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1.! INTRODUCCIÓ 

Consumir productes audiovisuals a través d’internet s’ha convertit en un element més 
del nostre dia a dia, gràcies a l’avenç de les tecnologies i al nou panorama audiovisual 
que aquestes han configurat. 

El concepte de Video on demand (vídeo a demanda) ofereix la possibilitat de que 
l’usuari esculli el que vol veure quan ho vol veure, per això Netflix ha contribuït a 
canviar la manera de consumir productes audiovisuals. Dins d’aquest treball es tracta 
l’impacte que aquesta plataforma de consum audiovisual ha tingut, com la gent l’ha 
conegut i com s’hi ha adaptat.  

Realitzar un estudi sobre Netflix i la seva influència és essencial per a poder conèixer 
com són els hàbits de consum que la població està assolint i de quina manera han 
canviat en vers abans. Aquest estudi pot servir per enfocar de diferents maneres nous 
projectes. També em pot ajudar a entendre el nou panorama audiovisual i quins nous 
models s’estan configurant en la televisió i el cinema així com a quins segments de 
població afecta més aquest canvi de paradigma de consum.  

Avui en dia, la lluita per a controlar el Video on demand a Catalunya està liderat per 
Netflix i Yomvi, que forma part de Movistar+, però les mateixes cadenes generalistes 
estan també intentant formar part del mercat de plataformes de consum online. 
L’arribada de plataformes digitals com HBO o Amazon posa en perill aquest mercat, 
amb una més gran fragmentació.  

La hipòtesi central del treball és que Netflix i altres plataformes digitals semblants (com 
HBO, Wuaki TV o Yomvi) han canviat la forma de consum audiovisual a Espanya en 
els últims 5 anys, fent-lo més fàcil i immediat.  

Les noves plataformes digitals com ara Netflix es troben en una situació de gran 
creixement: en aquest treball també s’analitzarà la penetració de Netflix a la població a 
Catalunya, és a dir, com i quant ha arribat aquesta nova plataforma a casa nostra. També 
m’interessa conèixer com ha canviat aquest consum en comparació amb el consum 
actual i passat de televisió. El model del mitjà televisiu també està canviant i ha estat 
molt influït per les plataformes digitals.  

L’objectiu principal d’aquest treball és veure el canvi que ha suposat l’aparició de la 
plataforma digital Netflix a l’hora de consumir productes audiovisuals. Vull conèixer si 
realment ha influenciat i de quina manera ho ha fet. Per tant, tal com el títol del projecte 
indica, analitzar l’impacte que ha tingut aquesta plataforma en el consum audiovisual de 
la població catalana. Per assolir l’objectiu, he distribuït el treball de la següent manera: 

-! Una primera part, el marc teòric, en el qual s’hi troba el context del panorama 
televisiu actual, com s’ha introduït aquesta nova plataforma de consum i com ha 
afectat a la televisió convencional. També s’exposa un anàlisis de competidors 
(Benchmarking) i de quina manera funciona cada un. Un cop desenvolupat 
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aquest enfoc global, es fa un zoom a Netflix, al seu funcionament i la seva 
cronologia. Tota aquesta part es realitza a partir de lectures d’articles ja existents 
i estudis sobre la plataforma.  

-! Un cop mostrat en context en la qual es troba Netflix actualment, s’efectuarà la 
part d’investigació empírica amb els resultats dels tres focus grup i les 
enquestes. 

M’he plantejat un seguit de preguntes d’investigació que em seran de guia al llarg del 
treball i que s’haurien de resoldre quan l’hagi finalitzat.  

•! De quina manera ha influït Netflix en la nova manera de consumir productes 
audiovisuals? 

•! Com és el consum actual de productes audiovisuals? Ha variat la freqüència de 
consum? I el mitjà o plataforma? 

•! Quines possibilitats de subscripció ofereix Netflix i quin ús li donen els usuaris? 
•! Netflix aposta per un contingut diferent al que estàvem acostumats? 
•! Ha canviat el consum televisiu? Per quin motiu? 
•! Netflix ha ajudat a reduir la pirateria?  

 

Un cop plantejada l’estructura del treball, és moment de desenvolupar la primera part: el 
marc teòric. 
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2.! MARC TEÒRIC 

2.1. LA COMUNICACIÓ I EL CONSUM MEDIÀTIC 

Al llarg dels anys, s’han desenvolupat diverses teories i models que han definit el 
comportament de les masses (enteses com un conjunt d’emissors i receptors) davant la 
comunicació i el consum dels productes culturals.  

Lasswell (1929) va ser qui va crear un perfil de les relacions i les mediacions que es 
donen a través de la comunicació col·lectiva. Va introduir el concepte d’intencions, 
justificacions i motius pels quals es dóna la comunicació entre individus. Aquí trobem 
una de les primeres teories que van néixer per la necessitat d’estudiar els efectes de 
propaganda que tenia la comunicació a principis dels anys 20 (durant la I Guerra 
Mundial). La ‘teoria de l’agulla hipodèrmica’ es va definir després de la I Guerra 
Mundial, un cop es van veure els efectes que van tenir els missatges de propaganda 
davant aquest conflicte. Amb aquesta teoria es va comprovar que la manipulació de les 
masses era possible, i que la comunicació tenia molt més poder del que es pensaven.1  

FIGURA 1: Esquema de la comunicació segons Lasswell 

 

 

 

 

Font: Harold D. Lasswell. Estructura i Funció de la Comunicació de Masses. 1948 

Tal i com reflexa la figura 1, aquesta teoria defineix que els mitjans de comunicació 
injecten una informació a l’audiència que aquesta considera totalment verídica. Per tant, 
genera un missatge com a estímul perquè generi una resposta al receptor.  

Arrel de la gran capacitat d’influència que van tenir els mitjans durant la I Guerra 
Mundial, Shannon i Weaver (1949) van definir un dels models de comunicació on el 
principal focus d’atenció estava en el missatge. Aquest model està basat en el concepte 
emissor i receptor però l’atenció recau en el canvi que pot patir el missatge en aquest 
procés de comunicació.2  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Werner Joseph Severin, James W. Tankard (1979). Communication Theories: Origins, 
Methods, Uses. Hastings House. 
!
2 http://communicationtheory.org/shannon-and-weaver-model-of-communication [online] 

MITJÀ 

ESTÍMUL 

COMUNICACIÓ 

AUDIÈNCIA 

RESPOSTA 
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A més d’aquestes teories de la comunicació, van sorgir-ne d’altres que han analitzat els 
productes culturals i la seva evolució en relació amb l’audiència. Stuart Hall (1973) va 
ser un dels màxims representants dins dels “estudis culturals”. Ell va centrar el seu 
estudi en la divisió de comunitats i sobretot en la canalització de les relacions de poder. 
Hall estava interessat en les manifestacions culturals de rang inferior, com podia ser 
l’antropologia, l’estètica, la semiologia...3. En l’àmbit de la comunicació, Hall va 
publicar al 2004 “Codificación y descodificación en el discurso televisivo” on parla del 
poder que exerceixen els mitjans de comunicació de masses en relació el públic que els 
consumeix. Segons Hall, el procés de comunicació segueix l’esquema tradicional que ja 
Lasswell havia plantejat: el mitjà inicia un missatge (definit per una sèrie de codis, 
estructures i idees), que ha de ser emès a través d’una forma intel·ligible perquè pugui 
arribar a un receptor. Un cap ha arribat, es realitza el procés de descodificació d’aquest 
missatge i s’ha d’aconseguir arribar al significat que li ha volgut donar el mitjà. Hall 
defineix tres tipus de de descodificació del discurs televisiu segons la condició social 
del receptor: una “lectura dominant”, quan el missatge és entès en el seu sentit literal i 
es descodifica en els termes en què s’ha codificat, una “lectura negociada” quan el 
receptor adapta la lectura a la seva condició social, o una “lectura oposada” quan el 
receptor s’oposa radicalment al contingut que ofereix el mitjà.4  

El concepte de la descodificació del mitjà, es pot complementar amb ‘l’espiral del 
silenci’ (Noelle-Neumann, 1977), on explica la forma en què l’opinió pública es 
converteix en una arma de control social quan es planteja que les persones adapten la 
seva manera de comportar-se a les opinions predominants en el seu context social sobre 
quines conductes són o no són acceptables. Aquesta teoria va sorgir després de la II 
Guerra Mundial arrel del posicionament de la televisió com a un factor influent en la 
formació de la opinió pública. Per tant, podem afirmar que els mitjans de comunicació 
generen un entorn que pot desencadenar actituds de discussió, de submissió o de 
silenci.5   

