d’emissió. També compta amb una 

àmplia xarxa de satèl·lits i fibra òptica per transmetre continguts a tot el món. 

L’organització promou la cooperació entre mitjans de diferents països i s’encarrega 

de l’emissió conjunta d’alguns esdeveniments als seus membres. Els més 

destacats són els festivals musicals d’Eurovisió.  

A més també serveix com a plataforma d’intercanvi de continguts informatius, 

esportius o produccions de ficció. 

La seva seu és a Ginebra, amb la qual cosa, les seves emissions es regeixen per 

la llei de Suïssa. Des d’allà gestiona els serveis globals d’Euroradio i Eurovisió. 

 

 

  



Un programa per a la televisió europea 

Albert Negrete Rimbau 

 

 27 

 

5. PROJECTE 

El programa serà un espai emès en directe, simultàniament a tota la Unió 

Europea. Serà necessària la participació activa de tots els canals de televisió que 

el transmetin, amb la qual cosa, el programa esdevindrà un exemple de 

cooperació entre els diferents mitjans de la Unió, i treball en xarxa, per aconseguir 

un objectiu comú: Construir Europa. 

L’espai hauria de ser el precursor de molts altres programes que vulguin 

conformar l’espai comunicatiu europeu, necessari per a la consolidació de la 

nostra Unió. 

5.1 DISSENY DEL CONTINGUT 
 

5.1.1 INTRODUCCIÓ 

 

El contingut del programa haurà de justificar la seva existència. És un espai 

setmanal per informar dels assumptes europeus a tota la unió per igual. La seva 

funció principal és posar al dia la ciutadania sobre què passa a les institucions 

europees, generar debat, confrontar postures, conformar un subjecte polític 

europeu. 

Per complir la seva funció, el programa haurà d’analitzar els assumptes de 

l’actualitat europea i sotmetre’ls a debat amb l’ajuda d’experts en diferents 

matèries i representants dels corrents ideològics del continent. 

 

5.1.2 IDIOMA 

 

El programa es produirà en anglès, entenent que es tracta de la principal llengua 

franca del món. Els representants europeus ja es comuniquen habitualment en 

anglès a les rodes de premsa i entre ells. 
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Si bé el francès ha tingut un paper important en la comunicació entre les nacions 

d’Europa durant el segle XX, actualment el seu ús per a aquesta funció està en 

clara decadència. Aquest fenomen es pot explicar amb la gran influència de la 

cultura anglosaxona al continent durant les darreres dècades, la substitució del 

francès per l’anglès com a primer llengua estrangera ensenyada a les escoles 

d’alguns països o el predomini de la llengua anglesa a Internet. 

 

5.1.3 NOM DEL PROGRAMA 
 

Propostes: 

- Good Evening Europe! 

- Europe Today 

- 28 (o twenty-eight) 

- Europe calling 

- EuroReport 

Good Evening Europe! és, probablement, el nom més adequat. En primer lloc, 

remarca el fet que el programa s’emet en directe per a tot Europa i crea el 

subjecte“Europe”, del qual tota l’audiència forma part. 

En segon lloc, es tracta d’una frase històricament utilitzada en els concursos de la 

cançó d’Eurovisió i en altres emissions de la UER com el debat de les eleccions 

europees. Juntament amb el francès “Bonsoir l’Europe”, s’ha convertit en un 

emblema de la interconnexió mediàtica europea. 

En tercer lloc, es tracta d’una frase coneguda pel públic, i això pot atraure més 

audiència al programa. 

 

5.1.4 DURADA 

 

El programa començarà a les 21:00h i s’acabarà a les 22:10. Així doncs, durarà 60 

minuts i inclourà una pausa de 10 minuts en què els canals que en tinguin emetran 
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publicitat. Per als que no en tinguin, el programa farà un repàs a altres 

informacions europees (de caire més local) que hagin estat rellevants durant la 

setmana, en un format més breu.  

L’emissió del programa serà en directe perquè l’actualitat és difícil de predir i és 

important conèixer l’últim minut de què passa. No tindria sentit fer un programa 

informatiu gravat. 

 

5.1.5 SECCIONS 

 

INFORMATIU 

Serà la secció que obrirà el programa i repassarà l’actualitat europea més 

important de la setmana. El format serà semblant al d’un telenotícies, amb dos 

presentadors llegint l’entradeta de la notícia i donant pas a una crònica, o a un 

vídeo amb off des del plató. 

També es contemplaran connexions en directe amb periodistes dels canals públics 

dels països on hagi passat o estigui passant la notícia perquè en facin una anàlisi 

més precisa. D’aquesta manera s’aprofita la xarxa de periodistes sobre el terreny 

que ofereix la unió de les televisions públiques d’Europa. 

Es posarà especial atenció a allò que es debat a les institucions europees, per la 

qual cosa, hi haurà sempre una connexió amb un corresponsal a la Comissió 

Europea i un al Parlament Europeu, que explicaran el més rellevant de la setmana. 

El programa tindrà més periodistes sobre el terreny que cobriran informacions en 

llocs on no és necessari un corresponsal permanent, com és el cas del Banc 

Central Europeu o del Consell d’Europa. 
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ENTREVISTA 

Cada setmana s’entrevistarà un personatge relacionat amb l’actualitat europea. 

Entre els possibles convidats hi podrà haver eurodiputats, membres de la 

Comissió Europea, caps d’Estat o líders de moviments socials. 