Per poder entendre el motiu pel qual l’audiència busca activament contingut en els 
diferents mitjans per a satisfer les seves necessitats, ens podem centrar en la ‘teoria dels 
usos i gratificacions’. A diferència de les altres teories de la comunicació que es 
pregunten l’efecte dels mitjans de comunicació en les persones, aquesta teoria se centra 
en com afecten les persones als mitjans de comunicació. Per tant, l’objecte central passa 
de ser el mitjà a ser l’audiència. No va ser fins als anys seixanta quan aquesta teoria va 
consolidar-se i es va començar a considerar l’audiència com a un públic actiu que era 
capaç de seleccionar els missatges i el contingut que fos de la seva preferència. Es va 
deixar de veure el públic com una massa homogènia i es va començar a tractar-lo d’una 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/CIYC0404110215A/7318 [online]!
4 http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/CIYC0404110215A/7318 [online] 
5 Noelle-Neumann, E. (1993). La espiral del silencio. La opinión pública y los efectos 
de los medios de comunicación. Comunicación y Sociedad. 
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manera més social, psicològica i individual.6 Autors com ara Katz, Lundberg i 
Hulten(1968) van plantejar els objectius principals d’aquesta teoria: 

•! L’audiència és concebuda com un públic actiu.  
•! Dins el procés de comunicació social, la iniciativa de relacionar la satisfacció de 

les necessitats i l’elecció dels mitjans es troba en cada membre de l’audiència.  
•! Els mitjans de comunicació lluiten amb altres mitjans que també volen satisfer 

les necessitats de les audiències.  
•! L’audiència és suficientment capaç i conscient de què és el que busca i què és el 

que necessita quan s’exposa a un mitjà.7 

El mitjà que més representa aquesta centralitat del ‘receptor’ o audiència és internet i les 
noves tecnologies. Internet està donant lloc a noves formes d’interacció social 
generades a través de plataformes virtuals com ara els xats, fòrums, xarxes socials... 
Així, es comença a parlar del paradigma de la hipercomunicació, o "comunicació 
hiperpersonal". Per Walther (1996), la interacció en aquest espai virtual es converteix en 
una activitat fàcil ja que exigeix un escàs nivell de coneixement en l’ús per assolir un 
resultat satisfactori, lúdica perquè constitueix una nova forma d'entreteniment per a 
amplis sectors d'internautes, extensa perquè s'interactua generalment amb amplis grups 
de persones i per múltiples canals i intensa en temps i de vegades en grau d'implicació.8 

El que caracteritza aquest nou espai sociocomunicatiu és la possibilitat d'interactuar i 
relacionar-se amb altres usuaris, coneguts o no, amb els quals es comparteix alguna 
inquietud, motivació, afició o fins i tot amb els que amb prou feines es comparteix res. 
En el moment actual, la comunicació s'ha convertit en un fi en si mateixa, donant lloc al 
que s'ha anomenat el comunicador permanent (Sainz Peña, 2011) que no requereix que 
els amics o contactes siguin necessàriament persones conegudes.9 
 
Si bé les característiques de la xarxa poden fer pensar que el tipus d'amistat o relació 
que es genera pot ser més feble i amb menor grau de compromís (Boute, Wood i Pratt, 
2009) també pot beneficiar a les persones amb menys habilitats socials perquè els 
permeten anticipar com volen presentar-se a si mateixos10 (Goffman, 2001), en una 
comunicació que pot ser asincrònica on el feedback no ha de ser immediat. També 
presenta avantatges per a aquells que manifesten major grau de desconfiança cap als 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Melvin L De Fleur y Sandra J. Ball-Rokeach. (1993). Teoría de la comunicación de masas. 
(2a ed.) España: Paidós. 
7 Moragas, de M. (1993). Sociología de la comunicación de masas: II Estructura, funciones y 
efectos. (3.er ed). México: Ediciones G. Gili. 
8 https://telos.fundaciontelefonica.com/url-direct/pdf-
generator?tipoContenido=articuloTelos&idContenido=2012042611500002&idioma=es [online] !
9 Z Bauman (2006). Modernidad líquida. Buenos Aires: FCE 
10 VM Buote, E Wood, M Pratt (2009). “Exploring similarities and differences between online 
and offline friendships: The role of attachment style”. Computers in Human Behavior, 
http://onemvweb.com/sources/sources/exploring_offline_online_friendships.pdf  [online] 
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altres, ja que poden conèixer a altres persones poc a poc i sense hipotecar elements que 
entren en joc en les relacions fora de línia.11 
 
Un cop apuntades les principals teories de la comunicació i l’evolució d’aquestes és 
important centrar-nos en un dels conceptes clau, el consum.  

Un dels autors fonamentals per abordar aquest concepte és Marshal McLuhan, 
procedent de l’Escola de Toronto i un dels pares de les teories del determinisme 
tecnològic de la comunicació. McLuhan (1964) va afirmar que cap mitjà pot adquirir 
significat per si sol sinó que necessita una interacció constant amb els altres mitjans. 
També reflexiona sobre com la plataforma tecnològica és determinant en la relació de la 
societat amb les realitats que se li exposen. D’una manera similar, Postman (1985) va 
reconèixer anys després que la televisió determinava la manera en com seria entesa una 
cosa.12  

Scolari (2008) va proposar la següent comparació, mostrant que a l’actualitat, tant els 
nous com els vells mitjans conviuen re-configurant l’ecosistema comunicatiu.13 

FIGURA 2: Comparativa dels nous i els vells mitjans 

Font: Scolari, C. “Hipercomunicació”.14 

Quan trobem un canvi tecnològic implica un compromís, és a dir, qualsevol avantatge 
que pot aportar una tecnologia en conseqüència, té un inconvenient. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 MD Cáceres, JA Ruiz San Román, G Brändle (2009). “Comunicación interpersonal y vida 
cotidiana. La presentación de la identidad de los jóvenes en Internet” 
http://revistas.ucm.es/index.php/CIYC/article/view/CIYC0909110213A [online] 
12 http://www.mat.upm.es/~jcm/neil-postman--five-things.html  [online] 
13 http://www.portalcomunicacion.com/uploads/pdf/59_esp.pdf [online]  
14 http://www.semioticafernandez.com.ar/wp-content/uploads/2017/02/Scolari-Hipermediaciones-
Cap2.pdf [online] 
!
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A l’aparèixer Netflix com a una nova oportunitat de distribució de productes 
audiovisuals a través del sistema d’interconnexió digital a internet, encara ens referim 
als seus productes com a pel·lícules o sèries de televisió. Ho fem perquè en la producció 
i la distribució dels seus productes segueixen presents els models convencionals i, a 
més, es poden consumir a través del televisor. Tot i així, Netflix altera clarament 
algunes de les formes de consum de la producció audiovisual. Paraules com 
convergència, hibridació, multi-plataforma… han sorgit els últims anys per a poder 
definir la difícil situació de distribució dels productes audiovisuals. Un exemple és 
l’efecte binge watching que ha potenciat Netflix com a visualització dels seus 
productes, que ens fa replantejar la noció del temps i la immediatesa dels productes i del 
consum. El concepte televisió se segueix utilitzant actualment per referir-se a Netflix, 
quan podríem dir que aquest és un distribuïdor de productes audiovisuals semblant a 
YouTube. Per tant, s’hauria de redefinir el concepte de consum quan ens referim a 
plataformes com Netflix.  

El concepte de consum mediàtic també ha canviat des de la convergència de la 
tecnologia analògica i digital i sobretot amb l’aparició d’internet i les noves 
plataformes. McLuhan (1968) va utilitzar la metàfora de l’Aldea Global, que planteja un 
món interconnectat i interrelacionat, amb una estreta relació en vincles econòmics, 
polítics i socials, gràcies a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). És a 
dir, internet.15 

Actualment, el concepte de consumidor ha canviat i s’ha començat a parlar de 
prosumer. Un consumidor passiu que abans estava vinculat a la televisió i mirava el que 
li oferien, ha passat a escollir el producte i fins i tot a crear-lo. També és capaç de 
canalitzar els continguts per les seves preferències, recomanacions i percepcions.16 

Nielsen (2015) va assegurar que el concepte de Video on demand està canviant el 
panorama audiovisual actual. Assegura que les definicions tradicionals del que significa 
“veure la televisió” ja no són les mateixes que abans, i actualment, els consumidors 
tenen el control. L’estudi global de Nielsen sobre el Video on demand es va dur a terme 
del 10 d’agost de 2015 al 4 de setembre de 2015 en el qual es van enquestar a més de 30 
mil consumidors d’arreu el món. L’estudi està basat en el comportament dels enquestats 
amb accés a internet.  

Quasi dos terços dels enquestats afirma que consumeix alguna forma de Video on 
demand, i alguns asseguren que el Video on demand complementa els serveis que 
ofereix la televisió. Quasi tres quartes parts dels enquestats assegura que paga els 
serveis de les plataformes digitals per a tenir contingut disponible de manera online. El 
Video on demand adquireix cada dia més rellevància en els hàbits dels telespectadors. 
Més del 43% assegura que consumeix més d’un programa diferent al dia, fet que 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Ayala P. Teresa (2012). Marshall Mcluhan, las redes sociales y la Aldea Global. Revista 
Educación y Tecnología.  
16 Diccionario LID de Marketing Directo e Interactivo 
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corrobora el gran canvi de consum que les noves plataformes configuren. 