 

BREUS PUBLICITAT 

Durant la pausa de publicitat de 10 minuts, aquells canals que no emetin anuncis 

podran veure notícies breus destacades de cada país de la Unió. Serà una peça 

gravada que, amb l’ajuda d’un mapa, anirà recorrent les diferents capitals que 

hagin estat notícia durant la setmana. 

 

 

Proposta del format dels breus que s’emetran durant la pausa de publicitat. [FIGURA10] 

 

TERTÚLIA 

La segona meitat del programa es centrarà en una taula de discussió on hi haurà 

representades diverses opinions sobre el tema estrella de la setmana. Es 
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comentarà l’actualitat i es faran sentir els diferents punts de vista del continent. A 

més, es mantindrà una finestra oberta permanentment amb l’exterior en forma de 

connexions en directe amb els corresponsals o enviats especials per conèixer 

l’última hora dels esdeveniments que s’estiguin produint. D’aquesta manera 

s’aportarà periòdicament nova informació sobre la taula i la discussió evolucionarà. 
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5.1.6 ESCALETA 
 

Element Vídeo Descripció Durada Durada acumulada 

Careta VTR - 00:00:15 00:00:15 

Benvinguda/Sumari Plató/VTR Presentació dels temes del dia, Sumari del 
programa 

00:01:00 00:01:15 

Informatiu Plató/VTR Locucions des de plató, cròniques, connexions 
en directe... 

00:13:45 00:15:00 

Presentació entrevistat Plató/VTR Locució des de plató, ús d’imatges d’arxiu 00:00:30 00:15:30 

Entrevista Plató Entrevista (il·lustrar amb imatges relacionades 
amb el tema) 

00:14:30 00:30:00 

Pausa Publicitat/Breus VTR Publicitat per als canals que en tenen. Per als 
altres, notícies més breus de cada país 

00:10:00 00:40:00 

Presentació tema 
tertúlia 

Plató/VTR Explicació del context, imatges d’arxiu, 
connexió en directe (si escau) o talls de 

l’entrevista 

00:03:00 00:43:00 

Tertúlia Plató Tertúlia (il·lustrar amb imatges relacionades 
amb el tema) 

00:15:00 00:58:00 

Nova informació sobre 
la taula 

Plató/VTR Posar nova informació sobre la taula, connexió 
en directe, crònica... 

00:02:00 01:00:00 

Tertúlia Plató Tertúlia (il·lustrar amb imatges relacionades 
amb el tema) 

00:09:00 01:09:00 

Comiat Plató Comiat 00:00:30 01:09:30 

Careta crèdits Plató/VTR Crèdits (amb imatges mudes del plató) 00:00:30 01:10:00 
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5.2 TRACTAMENT 
 

5.2.1 INTRODUCCIÓ 

 

El tractament adequat del contingut permetrà que els espectadors l’assimilin 

correctament. La forma com es fa arribar la informació farà el programa més o 

menys atractiu al públic. 

Aquest programa tindrà especial cura amb la interfície gràfica i l’ús dels recursos 

visuals. L’objectiu és fer la informació comprensible i atractiva per a un públic tan 

ampli i divers com és l’europeu. 

El programa tindrà dos presentadors, a ser possible, home i dona, i tots dos seran 

presents a totes les seccions de l’espai. L’informatiu serà, doncs, a dues veus, i 

també l’entrevista, de manera que tots dos periodistes podran fer preguntes al 

convidat. A la tertúlia, però, un dels dos serà el moderador i l’altre s’encarregarà 

d’explicar puntualment informacions complicades amb l’ajuda de recursos gràfics. 

 

5.2.2 LOCALITZACIÓ 

 

El programa s’emetrà des de Brussel·les, seu de la majoria d’institucions 

europees. Preferiblement (sempre que els recursos tècnics ho permetin) serà a les 

instal·lacions televisives del mateix Parlament Europeu. D’aquesta manera 

s’estarà el més a prop possible de la principal font d’informació. 

 

5.2.3 COLORS I INTERFÍCIE GRÀFICA 

 

La proposta gràfica serà molt dinàmica i elaborada, amb títols animats i fons en 

moviment. Caldrà mostrar modernitat sense perdre el rigor i la serietat que han de 

regir un programa informatiu. S’haurà d’evitar, doncs, l’abús de les majúscules i de 

les tipografies grans, o de les formes agressives. 



Un programa per a la televisió europea 

Albert Negrete Rimbau 

 

 34 

 

Il·lustració de què és i què no és un bon exemple d’interfície gràfica seriosa. A l’esquerra, 
captura de pantalla de “Fox News”, icona del sensacionalisme americà. A la dreta, captura 
de “BBC News”, buc insígnia de les televisions públiques. [FIGURA 11] 

 

Hi predominaran els blaus i blancs, colors que ja formen part de la bandera de la 

Unió Europea i del grafisme actual de la UER. El groc de les estrelles s’utilitzarà 

només en detalls petits, per evitar un excés d’agressivitat. 

 

Proposta de paleta de colors del programa feta amb l’eina colors.co [FIGURA12] 

 

Proposta de logotip del programa, fent servir la paleta de colors triada. [FIGURA 13] 
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Els fons (imatges de fons per defecte als videowalls, fons de les composicions 

gràfiques…) s’il·lustraran amb imatges d’indrets o institucions d’Europa en relació 

amb el tema que s’estigui tractant, i amb bandes translúcides en moviment. 