A continuació, podem veure un gràfic realitzat a l’estudi esmentat de Nielsen (2015). 
Cal tenir en compte que el 2015 va ser l’any en el qual es va començar a introduir el 
terme de les plataformes digitals, i encara no estava estès per tot el món.17 

FIGURA 3: Estudi global de Nielsen (2015) 

Font: Estudi de Nielsen18 

La figura 3 ens mostra que la Generació Z (15-20 anys) i els Millenials (21-34 anys) són 
els que es van començar a introduir més ràpidament al món de les plataformes digitals. 

Els joves espanyols entre 18 i 24 anys afirmen que el centre de les seves vides és la vida 
social (per sobre la laboral) i la tecnologia. Es preocupen per la seva imatge i el que 
l’entorn pot arribar a pensar d’ells. Creuen que tenir noves experiències és més 
important que la comoditat. Davant les marques, estan disposats a provar diferents 
productes abans de decidir-se per un. El seu dispositiu d’ús més habitual és l’ordinador 
(87%) seguit de l’smartphone (67%), i ho utilitzen per comunicar-se, informar-se i per 
entreteniment.19  

Al setembre de 2016, també es va realitzar un estudi sobre quin era l’índex d’abonats a 
un servei de Video on demand a la població catalana. Aquest estudi es va realitzar arrel 
de l’increment de la competència entre les plataformes audiovisuals. A Catalunya, el 
percentatge d’abonats arriba al 27,5% de la població. L’estudi realitzat per Òmnibus de 
la Generalitat assegura que, de la franja de 18 a 24 anys el percentatge d’abonats és del 
31,2% de la població.20 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17http://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/latam/docs/reports/2016/EstudioGlobal_Vi
deoOnDemand_ES.pdf [online] 
18 http://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2016/video-on-demand.html [online] 
19 https://www.solomarketing.es/los-jovenes-y-el-consumo-mediatico/ [online] 
20 CEO. Òmnibus de la Generalitat de Catalunya. 2016-1. Taules estadístiques 
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De la població subscrita a alguna de les plataformes existents, la gran majoria ho està a 
Movistar+/Yomvi, amb el 67,5%. Per darrere queden Vodafone/Ono amb un 13,1% 
dels abonats; Orange/Jazzbox, amb el 9,3%; Netflix, 8,9%; Filmin, l’1%, i Wuaki amb 
un 0,4%.21 

El món audiovisual està patint diversos canvis arrel de la introducció de les noves 
tecnologies, així com la introducció d’un nou model de negoci diferent. Les noves 
formes d’accés i de consum de productes audiovisuals requereixen noves maneres 
d’actuar per part de l’usuari. En la majoria dels casos, el consumidor no integra els 
canvis tecnològics en el seu dia a dia fins que hi veu una utilitat en ells. Tal com indica 
Fernández-Manzano (2016), en el cas concret dels big data o la gestió de dades 
massives en entorns audiovisuals “los datos en sí carecen de valor, la importància 
radica en el uso que se haga con ellos”. Això és, per tant, la utilitat. 22 

Un altre element que influencia directament al big data és la temporalitat, ja que suposa 
compatibilitzar en el mateix moment la demanda tecnològica de les persones amb els 
algoritmes i les eines que es poden oferir en aquell moment.  És a dir, la quantitat de 
dades que poden gestionar les noves tecnologies no sempre són correlatives a la 
demanda de la societat usuària. Això és el que denominem com a franja temporal i 
connecta amb àrees tan prolífiques com la intel·ligència artificial de les màquines. Els 
dos termes, utilitat i temporalitat es troben lligats al fet que consumir contingut 
audiovisual a la xarxa provoca un canvi d’actitud dels usuaris afavorint l’aparició de 
nous formats transmetia i del concepte “prosumer”.23 

El consum de contingut audiovisual a través de dispositius com la tablet o l’smartphone 
converteix a l’espectador en generador de dades. Aquesta circumstància es produeix 
cada vegada que s’identifica com a usuari o comparteix contingut. L’espectador d’avui 
en dia genera informació en l’ecosistema d’internet. Les plataformes de distribució de 
contingut online es conscient que la obtenció de la informació dels seus propis usuaris 
és un dels avantatges competitius que disposa. Dins aquesta línia, Netflix demostra un 
ús de la informació flexible i adaptable a la situació i en conseqüència de les decisions 
preses basades en el big data. En només dues dècades s’ha establert un model de negoci 
que situa el consumidor en el centre de les seves decisions. Portat a la pràctica, això es 
tradueix a una aportació decisiva en termes de innovació en el consum televisiu. Gràcies 
a aquesta filosofia, Netflix és una marca global amb més de 81 milions de subscriptors 
en tot el món que reprodueixen més de 125 milions d’hores de contingut al dia.24 

L’estratègia aplicada a nous models mediàtics com el Video on demand és un tema que 
crea molt interès acadèmic. Com afirma Izquierdo-Castillo (2015), les claus per a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 http://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/118237-el-27-5-dels-catalans-esta-abonat-
a-algun-servei-de-tv-de-pagament [online] 
22 Yellin, Todd (2015). How Netflix uses big data. Todd Yellin, VP of innovation, Netflix. 
https://www.youtube.com/watch?v=Pu4myXu0ji0 
23 http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2016/jul/06_esp.pdf [online] 
24 Netflix.com Dades del primer trimestre de 2017 
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configurar l’estratègia de Netflix es resumeixen en tres elements interrelacionats “Un 
catálogo amplio y variado que incluya contenido premium en su oferta, una tarifa 
económica y sin permanencia que permita acceso ilimitado al catálogo; y un servicio 
enfocado a la calidad de la imagen, la facilidad de navegación, la búsqueda de 
contenidos afines y la accesibilidad a través de múltiples dispositivos.”25 

 

2.2. EVOLUCIÓ DE LA DIGITALITZACIÓ AUDIOVISUAL 

L'anomenada Web 2.0 (O 'Reilly, 2007) que es comença a desenvolupar a principis del 
segle XXI, es defineix com un nou espai virtual interactiu, participatiu i col·laboratiu 
que permet possibilitats fins llavors inèdites a la xarxa.26 D'aquesta manera, en 
contraposició al que es podria denominar com a Web 1.0, en la qual els continguts eren 
creats pel propi proveïdor de la pàgina i escassament modificats un cop publicats a la 
xarxa, en la segona versió de la web aquests continguts són generats majoritàriament 
pels propis usuaris. A la web 2.0 es creen xarxes molt actives de subjectes que permeten 
compartir gustos, aficions, amistat i acció col·laborativa.27 

Dit en altres paraules, les noves pràctiques d'acció cooperativa en la xarxa permeten 
crear cohesió i comunitat i parlen d'una nova forma de producció de la sociabilitat que 
apunta a algunes qüestions interessants com són la cooperació en l'acció conjunta, 
l'establiment de vincles afectius amb un altre absent, el maneig d'identitats múltiples i 
l'adquisició de noves formes de compromís, a més de l'articulació de formes 
coordinades d'acció que tenen un bon exemple en els esdeveniments polítics de 2011 
esdevinguts a països com Egipte o Tunísia que van mobilitzar a milers de persones a 
través del web 2.0 fins arribar a forçar canvis polítics profunds.28 

S'aprofita d'aquesta manera la intel·ligència col·lectiva i l'enorme massa de 
voluntariosos treballadors que amb les seves aportacions col·laboren a la construcció 
d'un context comú de continguts i la creació d'un espai que, segons Area i Pessoa 
(2012), és simultàniament una biblioteca universal on s'emmagatzema una quantitat 
ingent d'informació; un mercat global de productes i serveis digitals; un gegantesc 
puzzle de peces informatives connectades hipertextualment; una plaça pública de 
trobada i comunicació de persones a través de les xarxes socials; i un territori on prima 
la comunicació multimèdia i audiovisual, així com gran diversitat d'entorns virtuals 
interactius.29 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Izquierdo-Castillo, Jéssica (2012). “Distribución online de contenidos audiovisuales: análisis 
de 3 modelos de negocio”. El profesional de la información, v. 21, n. 4, pp. 385-390.  
26http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/155/cd/modulo_1_Iniciacionblog/concepto
_de_web_20.html [online] !
27 http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html [online] 
28 http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html [online] 
29 Aguado, J. M y Martínez I.J. (2008) La comunicación móvil en el ecosistema informativo: de 
las alertas SMS al Mobile 2.0. Revista Trípodos. 
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Des de la creació de la Web 2.0, el contingut generat per l’usuari i la interacció amb les 
noves plataformes digitals ha anat augmentat. S’han definit noves alternatives sobre l’ús 
de les plataformes web per a un treball de col·laboració. Mitjançant aquesta nova 
interacció entre usuari i sistema virtual, s’han anat definint les plataformes digitals. 

Les noves plataformes digitals s’han plantejat com un nou model de negoci on l’usuari 
crea un perfil públic o semi-públic a elles, i és capaç d’interactuar amb altres usuaris o 
amb el contingut aportat.30 

A Espanya, Internet va créixer un 14,4% en el primer semestre del 2011 gràcies al pes 
de les xarxes socials, els smartphones, les tables i les descàrregues, convertint d’una 
manera conjunta un nou univers digital i donant forma a un nou tipus d’usuari.  

Durant els últims anys, el gran creixement d’internet ha suposat una fase de migració 
dels vells mitjans com la televisió, cap a nous mitjans com les plataformes digitals. 
Aquestes migracions està tenint una gran repercussió a les mesures de rating i share 
televisiu, ja que la majoria de països estan experimentant una disminució de l’audiència.  

Les productores de televisió han sofert molts de canvis des de l’arribada d’internet i es 
troben en un moment crític. A més a més, les noves plataformes online permeten un 
altre tipus de consum que s’allunya del tradicional. Podem veure productes en 
streaming mitjançant la subscripció; són plataformes de lliure visualització i es pot 
descarregar un producte.  

L’era de la digitalització permet disposar de contingut il·limitat de llibres, pel·lícules, 
sèries o fins i tot cançons i per tant, és molt difícil regular la seva distribució. El 
concepte multi-pantalla també ha influenciat en aquest canvi. Les persones que miren 
simultàniament televisió i productes per internet estan variant la manera de 
comptabilitzar l’audiència, i plataformes socials com Twitter, estan agafant el control. 
La gran interconnexió entre televisió i internet s’està veient aplicada en el fet de que el 
61% dels usuaris de Twitter interactuen amb la xarxa quan miren la televisió.31 

El concepte de Video on demand apareix de manera conjunta al contingut generat per 
l’usuari. A Espanya, aquest sistema de vídeo a demanda està sent impulsat per les grans 
operadores de telèfon. Podríem definir aquest concepte com a videoclubs online que 
permeten accedir a continguts com i quan el consumidor vulgui. Per tant, quan ens 
referim a aquest terme, estem parlant d’un nou sistema de televisió que permet als 
espectadors l’accés a un conjunt de contingut de forma personalitzada, oferint la 
possibilitat de sol·licitar i visualitzar un producte audiovisual concret en el moment 
exacte que el teleespectador desitgi.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Gonzálvez Vallés, Juan Enrique (2011). La Web 2,0 Y 3,0 en Su Relación Con El Eees. Visión 
Libros. p. 124. 
31 Estudi Obitel, 2016. Disponible: http://obitel.net/wp-content/uploads/2016/09/obitel-
espanhol-2016.pdf [online] 
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Algunes dades sobre Video on demand a Espanya: 

•! Dos terços de la població indiquen que alguna vegada han consumit VOD. 
•! L’audiència assegura que el VOD complementa els serveis de la televisió 

tradicional. ¾ paguen els serveis del VOD per veure programes. ¼ paga Netflix. 
•! 2/3 dels subscriptors a paquets de televisió tradicional (Movistar+) tenen pensat 

mantenir les seves subscripcions.  
•! El VOD adquireix cada dia més rellevància en els hàbits dels telespectadors. 32 

Nicholas Negroponte (1995) va anunciar que a poc a poc s’aniria substituint el concepte 
del prime time per el my time, fent referència a les noves tècniques per a crear una oferta 
pròpia i personalitzada gràcies a la televisió a la carta.33 A l’actualitat es reforça aquest 
concepte contemplant com els hàbits dels usuaris canvien segons les seves formes de 
consum: “anyone, anywhere, anytime” (Monzoncillo, 2011). 
 
Les noves generacions, com ara els Millenials s’han desconnectat pràcticament de la 
televisió. Les cadenes de televisió espanyoles s’han adonat d’aquest canvi i estan 
intentant adaptar-se el millor possible. Està sorgint més contingut en streaming i estan 
apostant per oferir el mateix contingut a través d’internet. TVE va apostar per el 
concepte de “el botón rojo”, on l’usuari podia complementar la seva experiència 
televisiva gràcies a la connexió a internet.34 
 
Tot i el seu esforç d’adaptació cap a aquest nou panorama, les plataformes dels canals 
generalistes no són les preferides per l’audiència, sinó les grans plataformes de Vídeo on 
demand. Netflix o Yomvi són dos dels grans gegants d’entreteniment que estan en gran 
creixement. Un altre exemple de plataforma de Vídeo on demand coneguda 
mundialment i una de les tres pàgines webs més utilitzades del món és Youtube.  
 
Les noves plataformes distribuïdores de contingut audiovisual a través d’internet han 
aconseguit oferir un servei molt demandat per el públic actual. Principalment, les seves 
claus de l’èxit consisteixen en utilitzar les noves tecnologies per a satisfer al client i 
tenir un gran catàleg d’obres audiovisuals que pugui cridar l’atenció del major número 
de clients. També és interessant mirar la seva manera de generar ingressos, basant-se en 
subscripcions econòmiques assequibles per al públic jove al qual es dirigeixen.35 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32http://www.tnsglobal.es/sites/tnsglobal.es/files/NdP%20%20%20Connected%20Life%20Espa
%C3%B1a.html [online] 
33 NEGROPONTE, Nicholas (2000). El mundo digital: un futuro que ya ha llegado. Barcelona: 
Ediciones B.� 

34 http://www.diariosur.es/culturas/tv/201612/30/video-bajo-demanda-esta-
20161230204725.html [online]!
35 Ojer, T., Capapé, E. (2012). Nuevos modelos de negocio en la distribución de contenidos 
audiovisuales: el caso de Netflix. Revista comunicación, 1, pp. 187-200. 
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Existeixen quatre tipus de plataformes de Video on demand36 
 

1.! Transactional VoD: permeten descarregar contingut i llogar-los per un preu fix. 
Aquest seria el cas de Atresplayer o Mitele, que permeten veure programes 
concrets sense necessitat d’estar subscrit a la plataforma.  
 

2.! Subscription VoD: ofereixen gran varietat de contingut audiovisual als seus 
subscriptors. Per tant, has d’assumir un pagament mensual o anual. Seria el cas 
de plataformes com Netflix o HBO.!
!

3.! Ad-Supported VoD: ofereix la visualització de contingut de manera gratuïta 
amb l’aparició puntual de publicitat. Aquest seria el cas de la plataforma web 
Youtube, o per exemple TV3  a la carta, en el qual s’insereixen algunes pauses 
publicitàries mentre visualitzes el seu contingut. !
!

4.! Cat-up TV:  Ofereix el contingut de la televisió “a la carta”. Permet veure el 
seu contingut a través d’una pàgina web específica de manera gratuïta. És el cas 
de la pàgina web de TVE. !

!
Un dels principals avantatges d’aquestes plataformes és la llibertat que dóna a l’usuari a 
l’hora de consumir productes, ja que no han d’estar pendents de l’hora que està estipulat 
per a la televisió. A més a més, aquestes plataformes permeten la connexió a través de 
qualsevol dispositiu, com pot ser l’Smart TV, ordinadors, tablets o smartphone.  
 
L’aparició d’aquestes plataformes no només ha canviat la manera de consumir, sinó que 
també ha influenciat els criteris de consum. En l’era imperant de la televisió, un usuari 
es fixava en els actors que participaven en el producte, la ubicació de la graella 
televisiva (Prime Time), i el seu gènere. Ara, els actors estan canviant i ja no són un 
element decisiu a l’hora de triar una pel·lícula o sèrie. Actualment, el que està aportant 
qualitat és que un producte sigui original d’una plataforma digital, com per exemple 
totes les produccions de Netflix.37  
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36!http://www.businessinsider.com/viewers-are-changing-the-way-they-watch-content-here-are-
the-winners-and-losers-2015-10 [online]!
37 Jenner, M. (2016). Is this TVIV? On Netflix, TVIII and binge-watching. New Media & Society, 
18(2 ), 257-273.  
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2.3. EL PANORAMA TELEVISIU ESPANYOL 

A Espanya, a conseqüència del control exercit pel règim franquista, el mercat dels 
mitjans va madurar d’una manera més lenta que en altres països europeus. La dècada 
dels seixanta va ser un dels moments clau per poder explicar la creació de la hegemonia 
de la televisió. Durant aquests anys, es va dissenyar una dinàmica que va consolidar el 
fenomen televisiu i la seva derivació cap a un mitjà de masses.  