 

 

Proposta d’imatge de fons per al videowall. [FIGURA 14] 

 

Els khyrons (títols del terç inferior de la pantalla) seran senzills i sobris, amb fons 

blau i lletres blanques. Constaran de dos elements: el titular, escrit amb 

majúscules en negreta, i el subtítol, escrit en minúscules i amb lletra normal.  

Quan hi hagi informacions urgents apareixeran a la part inferior de la pantalla amb 

un cartell de “BREAKING” i correran de dreta a esquerra. 
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Proposta de títols per al programa. [FIGURA 15] 

 

5.2.4 ELEMENTS DEL PLATÓ 

 

El plató tindrà una forma rodona, simbolitzant l’hemicicle del Parlament Europeu, i 

s’articularà al voltant d’una taula, també rodona, situada al centre del cercle. 

Allà s’hi asseuran els convidats i els presentadors durant les seccions d’entrevista i 

tertúlia. La secció més purament informativa la conduiran els presentadors de peu 

davant del videowall. 

Les parets comptaran amb tres grans pantalles de vídeo que ajudaran a il·lustrar 

la informació i faran de finestres a l’exterior. Des d’allà es donarà pas als 

reportatges i a les connexions en directe i també s’explicaran gràficament 

continguts complicats. 
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Proposta de pla de planta del plató del programa. [FIGURA 16] 

 

Una realització amb quatre càmeres permetrà l’enquadrament òptim de tots els 

elements del programa. Dues d’aquestes càmeres estaran robotitzades i aniran 

muntades sobre un carril que farà la volta al plató. D’aquesta manera es podran 

enquadrar tots els assistents de la taula i fer plans amb moviments suaus. 

De les dues càmeres restants, una tindrà una grua per fer plans dinàmics i 

contrapicats i l’altra, que estarà muntada sobre un carro estàndard, servirà per als 

plans generals i per enquadrar els presentadors al centre de la taula. 

 

5.2.5 TRADUCCIÓ SIMULTÀNIA 

 

La traducció anirà a càrrec de les televisions públiques que emetran el programa. 

D’aquesta manera, cada entitat podrà escollir el sistema que millor s’adapti al seu 

públic. 

A països amb un nivell més alt d’anglès és probable que s’opti per la fórmula dels 

subtítols, mentre que a regions on no es domini tant la llengua anglesa, serà més 

adequada la traducció oral simultània. 
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Pel que fa als khyrons (títols del terç inferior de la pantalla) es distribuirà un paquet 

de gràfics als canals que emetin el programa perquè aquells que ho vulguin 

escriguin el contingut en el seu idioma. Es seguirà el mateix sistema que es fa al 

festival d’Eurovisió amb els números de telèfon que s’utilitzen per votar i que són 

diferents a cada país: L’emissió central posa un khyron en blanc perquè les 

televisions de cada país hi posin la informació corresponent. 

 

 

Captura del festival d’Eurovisió 2016, on podem veure el khyron en blanc. [FIGURA 17] 
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5.3 COMERCIALITZACIÓ 
 

L’objectiu és emetre el programa a través dels canals públics de la UER, i que 

aquest projecte sigui un exemple de cooperació entre les televisions públiques, 

que són les encarregades de la vertebració del territori europeu. 

El model europeu defensa uns mitjans públics predominants i que exerceixin la 

funció de control de la democràcia independentment de la labor complementària 

que puguin fer els mitjans privats. 

Com que crear un espai mediàtic comunitari i controlar la democràcia europea de 

la manera més eficaç possible és un objectiu nacional de la Unió, el que és natural 

és que el compleixin els mitjans públics, la funció dels quals és independent al 

benefici econòmic. 

El cost total de l’espai serà dividit entre el nombre de televisions que l’emetran a 

parts iguals. Per tant, com més mitjans s’hi adhereixin, més baixa serà la quota 

que cadascun haurà d’aportar. 

En cas que no fos possible un acord amb les televisions públiques, es podria 

contemplar una retransmissió a través dels canals privats. Es seguiria, doncs, el 

model americà, en què les televisions privades han configurat l’espai mediàtic 

comú, teixint xarxes entre canals locals per emetre continguts a tot el país. 

La producció del programa a través de mitjans privats permetria crear un espai 

publicitari comú, que donaria l’oportunitat als anunciants de dirigir-se a tot el 

continent al mateix temps. 

Marques europees que ja són presents a tota la Unió es podrien beneficiar de 

transmetre el mateix missatge a tots els seus consumidors europeus. Si fins ara 

els anuncis han estat productes localitzats a cada país, que el públic difícilment pot 

comentar i compartir fora de les seves fronteres, aquest espai permet obrir el seu 

mercat a tot un continent. 
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També seria una oportunitat per a marques locals que busquin internacionalitzar 

els seus productes. Anunciar-se a tota la Unió Europea alhora els estalviaria molts 

diners en costos de producció i distribució de la seva publicitat. 

Així doncs, en aquest segon supòsit, els costos de producció del programa es 

sufragarien amb la publicitat, i els beneficis serien repartits entre els mitjans que 

l’emetessin. 

Les televisions també haurien d’acordar les pauses publicitàries, que serien més 

freqüents si el programa s’emetés en mitjans privats, i haurien de decidir si totes 

les pauses emetrien publicitat en emissió conjunta o si en alguna farien 

desconnexions per reproduir els seus propis anuncis. 