Al 1958, Espanya tenia 7.650 aparells de televisió. Dos anys més tard, al 1960, s’havia 
duplicat el número de receptors i al 1970 hi havia al país més de cinc milions de 
receptors.38 Durant els anys 50 es va implantar un nou model televisiu estable de 
caràcter nacional, el que avui coneixem com Televisió Espanyola (TVE), un projecte de 
servei públic, creat per l’Estat i explotat com un òrgan d’administració pública, sense 
personalitat jurídica i vinculat a la Direcció General de Radiodifusió.39 

TVE va disposar del monopoli de la televisió fins al 1983, i cobria el 80% del territori 
amb les seves emissions que es prologaven fins a nou hores diàries. El 24% del total 
d’hores emeses es dedicaven a informació general, nacional i internacional. El 8% era 
informació cultural, el 4% esportiva i el 2% religiosa.40 

Després de la mort de Franco, als anys 80, comencen a aparèixer les televisions 
autonòmiques. No va ser fins al 1988 quan trobem un canvi en l’oferta televisiva 
general, amb l’aparició de tres nous canals privats: Telecinco, Antena 3 i Canal +. 

Va ser al 2004, amb l’arribada del govern socialista quan es va fer públic un pla de 
reforma per al sector audiovisual. Es va impulsar la reforma de la ràdio i la televisió de 
titularitat estatal i es va decidir potenciar el mercat de televisió accelerant la seva 
digitalització mitjançant un rellençament de la Televisió Digital Terrestre (TDT).  

El Pla d’impuls de la TDT va suposar l’inici d’una reconfiguració de l’arquitectura de la 
televisió tal i com la coneixíem, i és on es pot identificar l’inici de la digitalització.41  

Les difusions en analògic es van acabar el 3 d’abril de 2010, i la nova TDT va suposar 
una multiplicació de canals i una fragmentació de l’audiència davant la possibilitat de 
consumir nous productes.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38!Montero, M. (2011). Desarrollismo, consumo y publicidad. Un enfoque histórico (España 
1960-1975). Pensar la publicidad. 
39 Ministerio de Iinformación y Turismo (1970), Televisión Española, 1970, Madrid: Ministerio 
de Información y Turismo 
40# Rueda, J.C. (2005). La televisión en España: expansión y consumo social, 1963-1969. 
Quaderns de Comunicació i Cultura. 
41 Rueda, J.C. (2005). La televisión en España: expansión y consumo social, 1963-1969. 
Quaderns de Comunicació i Cultura. 
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2.3.1 Dades actuals sobre el consum televisiu 

La televisió segueix sent actualment el mitjà preferit per alguns dels ciutadans 
espanyols per poder estar informats i accedir a continguts d’entreteniment. Tot i això, 
l’any 2015 hi va haver un gran descens d’audiències.  

Segons les dades de Kantar Media, el consum de minuts diaris de televisió està en 
descens a Espanya. Al 2015, la mitjana de consum diari va ser de 234 minuts, cinc 
menys que l’any anterior, segons l’Anàlisi Televisiu de 2015, realitzat per Barlovento 
Comunicació, basant-se en les xifres de Kantar. Al 2016, aquest estudi ha demostrat que 
el consum ha baixat encara cinc minuts més quedant-se a una projecció de 230 minuts. 
El rècord es va registrar al 2012, amb una mitjana de 246 minuts diaris per individu. Pel 
que fa als targets, la baixada més dràstica es troba en els menors de 45 anys, mentre que 
els majors de 64 anys han augmentat el seu temps de consum, que ascendeix a 5 hores i 
48 minuts al dia. Tot i ser una tendència que actualment està registrant mínims, segueix 
sent un 16% de les activitats que realitzem durant el dia.42  

FIGURA 4: Evolució anual del consum diari de TV per individu 

 

 

 

 

 

     Font: Kantar Media 

A Catalunya es consumeixen una mitjana de 3 hores i 46 minuts diaris de televisió per 
usuari, una xifra més baixa que en anys anteriors.43  

En contraposició al descens de l’audiència televisiva de canals en obert, l’audiència de 
la televisió de pagament va créixer de manera espectacular l’any 2015, passant a un 
18,8%. Segons l’anuari d’Obitel 2015, tot i el decreixement generalitzat de les 
audiències, en tots els països estudiats s’ha experimentat un creixement constant de la 
televisió de pagament que no ha disminuït des del 2011. Al 2014, es va indicar que més 
del 50% de les llars disposen de televisió de pagament, i associen aquesta penetració a 
la gran importància que estan tenint les noves plataformes de Video on demand. També 
ha estat rellevant l’absorció de Canal + per part de la companyia telefònica Movistar i la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42https://www.barloventocomunicacion.es/images/publicaciones/INFORMES_BARLOVENTO/I
nforme_Barlovento_CONSUMOTV_nov16.pdf [online]!
43https://www.barloventocomunicacion.es/images/publicaciones/INFORMES_BARLOVENTO/I
nforme_Barlovento_CONSUMOTV_nov16.pdf [online]!
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seva posterior creació de la plataforma Movistar +.44  

El passat mes d’abril els nous sistemes de distribució han augmentat en 0,8 punts 
respecte el mes anterior, passant a un 9,8% de quota. Aquest és un nou rècord que firma 
que el 23,3% del total de visionats de televisió vénen d’aquesta variant. 45 

 

2.4. NETFLIX I LES PLATAFORMES DIGITALS 

El concepte de binge-watching imposat per Netflix i entès com a les maratons de 
pel·lícules o sèries que els usuaris visualitzen, capítol rere capítol, està obligant a la 
indústria a canviar la forma com es publiquen i publiciten els productes audiovisual.46 

Netflix ha passat de ser un competidor a ser un referent pel que fa al camí que han de 
seguir les productores. La companyia de Reed Hastings ha obligat a moltes empreses a 
canviar el seu model de distribució i apostar per el binge-watching. La BBC va ser un 
dels primers en anunciar que les noves temporades de les seves sèries estarien 
disponibles en la seva totalitat el dia de la seva estrena. 

Kevin Spacey, el popular actor protagonista de la sèrie House of cards, ja va anunciar a 
la conferència de James McTaggart Memorial al 2013 que les productores s’havien de 
començar a plantejar què és el que el públic vol. Spacey deia que si les històries són 
bones i de qualitat, el públic podria estar atent durant  hores i hores i per tant, reduir la 
pirateria. La Universitat de Texas ha demostrat que el binge-watching i la modificació 
dels hàbits de consum, estan relacionats amb un augment de la depressió, la soledat i 
l’obesitat.47 Les maratons de sèries poden semblar un moviment inofensiu, però poden 
desembocar en un comportament compulsiu pel part dels consumidors, produint un 
canvi en la forma com comprenem la cultura televisiva i el consum del contingut. Hem 
de ser pacients i saber gaudir del bon contingut, però, actualment la immediatesa és un 
adjectiu que s’aplica a totes les noves plataformes. 

Netflix ha marcat la pauta del  nou negoci mediàtic com a líder del sector de la 
distribució online de continguts. Aquest model no és estàtic ni fix, sinó que es troba 
sotmès a una indefinició que caracteritza aquest escenari convergent. Això és tradueix a 
una contínua adaptació de les propostes de les empreses, fins i tot les predominants del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44https://www.barloventocomunicacion.es/images/publicaciones/INFORMES_BARLOVENTO/I
nforme_Barlovento_CONSUMOTV_nov16.pdf [online] 
45 https://www.barloventocomunicacion.es/blog/15-audiencia-mensual/158-informe-audiencias-
abril-2017.html [online] 
46!https://hipertextual.com/2016/01/binge-watching-tv [online]!
47 Estudi Universitat de Texas. https://www.eurekalert.org/pub_releases/2015-01/ica-
fol012615.php [online] 
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sector.48  

El model propi de subscripció de Video on demand és en si mateix una evolució del seu 
propi negoci de lloguer de pel·lícules o sèries, que ha evolucionat cap a la creació d’una 
plataforma que es comporta com un nou estudi de producció. Els tres elements del 
model de negoci de Netflix són: 

•! Oferir un catàleg ampli 

•! Oferir una tarifa econòmica i amb la possibilitat de compartir 

•! Enfocar un servei de qualitat de la imatge i accessibilitat de multi-plataforma. 

El domini de Netflix en el panorama mundial de distribució de contingut en streaming 
el situa al mateix temps en una posició vulnerable davant dels factors que amenacen el 
seu model de negoci. Gràcies a la identificació d’aquests factors es pot entendre la seva 
falta inicial d’interès pels mercats específics com l’espanyol. En primer lloc, destaca la 
necessitat de mantenir-se i augmentar la seva base de subscriptors. A Espanya el mercat 
de pagament per a contingut televisiu i cinematogràfic és molt petit. Només existien uns 
4,8 milions d’abonats entre les plataformes de satèl·lit, cable, IP, mòbils i TDT de 
pagament (2014).49  

En contraposició a això, però, existeix un gran consum de vídeo online. Les dades 
informen que el 85,5% de les persones que estableixen connexió a internet ho fan per a 
consumir mitjans comunicatius. La contradicció entre ambdós paràmetres s’explica per 
la presència de la pirateria o el consum de pàgines que no són legals. Segons les dades 
de l’Observatori de Pirateria i Hàbits de Consum de Continguts Digitals, el 51% dels 
usuaris descarrega continguts protegits per a drets de propietat intel·lectual. Aquesta 
dinàmica dificulta la consolidació d’un model de pagament, fins i tot amb tarifes 
alternatives com la de Yomvi.50 

 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Ojer, T., Capapé, E. (2012). Nuevos modelos de negocio en la distribución de contenidos 
audiovisuales: el caso de Netflix. Revista comunicación, 1, pp. 187-200 
49 http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2016/jul/06_esp.pdf [online] 
50!Madrigal, Alexis (2014).!“How Netflix reverse engineered Hollywood”. The Atlantic,. 
http://goo.gl/7XCSWA !
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2.4.1 BENCHMARKING  
 

El mercat de les plataformes digitals està en creixement i moltes de les cadenes 
generalistes estan apostant per introduir-se en aquest món.  A continuació s’analitzen els 
competidors que trobem a Catalunya. 

Yomvi (Movistar) 

Yomvi ha estat un dels màxims referents de Video on demand a Espanya, disposant de 
més de 4 milions d’abonats. Les dades ens mostren que més d’un milió d’usuaris que es 
connecten a Yomvi. Això suposa 14 milions de descàrregues mensuals de VOD.  

Yomvi va néixer el 2011 com a un servei adscrit a la plataforma de Movsitar +, una 
plataforma de pagament que pertany a la companyia Telefonica. Al desembre de 2016, 
Movistar+ s’alçava com la plataforma de pagament més contractada a Espanya amb 
més de 4 milions d’abonats. 51 

Yomvi no només disposa de contingut a través d’internet, sinó que s’emet també a 
través de la seva pròpia xarxa IPTV. Tal com explica al seu web, per disposar de Yomvi 
és necessari tenir contractada una de les tarifes de televisió que ofereix Telefonica. 
Depèn del contracte que es tingui amb Telefonica, l’usuari pot disposar de més o menys 
contingut.  

Les mensualitats de Yomvi varien depenent dels serveis contractats. Per exemple, el 
paquet bàsic de Movistar+ és de 20,99€ mensuals. Amb això, disposes dels canals de la 
televisió bàsics de pagament. Existeix la possibilitat de contractar addicionalment el 
paquet de Fusió +, que inclou la contractació d’internet, línia de telèfon, línia de mòbil i 
televisió. En aquest cas, el preu arriba a 80€ mensuals. També té la opció de 
complementar el seu contingut contractant el paquet de Movistar series per només 7€ 
mensuals. D’aquesta manera, l’usuari disposa de Yomvi i, a més a més, un pla 
addicional de sèries. Per a gaudir d’aquesta plataforma l’usuari ha de ser client de 
Movistar, i tenir actiu el servei de la plataforma Yomvi a través d’internet. Per accedir 
al contingut, l’usuari també ha de tenir connexió a internet en territori espanyol 
d’almenys 3 Mb. Funciona mitjançant streaming adaptatiu que permet reproduir 
contingut sense esperes i sense cap tipus de descàrrega. L’usuari pot estar identificat a 
quatre dispositius independentment de la tarifa contractada però no pot accedir-hi de 
manera simultània. Pel que fa el funcionament de la plataforma, el seu menú d’inici està 
organitzat per categories: Canals de TV, Sèries, Cine, Esports, Infantil i Més. 52 

En referència a l’ús dels dispositius, gràcies a l’estudi que Yomvi va realitzar el 2015, 
podem veure que l’usuari s’ha convertit en una persona que sap que pot escollir la 
manera més convenient de gaudir del seu temps d’oci. L’ús de la Smart TV (25%), 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 https://www.comparaiso.es/tv/internet-tv/yomvi [online] 
52 Estudi realitzat per Yomvi. Comparació entre 2012 i 2015.  
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l’ordinador (24%), les tablets (25%) o smartphone (26%) es troba molt igualat, encara 
que, l’ús del telèfon mòbil està per sobre de la resta.  

Analitzant amb més profunditat, es comprova que l’smartphone és el gadget preferit per 
als esdeveniments en directe (70%). D’altra banda, la tablet, que permet una millor 
accessibilitat gràcies a la mida de la pantalla és escollit pel 56% dels usuaris en aquest 
tipus d’esdeveniments.  

Pel que fa al contingut Yomvi disposa més de 6.000 títols, dels quals el 43% són 
ficcions, fet que ens parla de la gran importància d’aquest format i com està superant el 
cine.  

Imatge 1: Menú principal de la plataforma digital Yomvi 

 

 

 

 

 

 

FONT: Yomvi.es 

Wuaki 

Durant anys, Wuaki ha estat la referència del Video on demand al nostre país. Va néixer 
al 2010 i va ser de les primeres a tenir un gran col·lectiu d’usuaris. Les dades més 
recents situen a Wuaki amb una mitjana de 2 milions d’usuaris. Wuaki no només és una 
plataforma de Video on demand sinó que també funciona com a videoclub online. Dins 
d’aquesta plataforma existeixen dues formes de subscripció: pots registrar-te i tenir un 
compte per gaudir el contingut que vulguis pagant exclusivament pel que consumeixes, 
o pagar mensualment subscrivint-te a Wuaki Selection.  

Com que no precisa d’unes altes quotes mensuals i l’usuari pot llogar un producte en 
qualsevol moment, pagant només per ell, aquesta plataforma és adient per als 
consumidors puntuals, que només desitgen veure una pel·lícula o una sèrie de tant en 
tant. La pel·lícula restarà al teu videoclub 48 hores i l’usuari la podrà visualitzar tantes 
vegades com vulgui. Els preus de lloguer es troben entre 0,99€ i 4,99€. Els subscriptors 
també poden llogar temporades de sèries per una quantitat aproximada de 21,90€. 53 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 https://www.comparaiso.es/tv/internet-tv/wuaki-tv [online] 
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Paral·lelament a aquest servei de lloguer puntual, Wuaki també disposa de la 
subscripció mensual, amb una quota de 6,99€. Amb això però, l’usuari només tindrà 
accés a les sèries, les pel·lícules les haurà de seguir consumint de manera addicional.  

Actualment, Wuaki ofereix un servei de pagament mensual vinculat a diferents 
operadores de telèfon com ara Más móvil, Orange o Jazztel.  

Pel que fa el contingut, Wuaki no disposa de títols originals, per tant no assegura que el 
contingut que trobem estigui permanent al web. Pel que fa el funcionament, no divideix 
les sèries per categories, però permet l’opció de guardar una sèrie o pel·lícula a una 
llista personal, igual que Netflix. 54 

Imatge 2: Menú de la plataforma Wuaki 

 

 

 

 

 

 

FONT: Wuaki.tv 

HBO Espanya 

HBO ha estat la plataforma més recent en arribar a Espanya i s’està convertint en una de 
les que més contingut disposa. HBO va començar les seves emissions als Estats Units al 
1965 com a canal de televisió per cable i satèl·lit però al 1986 ja es va codificar perquè 
només arribés als qui pagaven.  

Al 1997 HBO va començar a apostar per la creació de nou contingut original, i es va 
convertir en productora. Ha produït sèries com Six Feet Under, Sex and the City, The 
Soprano, The Wire, True Blood, True Detective i l’última WestWorld.  

HBO va arribar a Espanya al setembre de 2016, un any després de Netflix, apostant per 
oferir títols exclusius que l’altre plataforma no tenia. Game of Thrones, Feud o Divorce 
han estat els títols principals que la plataforma va oferir per a la captació d’usuaris. 55 

Aquesta plataforma permet la subscripció a partir de 7,99€ mensual i també es troba 
inclosa dins el paquet que ofereix Vodafone TV. Tot i que encara està en creixement, ja 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Wuaki.com 
55 https://es.hboespana.com/service/about [online] 
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disposa de més de 500 pel·lícules i 100 sèries. 

Pel que fa el funcionament de la plataforma, disposa de un menú simple dividit per 
categories on l’usuari pot escollir el gènere de pel·lícula o sèrie que vol consumir.   

Imatge 3: Menú principal de la plataforma HBOEspanya 

 

 

 

 

 

FONT: Hboespana.com 

Netflix 

De totes les plataformes de Video on demand Netflix és la que disposa de més prestigi 
mundial. Netflix va néixer el 29 d’agost de 1997, creat per Marc Randolph i Reed 
Hasting. El concepte principal era facilitar l’opció de crear una empresa per llogar 
pel·lícules des de casa. No va arribar a tenir un èxit immediat, durant els primers anys 
van tenir pèrdues i no va ser fins al 2003 quan va començar a remuntar. Netflix va saber 
capitalitzar l’èxit del DVD integrant el potencial d’internet i el comerç electrònic.  

Actualment, Netflix és una plataforma que funciona amb un software d’streaming que 
permet veure a l’instant contingut audiovisual a través de qualsevol dispositiu connectat 
a internet.  