5.3.2 OBJECTIU D’AUDIÈNCIA 

 

La mitjana d’audiència de les televisions publiques de la UER es situa al 22,1% del 

share. El programa difícilment podrà assolir aquestes xifres durant el primer any 

d’emissió, principalment per la fragmentació de les audiències que ha provocat 

l’augment d’oferta televisiva a Europa. Cal tenir en compte que aquest 22,1% és la 

suma de les audiències de tots els canals públics, i moltes corporacions de 

radiotelevisió compten amb més d’una emissió (a RTVE, per exemple, hi ha La 1, 

La 2, 24h, Clan, Teledeporte...). 

Altres raons que fan difícil assolir aquesta xifra són la barrera lingüística, que tot i 

sortejada amb els sistemes de traducció simultània, continuarà complicant el 

visionat per a aquells que no dominin l’anglès, o el fet que el programa haurà de 

competir amb formats d’èxit consolidat com els espais de Reality TV. 

Assolir el 22% de share durant el primer any d’emissió serà molt complicat, però 

una xifra al voltant del 10% seria una fita realista, i molt atractiva tenint en compte 

el baix cost del programa.  
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5.4 PLA D’OPERACIONS 
 

5.4.1 PLA DE PRODUCCIÓ 

 

El programa serà d’emissió setmanal, per la qual cosa, el cicle productiu serà 

d’una setmana. Es posarà especial èmfasi en la col·laboració entre les diferents 

televisions que emetran l’espai.  

 

PRE-PRODUCCIÓ 

La pre-producció del programa es durà a terme al llarg de tota la setmana, i estarà 

condicionada a l’actualitat que es voldrà cobrir. Els equips ENG (Electronic 

NewsGathering) seran enviats als esdeveniments que s’hagin de cobrir i 

s’ocuparan d’enregistrar, muntar i redactar la informació. 

Quatre dies abans del programa (dia 3 de la setmana) es farà un consell de 

redacció que decidirà els temes que es tractaran en base a les previsions dels 

esdeveniments a cobrir. En aquesta reunió també es decidiran temes previstos per 

a les properes setmanes. 

Així és com es cobrirà l’actualitat previsible, regida per l’agenda parlamentària i els 

esdeveniments programats. En acabar la reunió s’enviaran les previsions a les 

redaccions d’informatius de les televisions de la UER, per sol·licitar-los la 

col·laboració oportuna. Per exemple, si hi ha previst un esdeveniment important a 

Grècia, es demanaran imatges a la televisió grega així com una connexió en 

directe d’un dels seus periodistes el dia del programa. 

El dia 6, l’anterior a l’emissió, es tornarà a fer un consell de redacció per analitzar 

l’evolució de l’actualitat i recompondre els temes que es tractaran al programa. 

S’enviarà de nou informació a les redaccions de les televisions europees 

actualitzant les necessitats d’informació i recursos. 
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El dia de l’emissió a la tarda es farà el darrer consell de redacció on es reajustaran 

els temes en funció de la seva evolució. L’edició quedarà tancada excepte si es 

produeix algun imprevist. Les televisions rebran la darrera actualització dels 

requeriments de recursos. 

 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 

  Consell 

Redacció 1 

  Consell 

Redacció 2 

Consell 

Redacció Final 

Tancament 

Assaig 

EMISSIÓ 

Esquema sobre el cicle productiu de programa. [FIGURA 18] 

 

Com que l’actualitat és impredictible, caldrà que hi hagi periodistes a la redacció 

durant l’emissió del programa, que podria haver d’alterar el seu contingut per algun 

esdeveniment d’última hora. 

El guió del programa l’escriuran els mateixos presentadors, exceptuant les 

notícies, que les faran els redactors. Tots els textos i suports visuals hauran 

d’estar acabats per al tancament (1h abans de l’emissió), sempre que l’actualitat 

ho permeti.  

Amb el guió tancat, s’enviarà a les televisions juntament amb els textos que 

hauran de posar als khyrons en el seu idioma, i els minuts del programa on 

s’hauran de projectar. 

Serà llavors quan es farà l’assaig d’aquelles peces del programa on hi hagi 

explicacions amb gràfics o una escenografia especialment complicada. 

El plató no serà utilitzat exclusivament per a aquest programa, per la qual cosa, 

caldrà muntar i desmuntar el mobiliari cada setmana. Es podrà accedir a les 
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instal·lacions dues hores abans de l’emissió i l’estudi haurà d’estar preparat en 

una hora, perquè es pugui fer l’assaig. 

L’equip de producció s’encarregarà de coordinar el muntatge de l’estudi amb els 

tècnics de la instal·lació. 

 

PRODUCCIÓ - EMISSIÓ 

L’emissió del programa serà en directe. Començarà a les 21h, horari central 

europeu i s’acabarà a les 22:10h. 

A més de la feina que s’estarà fent a Brussel·les per fer possible el programa, des 

de cada televisió on s’emeti l’espai, hi estaran treballant els equips de traducció 

simultània, que faran servir subtítols o doblatge en directe. També hauran de 

projectar els khyrons en el seu idioma a sobre de l’emissió central. 

Els corresponsals i els equips ENG del programa o de les televisions membres 

faran les connexions en directe indicades al guió. 