Va ser l’última plataforma en arribar a Espanya però també la que ha aconseguit 
incrementar el concepte de Video on demand. Quan Netflix va arribar a Espanya a 
l’octubre de 2015, ja era una plataforma coneguda mundialment, amb una clara 
estratègia d’expansió i contingut exclusiu. A més a més, oferia la possibilitat de consum 
simultani entre diversos dispositius en una mateix compte, a un preu assequible. Aquest 
enorme creixement internacional ha deixat la plataforma amb un total de 81,5 milions 
de subscriptors arreu del món. A Espanya, Netflix ofereix tres tipus de modalitats, la de 
7,99€, la de 9,99€ i la de 11,99€ mensuals. Aquestes diferents modalitats no determinen 
el catàleg de sèries però si influencien en la definició de qualitat i la simultaneïtat 
d’usuaris que la utilitzen. Tal com veiem a la Imatge 4, el preu bàsic de 7,99 € mensual 
et permet la utilització d’un dispositiu. Pagant 9,99€ ja et permet visualitzar-ho amb dos 
dispositius simultàniament i finalment, pagant 11,99€ et permet fer-ho amb quatre.56  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Font: Netflix.com 



L’impacte de Netflix en el consum mediàtic de la població catalana   Guillem Artigas 

! 22 

Imatge 4: Modalitats de Netflix 

 FONT: Netflix.com 

L’únic requisit que necessiten els usuaris per disposar de Netflix és tenir un dispositiu 
connectat a internet, sense necessitat d’estar subscrit a una xarxa de telefonia com per 
exemple Yomvi. Mitjançant internet es pot accedir directament al seu catàleg que consta 
de milers de títols de pel·lícules, sèries, documentals i reality shows sense cap tipus de 
publicitat. Un dels grans avantatges que va tenir Netflix és que ja disposava d’un 
important catàleg de sèries pròpies. Al 2013 va llençar la seva primera sèrie original, 
House of Cards i amb només quatre anys ha produït més de 50 productes originals i ha 
invertit més de 1.000 milions en aquest tipus de produccions. Sèries com Orange is The 
New Black, The Killing, Daredevil, Sense8, Narcos, Jessica Jones, Luke Cage, Iron 
Fist, Bloodline  o la recent 13 reasons why conformen el seu extens catàleg. Pel que fa 
el funcionament de la plataforma, disposa d’un menú principal dividit per diferents 
categories on t’exposa les novetats, els productes que has estat consumint i nous 
interessos. Permet que l’usuari pugui guardar a una llista els productes que l’interessen i 
et relaciona contingut que ja has vist amb noves sèries.  

Imatge 5: Menú principal de la plataforma Netflix 

 

 

 

 

 

FONT: Netflix.com 
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FIGURA 5: Cronologia de Netflix 

1997- 1998 Reed Hastings i l'executiu de programari Marc Randolph van fundar 
Netflix per oferir lloguer de pel·lícules en línia. Netflix llença la primera 
web de lloguer i venda de DVD, netflix.com. 

1999 Netflix llença un servei de subscripció, que ofereix lloguers de DVD 
il·limitats a un preu mensual baix 

2000 Netflix introdueix un sistema de recomanació de pel·lícules 
personalitzat, que utilitza la qualificació dels membres de Netflix per 
predir amb exactitud opcions per a tots els membres de Netflix. 

2002 Netflix fa la seva oferta pública inicial (cotitza a Nasdaq sota el símbol 
"NFLX", amb 600.000 membres a EE.UU.) 

2005 La quantitat de membres de Netflix augmenta a 4,2 milions. 
2007 Netflix permet als membres veure programes de TV i pel·lícules de 

forma instantània en els seus ordinadors personals. 
2008 Netflix s'associa amb companyies d'electrònica de consum per 

transmetre en Xbox 360, reproductors de discos Blu-ray i 
decodificadors. 

2009 Netflix s'associa amb companyies d'electrònica de consum per 
transmetre en PS3, TV connectades a Internet i altres dispositius 
connectats a Internet. 

2010 Netflix està disponible a Apple iPad, iPhone i iPod Touch, Nintendo Wii 
i altres dispositius connectats a internet. Llença el servei al Canadà. 

2011 Netflix llença el servei a Llatinoamèrica i el Carib. 
2012 Netflix es fa disponible a Europa i guanya el primer premi Primetime 

Emmy en Enginyeria. 
2013 Netflix s’amplia als Països Baixos. Netflix rep 31 nominacions als 

premis Primetime Emmy, incloses a millor sèrie dramàtica, a millor sèrie 
còmica, a millor documental o especial de no ficció per House of Cards, 
Orange is the New Black i The Square, respectivament. House of Cards 
guanya tres premis Primetime Emmy. Netflix és la primera cadena de 
televisió per internet nominada a un premi Primetime Emmy. 

2014 El 2014, Netflix llença el seu servei en sis països nous a Europa (Àustria, 
Bèlgica, França, Alemanya, Luxemburg i Suïssa). Netflix va guanyar 7 
premis Emmy creatius per "House of Cards" i "Orange is the New 
Black". Netflix té més de 50 milions de membres a tot el món. 

2015 Netflix es llença a Austràlia, Nova Zelanda i Japó, a més d’expandir-se 
per Europa a Itàlia, Espanya i Portugal. S’estrena el primer llargmetratge 
original de Netflix, Beasts of No Nation. 

2016 Netflix està disponible a tot el món desenvolupat. 
Font: Netflix.com 

Podem afirmar que cada vegada consumim més VOD a Espanya, som usuaris que 
busquem oci amb les sèries i sobretot, amb l’opció de tenir-ho quan ho vulguem. Ens 
agrada poder accedir-hi sense horaris marcats, adaptant-t’ho al nostre dia a dia. 
D’aquesta manera li donem rendibilitat als nostres gadgets (smartphones, tablets…), 
però, quina repercussió tindrà això a la televisió? 
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2.5. LES CLAUS DEL NOU ESCENARI 
!
El llançament de la televisió digital terrestre va suposar una multiplicació de número de 
canals i per tant, hi va haver una gran fragmentació de l’audiència. La promesa era que 
el nou escenari suposaria un augment de la demanda d’obres audiovisuals i un per tant, 
un enfortiment del sector gràcies al creixement en la producció. Però això no va ser així, 
amb l’aparició de les noves plataformes digitals de consum, es van reduir les inversions 
a la televisió i es va apostar per contingut per a plataformes digitals.  

Thompson (2005) planteja que la interactivitat està canviant la manera com ens 
relacionem socialment, i assegura que les audiències s’estan tornant més actives i 
partícips davant el nou escenari televisiu.57 

La societat digital avança a un ritme inimaginable. Els canvis en el comportament del 
consumidor i la tecnologia estan transformant la televisió i els mitjans de comunicació.  
  
La televisió i la indústria dels mitjans canviaran més en els pròxims cinc i deu anys en 
comparació amb els últims 50 ja que l’entorn mediàtic està canviant. L’experiència dels 
mitjans es tornarà més personal, intentant arribar als espectadors a través de qualsevol 
plataforma, en qualsevol lloc i en qualsevol moment. 
  
Tal i com he comentat anteriorment, les productores de televisió també aposten cada 
vegada més per oferir contingut en streaming, és per això que ens estem trobant amb 
l’emergència d’un tipus de Video on demand liderat per les productes generalistes. 
Aquest és el cas d’Atresplayer i Mitele. 
 
Atresplayer 

 
Es tracta d’una plataforma de Video on demand creada per la corporació Atresmedia. 
Dins d’aquesta plataforma trobem tota la programació de televisió i ràdio gel grup 
Atresmedia, format per Antena 3, La Sexta, Onda Cero, Europa FM, Neox i Nova. La 
diferència principal amb els altres competidors és que aquest també disposa de 
programes de televisió i radiofònics, informatius i d’esports.  
Es tracta d’un servei multi-plataforma que es pot accedir des de l’ordinador, l’Smart 
TV, l’smartphone, la tablet o la videoconsola. L’usuari ha d’estar connectat a internet 
per a poder consumir el contingut però té alguns programes que es poden veure de 
manera offline.   
Diferencia tres tipus d’usuaris: els anònims, els registrats i els premmium. Els anònims 
només poden gaudir dels últims continguts pujats i amb funcionalitats molt senzilles 
com per exemple, una baixa qualitat i bastanta publicitat. Els usuaris registrats disposen 
d’un contingut més ampli, amb menys presència publicitària i amb una millor qualitat. 
Poden gestionar la seva pròpia llista de continguts, tenir disponible contingut offline i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Thompson, J. B. (2005). The New Visibility. Theory, Culture & Society, 22 (6), 31-51. 
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avançar-se a l’estrena en primícia d’un programa de televisió. Finalment, els usuaris 
premmium tenen accés il·limitat al catàleg complert i sense cap anunci publicitari per 
2,69€ mensuals.  
 