La redacció seguirà operativa per si les informacions evolucionen, i l’equip de 

producció s’encarregarà de fer les modificacions oportunes a l’escaleta si hi ha 

esdeveniments d’última hora. 

Un cop acabat el programa els tècnics desmuntaran el mobiliari del plató i el 

deixaran preparat per al proper usuari de les instal·lacions. 

 

5.4.2 RESUM DE RECURSOS DE PRODUCCIÓ I COSTOS 

 

LOCALITZACIÓ PLATÓ 

S’utilitzarà el plató que hi ha a la seu del Parlament Europeu a Brussel·les. 

D’aquesta manera es reforça la imatge de control de la democràcia i de connexió 

contínua amb les institucions europees. 
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L’estudi es troba al mateix edifici de l’hemicicle i està a disposició de les televisions 

de la Unió perquè emetin programació des d’allà. 

 

 

Imatge del plató del Parlament Europeu a Brussel·les. Font: Unitat Audiovisual del 
Parlament Europeu. [FIGURA 19] 

 

Tal com es pot apreciar a la imatge, el plató té una forma rodona, per la qual cosa 

s’adapta al model que havíem plantejat. A més, les parets compten amb 

videowalls que es poden desplaçar al voltant del cercle per fer la composició més 

adequada. 

El disseny i els colors de l’estudi, tal com s’entrega també s’adiuen amb el model 

triat, i el mobiliari que inclou resulta adequat per al programa. 

La instal·lació també inclou personal tècnic per a la producció del programa. 

Amb tot, és una localització immillorable per a la temàtica del programa i la 

idoneïtat de tots els serveis que inclou ens permetrà un estalvi important de 

recursos. 

Especificacions tècniques: 
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- Tres càmeres robòtiques muntades en caps robòtics RADAMEC 

- Una càmera fixa 

- Un autocue 

- Generador INSCRIBER CG Supreme 

- Sistema d’il·luminació ADB amb 50 projectors 

- Pantalles de plasma 

- PINNACLE DVE 

- Reproductor multiformat 

- Betacam 

- Mixer de vídeo BTS 

La cessió de l’espai, inclòs el seu personal tècnic, és gratuïta per a les televisions 

amb llicència d’emissió. 

 

LOCALITZACIÓ - REDACCIÓ 

A més de l’estudi, caldrà una redacció per produir el contingut del programa durant 

la setmana. 

L’empresa Multiburo lloga espais d’oficina a Brussel·les. Nosaltres necessitem una 

oficina per a unes 20 persones amb una sala de reunions per a 10 ocupants. 

Multiburo ofereix un espai d’oficina de 150 metres quadrats al seu centre de 

negocis a Square de Meeûs 38/40, a quatre carrers de l’edifici del Parlament 

Europeu. El preu del lloguer és de 6.000€ mensuals. 

L’espai compta amb mobiliari d’oficina i connexió a Internet d’alta velocitat, a més 

d’una sala de reunions amb capacitat per a 10 persones. Els subministraments 

estan inclosos en el preu. 

Total Localització = 72.000€ anuals 

 

INVERSIONS DE CAPITAL FIX 

Equips per a la captació d’imatges: 
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Càmeres 

S’utilitzaran dos tipus de càmeres, en funció de les necessitats. 

 

8 càmeres Sony HVR-Z5E, per a la gravació de continguts per editar 

posteriorment. 

Especificacions: 

- Format HDV1080/50i/25p, DVCAM 

- Sortides audio/vídeo Jack AV OUT amb connector 10 pins 

- Entrada/sortida HDV/DV interfície i.LINK 

- Entrada àudio XLR x2 

- Auriculars mini Jack estèreo i sortida HDMI 

Preu: 4090,00€ per unitat x 8 = 32.720€ 

 

2 càmeres Sony PDW-700 XDCAM HD, per a la gravació de continguts i per a les 

connexions en directe. 

Especificacions: 

- Camcoder d’alta gamma XDCAM HD. Pot gravar material HD a 50Mbps 

- Operatividad 1920x1080 04:03:2 

- 4 canals àudio digital 

- Compatible amb discos doble capa (50GB) 

- Gravació proxy i metadades 

- Sortida dual HD/SD i composta HD-Y 

- Conversió integrada a HD 

- Interfície Ethernet 

- Interfície i.LINK 

 

Preu: 24.900,00€ per unitat x 2 = 49.800€ 
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Cablejat divers càmeres (XLR, i.LINK…): 1.500€ 

 

Trípodes 

Totes les càmeres utilitzaran el mateix tipus de trípodes. 

10 trípodes MANFROTTO 519-542ART 

Especificacions: 

- Bloqueig d’inclinació independent. 

- Panoràmica 360º 

- Control de balanç variable 

- Bola de ròtula 75mm 

- Barres panoràmiques telescòpiques 

Preu: 1990€ per unitat x 10 = 19.900,00€ 

 

Micròfons 

10 micròfons de mà Sennheiser E840 

Preu: 110,00€ per unitat x 10 = 1.100,00€ 

10 transmissors inalàmbricsSennheiserPlug-ON 

Preu: 545€ per unitat x10 = 5.450,00€ 

14 micròfons inalàmbrics de corbata RodeFilmmaker kit 

Preu: 285€ per unitat x 14 = 3.990,00€ 

Total equips per a la captació d’imatges = 114.460,00€ 

 

Equips per al processament d’informació: 
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4 AppleMacBook pro 15” pantalla Retina, 2,5GHz i 512GB SDD per a la producció 

de vídeo sobre el terreny. 

Especificacions: 

- 16GB de RAM 

- IntelCore i7 4 nuclis a 2,5GHz 

- 512GB d’emmagatzematge SSD 

- Intel Iris Pro Graphics 

- Bateria 9h 

Preu: 2.799€ per unitat x4 = 11.196,00€ 

 

6 AppleiMac 27” pantalla Retina 5K, 3,3GHz i 2TB SDD per a la producció de 

vídeo a la redacció i la preparació del guió. 

Especificacions: 

- 16GB de RAM 

- IntelCore i5 4 nuclis a 3,3GHz 

- 2TB d’emmagatzematge Fusion Drive 

- AMD Radeon 2GB de memòria de vídeo 

- Pantalla Retina 5K 

Preu: 2.629,00€ per unitat x 6 = 15.774,00€ 

 

2 Apple Mac Pro 12 nuclis 2,7GHz 3TB SSD per a l’edició de vídeo avançada i la 

producció de gràfics per part dels muntadors. 

Especificacions: 

- 32GB de RAM 

- Xeon 12 nuclis 

- 3 TB d’emmagatzematge SSD 

- Dues GPU AMD D500 
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- Pantalla AppleThunderbolt Display 27” 

Preu: 9.105,99€ per unitat x 2 = 18.211,98€ 

Altres equipaments per al processament d’informació (servidors, accessoris…): 

20.000€ 

 

Total equips per al processament d’informació = 65.181,98€ 

 

Software 

Apple Final Cut Pro X per a l’edició de vídeo. 

Preu: 299,99€ per unitat x 16 = 4.799,84€ 

Apple Compressor per a la codificació de formats de vídeo. 

Preu: 49,99 per unitat x 16 = 799,84€ 

AdobeProductionPremium per a l’edició de vídeo i dels grafismes. 

Preu: 1.738,14€ per fins a 5 ordinadors x 4 = 6.952,56€ 

Altres productes de software per a la producció de continguts informatius 

(iNews…): 10.000€ 

Total Software = 22.552,24€ 

 

Paquet gràfic i sintonies 

Disseny de la interfície gràfica de tot el programa i dels recursos sonors que 

l’acompanyaran. 

Total paquet gràfic i sintonies: 4.000€ 

 

Total inversions de capital fix: 206.194,22€ 
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AMORTITZACIONS 

Equips per a la captació d’imatges: 114.460,00€ 

Amortització en 4 anys: 28.615,00€ anuals 

Equips per al processament d’informació: 65.181,98€ 

Amortització en 4 anys: 16.295,50€ anuals 

Software: 22.552,24€ 

Amortització en 3 anys: 7.517,41€ anuals 

Paquet gràfic i sintonies: 4.000€ 

Amortització en 2 anys: 2.000€ anuals 

Total amortitzacions: 25.812,91€ anuals 

 

COSTOS APROVISIONAMENT (COMPRES) 

Material d’oficina consumible: 200€ mensuals = 2.400,00€ anuals 

Adquisició de drets d’imatge i de continguts d’agència: 30.000€ anuals 

 

Total Costos Aprovisionament = 32.400€ anuals 

 

COSTOS DE PERSONAL 

Nombre de treballadors: 16 
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Els treballadors del programa es dedicaran principalment a la producció del 

contingut, atès que la major part de la funció tècnica la realitzarà el personal del 

plató, que forma part del Parlament Europeu. Caldrà un equip amb experiència a 

la televisió, que pugui oferir un contingut d’altíssima qualitat i rigor. Hauran de tenir 

experiència relacionada amb l’actualitat europea i especialment amb la política 

comunitària. 

Equips ENG: El programa comptarà amb dos equips ENG (Electronic 

NewsGathering). Aquests equips consten de dues persones amb capacitats per fer 

tant la labor periodística com la de captura d’imatges indistintament. El sistema 

dels ENG és àmpliament utilitzat als informatius de televisió perquè la seva 

versatilitat permet una producció de continguts ràpida i eficient. S’encarregaran 

d’enregistrar el contingut i muntar les peces informatives que compondran el 

programa. 

Redactors: Moltes informacions arribaran a través d’agències o de canals de 

distribució oficials. Els redactors s’encarregaran de compondre els continguts que 

arribin per aquestes vies. També serviran de suport per als ENG, col·laborant en la 

redacció dels seus continguts i ajudant a l’articulació del guió del programa. Tot i 

que la seva labor serà principalment dins de la redacció, també podran sortir a 

cobrir informacions en cas necessari. A més també s’ocuparan de la gestió de les 

xarxes socials, essent especialment actius durant l’emissió del programa. El 

programa tindrà quatre redactors. 

Presentadors: Els presentadors seran la principal cara visible del programa. En 

seran els conductors durant la producció. Durant la pre-producció, els 

presentadors prepararan les entrevistes, participaran en tasques de producció de 

continguts i redactaran el guio del programa. Hi haurà dos presentadors. 

Muntadors: El programa comptarà amb dos experts en edició de vídeo. Si bé els 

redactors, presentadors i ENG s’encarregaran de muntar la majoria del contingut, 

els muntadors seran encarregats de desenvolupar els grafismes que requereixi el 

programa. També actuaran de personal de suport tècnic per resoldre problemes i 

dubtes que tinguin els redactors, ENG o presentadors sobre la producció de vídeo. 
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Producció: Hi haurà tres persones encarregades de la producció. La seva feina 

consistirà en resoldre problemes i permetre la transmissió del programa. Ells 

estaran en contacte amb les televisions emissores per facilitar-los o sol·licitar-los 

informació o recursos. Els productors també s’encarregaran de reservar les unitats 

mòbils, l’espai del satèl·lit i de gestionar els recursos de la redacció per cobrir la 

informació de la manera més eficient. 

Realitzador:  El realitzador serà qui dirigirà el programa. Serà qui tindrà l’última 

paraula als consells de redacció i qui decidirà en darrera instància què es cobreix i 

què no. Durant la producció dirigirà l’emissió del programa des de la sala de 

control i decidirà quins plans es fan, quan entren els grafismes… En definitiva, 

dirigirà els tècnics de control i donarà instruccions als presentadors que seran al 

plató. 

 

Remuneració (cost per a l’empresa): 

4 ENG (dues parelles): 60.000€ bruts anuals x 4 = 220.000€ anuals 

4 Redactors: 45.000€ bruts anuals x 4 = 180.000€ anuals 

2 Presentadors: 120.000€ bruts anuals x 2 = 240.000€ anuals 

2 Muntadors: 45.000€ bruts anuals x 2 = 90.000€ anuals 

3 Productors: 65.000€ bruts anuals x 3 = 195.000€ anuals 

1 Realitzador: 100.000€ bruts anuals 

Total personal = 1.025.000€ anuals 

 

COMUNICACIONS 

Proveïdor de connexions per satèl·lit per als directes: Media Broadcast. 

Preu per connexió en directe HD-SNG (SatelliteNewsGathering) 1+1 redundant: 

2.200€ inclou equipament i personal tècnic. 
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Nombre de connexions en directe previstes anualment: 100 = 220.000€ 

Altres despeses de comunicacions (telèfon, connexions 4G…): 10.000€ 

Total Comunicacions: 230.000€ 

 

 

TRANSPORT 

Els equips ENG necessitaran un cotxe per desplaçar-se i cobrir les notícies. Hi 

haurà dos equips ENG propis, per la qual cosa, caldran dos cotxes. L’opció del 

Leasing és la més adequada per estalviar-se preocupacions sobre assegurances i 

reparacions. 

L’empresa LeasePlan ofereix un Nissan Micra 1.2i de cinc portes amb 3 anys de 

contracte i tarifa plana de combustible inclosa per 281,62€ mensuals. Aquesta 

quota suposa 3.379,44€ anuals per cotxe. Ens faran falta dos cotxes, així que 

gastarem 6.758,88€ anualment en el leasing. 

D’altra banda, caldrà establir un pressupost de viatges per enviar els ENG on 

l’actualitat requereixi. Un destí recurrent, per exemple, serà Frankfurt, seu del 

Banc Central Europeu. Calculem que faran una mitjana de 15 viatges anuals. 

Comptarem que un viatge consta d’un vol d’anada i tornada i una nit d’hotel per a 

dues persones (els dos membres de l’equip ENG). 

Comptant que cada trajecte d’anada i tornada a destins europeus costa al voltant 

de 250€ quan es reserva amb poca antelació (l’actualitat no es pot predir), cada 

viatge costarà 500€ en transport. El preu mitjà per una habitació doble d’hotel en 

una capital europea ronda els 100€. Cada viatge, doncs, costarà 600€. El 

pressupost anual de viatges serà de 9.000€. 

Total transport = 15.758,88€ anuals 
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COSTOS GENERALS D’ADMINSITRACIÓ 

Gestoria externa: 100€ mensuals = 1.200€ anuals 

Assegurança material tecnològic: 2.000€ mensuals = 24.000€ anuals 

Total Costos Generals Administració = 25.200€ anuals 
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

Organigrama del personal del programa [FIGURA 20] 
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5.5 PLA FINANCER 
 

5.5.1 PRESSUPOST DE CAPITAL 

 

Càlcul del primer any de programa. 

 

Pressupost de capital per al primer any  

 

El cost aproximat de la primera temporada del programa seria d’uns dos milions 

d’euros. Un cost a repartir entre les diferents televisions que decideixin emetre 

l’espai. No s’hi inclouen les despeses de la traducció simultània, que aniran a 

càrrec de cada mitjà que emeti l’espai. 
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5.5.2 PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ 
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6. CONCLUSIONS 

 

Un programa com el plantejat, per a ser transmès a tota la Unió Europea 

simultàniament no és només possible, sinó que és necessari per a la consolidació 

del continent. 

Les dades de L’Eurobaròmetre indiquen que la població europea coneix poc les 

institucions de la Unió, i el que és més greu, està poc satisfeta amb el seu 

funcionament democràtic. 

Dades com aquesta són proves que hi ha un problema, que es podria resoldre 

amb el programa plantejat, que exerciria una funció de formació sobre les 

institucions europees i de garant de la democràcia. 

El programa promouria el debat polític europeu, gairebé inexistent a hores d’ara, 

per a la majoria dels ciutadans. Un augment de la implicació política dels europeus 

tindria un impacte positiu sobre la participació a les eleccions a l’Eurocambra, que 

ha caigut més d’un 20% des dels primers comicis. 

El nivell mitjà d’anglès a Europa és prou alt com per plantejar-se l’emissió d’un 

programa en aquesta llengua, sense que suposi un gran problema. Segons l’estudi 

EnglishProficiencyIndex elaborat per l’agència EducationFirst, cap país de la Unió 

Europea suspèn (treu menys d’un 50 en una escala de puntuació de 100) pel que 

fa al domini d’anglès dels seus ciutadans. 

Malgrat un nivell general acceptable, hi ha grans diferències en el domini de la 

llengua anglesa als diferents països d’Europa. Els països del Nord del continent 

tenen millor coneixement de l’anglès que els països del Sud.  

Es pot preveure que el programa tindrà una major audiència als Estats on es parli 

millor l’anglès, perquè podran gaudir del contingut sense els mètodes de traducció 

simultània, que fan el visionat més incòmode. 
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La previsió que el nivell d’anglès de la població augmenti en els propers anys 

gràcies a l’educació elimina la barrera lingüística com a problema per comunicar el 

mateix missatge a tota la Unió Europea. 

El mitjà de comunicació més utilitzat pels europeus és la televisió, a molta 

distància de tots els altres. Sembla, doncs, el canal més adequat per arribar al 

màxim de gent possible.  

Els horaris de màxima audiència de la televisió arreu d’Europa són dispars, però 

compatibles. Comparteixen una franja comuna d’entre una hora i una hora i mitja, 

coincidint amb el principi del prime time als països del Sud i el final als països del 

Nord. 

És en aquesta franja horària que s’emeten els continguts compartits a tot el 

continent: Els partits de futbol de la UEFA i els concursos d’Eurovisió, i on es 

podrà emetre el nostre programa per aconseguir arribar al màxim de ciutadans. 

Espais com els festivals d’Eurovisió, produïts conjuntament entre els diferents 

mitjans públics del continent, han demostrat ser un gran èxit i un exemple de 

col·laboració transnacional. Una sola televisió no tindria recursos per produir un 

espectacle d’aquestes dimensions, però entre 42 corporacions públiques resulta 

un producte fins i tot barat de fer. 

També gràcies a la cooperació entre els mitjans europeus, el futbol europeu s’ha 

convertit en un dels espectacles esportius més importants del món, amb 

audiències televisives milionàries. 

Quan els mitjans del continent cooperen per desenvolupar un producte plegats, 

aconsegueixen produir els espectacles més grans del planeta. 

Aquesta capacitat és una potent eina de construcció europea, i programes com 

Good Evening Europe! no només cohesionen la Unió Europea i en controlen la 

democràcia, sinó que consoliden una audiència comunitària. 

La tecnologia no havia posat mai tan fàcil la producció d’un programa per a una 

àrea tan gran i complexa com és la Unió Europea. Avui en dia és relativament 
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senzill emetre continguts en directe a tot el món, i els mitjans comencen a 

transcendir les fronteres dels seus països i consolidar una audiència global. 

Les barreres lingüístiques que abans separaven el continent han estat superades 

per solucions tecnològiques de traducció simultània com són la subtitulació en 

directe o el doblatge. La barrera lingüística ja no és excusa per no produir 

continguts a nivell europeu. 

Good Evening Europe! és una producció barata, sobretot comptant que el seu cost 

es reparteix entre diversos mitjans. Un objectiu d’audiència del 10% del share 

resulta una dada atractiva per a una producció tan econòmica. 

El programa, al menys durant el seu primer any d’emissió, no podrà competir amb 

formats com els de Reality TV, que proporcionen grans audiències a les 

televisions, però aportarà valor afegit als canals que hi contribueixin, perquè 

estaran teixint una xarxa permanent de cooperació internacional. 

A més, com a format pioner en les emissions regulars conjuntes a tota la Unió, 

obrirà un mercat comunitari al qual es podran distribuir tota mena de continguts, 

també aquells més rendibles econòmicament. 

Els mitjans que participin d’aquest projecte estaran apostant per una Unió Europea 

democràtica i cohesionada, on malgrat les grans diferències culturals, hi flueix un 

debat polític que creua les fronteres dels seus Estats membres. No només es 

tractarà d’una decisió atractiva des del punt de vista econòmic, sinó que serà un 

servei als ciutadans europeus, que podran fer sentir la seva veu amb més força a 

les institucions comunitàries.  
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d’interfície gràfica seriosa. A l’esquerra, captura de pantalla de “Fox 

News”, icona del sensacionalisme americà. A la dreta, captura de 

“BBC News”, buc insígnia de les televisions públiques.  
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FIGURA 12: Proposta de paleta de colors del programa feta amb 

l’eina colors.co 
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FIGURA 13: Proposta de logotip del programa, fent servir la paleta 

de colors triada. 
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FIGURA 14: Proposta d’imatge de fons per al videowall.  
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FIGURA 15: Proposta de títols per al programa. 
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FIGURA 16: Proposta de pla de planta del plató del programa. 
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FIGURA 17: Captura del festival d’Eurovisió 2016, on podem veure 

el khyron en blanc. 
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FIGURA 18: Esquema sobre el cicle productiu de programa.  

 

42 

FIGURA 19: Imatge del plató del Parlament Europeu a Brussel·les. 

Font: Unitat Audiovisual del Parlament Europeu. 
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FIGURA 20: Organigrama del personal del programa 55 
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