Imatge 6: Menú principal de la plataforma Atresplayer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONT: Atresplayer.com 
 
 
Mitele 
 
Igual que Atresplayer, Mitele es una plataforma de Video on demand que no només 
ofereix contingut en streaming sinó que també ofereix contingut en directe. Forma part 
del grup MEDIASET, format per Telecinco, Cuatro, FDF, Energy i Divinity. A 
diferència de l’anterior, aquesta plataforma no ofereix contingut radiofònic.  
Per a poder gaudir del contingut d’aquesta plataforma és necessari disposar de connexió 
a internet i tenir un dispositiu que ho accepti.   
Mitele és una plataforma totalment gratuïta i pots mirar tots els seus productes tant en 
directe com en diferit.  
 

Imatge 7: Menú dels programes que es poden consumir a la plataforma Mitele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONT: Mitele.com 
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2.6. GRÀFIC COMPARATIU DE PLATAFORMES 
A continuació trobem un gràfic comparatiu amb les plataformes més representatives.  
 

 NETFLIX MOVISTAR+ 
(YOMVI) 

WUAKI ATRESPLAYER HBO 

 
 
 

SUBSCRIPCIÓ 

 
Des de 
7,99€ 

mensual 

 
Des de 20€ 

mensual 

 
Des de 
6,99€ 

mensual 

 
Des de 2,69€ 

mensual 

 
Des 
de 

7,99€. 

 
Pel·lícules 

2.204 1.487 349 6 543 

 
Sèries 

393 217 36 83 128 

 
Programes TV 

13 13 - 22 3 

 
PAY PER VIEW 

 
 

 
NO 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
NO 

 

 
Pel·lícules 

- 28 4.404 - - 

 
Sèries 

- 1 47 - - 

 
Programes TV 

- - - 1 - 

 
GRATIS 

 
NO 

 
NO 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
NO 

 
Pel·lícules 

- - 7 - - 

 
Sèries 

- - - 51 - 

 
Programes TV 

- - - 56 - 

58 
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3.! METODOLOGIA 
 
Per tal de comprovar la meva hipòtesi, després d’elaborar el marc contextual i repassar 
alguns dels principals estudis sobre el tema, realitzaré dos estudis, un quantitatiu, basat 
en enquestes i un de qualitatiu, basat en tres focus grup. 

Pel que fa la primera tècnica d’estudi, realitzaré una enquesta distribuïda a 100 persones 
residents a Catalunya. Els enquestats han de ser d’edats diferents, i de varietat de sexe. 
La majoria d’ells han de ser estudiants i treballadors ja que són els que suposo que 
Netflix els hi ha impactat més. Per distribuir-la, ho realitzaré per la plataforma Google 
Froms, a través de grups de Facebook d’estudiants i a través del correu electrònic.  
Aquesta enquesta em donarà uns resultats quantitatius que em serviran per veure l’ús 
que realitzen d’internet, quines plataformes digitals utilitzen, els canvis en el consum, 
quins són els seus hàbits de consum... (L’enquesta es pot trobar a l’Annex 1).   
 
Pel que fa la segona tècnica, realitzaré tres grups de discussió, amb diferents objectius 
plantejats per a cada un i amb l’espera d’obtenir resultats per a respondre les preguntes 
d’investigació. Al ser estudi qualitatiu, la gran majoria de les meves preguntes aniran 
encaminades a descobrir variables per confirmar la hipòtesi i per tant, comprendre i 
interpretar la realitat de les noves plataformes. Al ser un estudi de cas de la plataforma 
Netflix, la majoria de les preguntes estaran relacionades amb aquesta plataforma però 
també hi haurà l’objectiu de definir els hàbits de consum de cada un dels participants 
més en general. 
 
Per a la definició dels grups de discussió, he volgut unir a persones que coneixen i 
utilitzen la plataforma Netflix i persones que n’utilitzen d’altres per poder fer una 
comparació. També hi ha persones que no la coneixen. Per tal de configurar la mostra 
s’ha fet una enquesta que es pot trobar a l’Annex 2. 
 

A.! Primer focus grup: de 18 a 24 anys 
 

El primer focus grup estarà format per sis persones de 18 a 25 anys. El motiu pel qual 
he decidit formar aquest focus grup és perquè són persones que han nascut amb internet 
i han pogut consumir fàcilment productes de manera digital. Formen part del grup 
generacional més jove, la Generació Z i els Millenials. En aquest grup de discussió 
m’interessa veure la motivació en la tria dels productes que consumeixen, la freqüència 
i el gènere que els agrada. Partint de la premissa que són persones que actualment 
conviuen més amb les noves plataformes digitals, m’interessa veure què en pensen del 
canvi en el consum mediàtic. El plantejament inicial d’aquest focus grup és que el seu 
consum no ha variat, ja que sempre han utilitzat plataformes digitals per a consumir 
productes audiovisuals.   
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B.! Segon focus grup: de 25 a 39 anys 
 

El segon focus grup estarà format per sis persones de 25 a 39 anys. El motiu de 
configurar aquest segon focus grup és perquè són persones que han hagut d’adaptar-se 
al canvi de les noves tecnologies ja que ells van viure l’era de la televisió en analògic i 
per tant, ara han hagut de canviar els seus hàbits de consum. Són part del grup 
generacional Millenials i Generació X. Amb aquest focus grup m’interessa veure la 
diferència que hi ha entre el consum abans i després de Netflix. 
 

C.! Tercer focus grup: de 40 a 56 anys 
 
Finalment, pel que fa el tercer focus grup, estarà format per sis persones de 40 a 56 
anys. El motiu d’aquest focus grup és veure fins a quin punt han canviat els hàbits de 
consum i fins a quina franja d’edat. Formen part del grup generacional dels Baby 
Boomers. A aquestes persones, l’era d’Internet i les noves plataformes digitals ha arribat 
en un moment difícil, s’han hagut d’adaptar a les noves finestres d’explotació i vull 
saber si ho han fet de manera satisfactòria.  
 
Per tal de guiar els grups de discussió i tenint en compte les preguntes d’investigació, 
vaig partir de temes o categories i algunes preguntes concretes, que em van servir com a 
guia: 
 
Categoria 1: Hàbits de consum tradicional i online 

-! Mireu la televisió? 
-! Què mireu? Sèries? Pel·lícules? Altres formats?  
-! Consumiu contingut audiovisual diàriament? Quantes hores? 
-! Consumiu sèries i pel·lícules /contingut de manera online? 
-! Feu servir altres plataformes? A través de quin dispositiu? 

Categoria 2: Introducció a Netflix 

-! Coneixeu la plataforma de consum digital Netflix? 
-! Quan la vau conèixer? A través de qui/com/on? 
-! Esteu subscrits a Netflix? Des de quan? Compartiu la subscripció? Amb qui?  
-! Quin contingut t’agrada més, pel·lícules o sèries? 
-! Creus que és una plataforma fàcil d’utilitzar? 
-! Creus que disposa de un gran ventall de contingut? 

Categoria 3: Abans de Netflix 

-! Per on miraves les sèries i pel·lícules? 
-! Quantes hores passaves mirant i consumint productes audiovisuals? 
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Categoria 4: Canvi en el consum 

-! Creus que ha canviat el teu consum un cop arribat Netflix? 
-! Quantes hores passes mirant i consumint productes audiovisuals a Netflix? 
-! Quin tipus de productes et criden més l’atenció? 
-! Creus que Netflix és una bona plataforma? Estàs satisfet amb la plataforma? 

Categoria 5: Preguntes pels no consumidors 
 

-! Aquells que no us heu subscrit, preteneu fer-ho? Per què?  
-! Què en penseu de Netflix?  
-! El fet de no tenir-ne com us fa sentir en relació al vostre entorn? 

Pel tal de preveure si la mostra de cadascun dels focus grup era adequada i si les 
preguntes estaven ben plantejades, vaig realitzar un pre-test amb tres persones de 21, 39 
i 57 anys, respectivament. 
 
He decidit escollir a tres persones d’edats i ocupacions diferents per a veure si les 
preguntes del focus grup s’escauen a cada un dels perfils.  
 
L’informe del pretest el podeu trobar a l’Annex 3. 
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4. ANÀLISI I REDACCIÓ DELS RESULTATS 
 
 4.1. Anàlisi dels resultats de les enquestes 
 
Primer de tot, analitzaré els resultats quantitatius obtinguts a través de les enquestes 
realitzades. La mostra de les enquestes eren 100 persones, les quals 50 eren del sexe 
femení i 50 del sexe masculí. Pel que fa a la franja d’edat, volia que fos equitatiu però, 
tal i com podem veure a la Gràfica 2, només 5 persones majors de 56 anys han respòs 
l’enquesta.  
 
Gràfic 1: Sexe dels enquestats  Gràfic 2: Edat dels enquestats 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia 
    Font: Elaboració pròpia 
 

Pel que fa a l’ocupació, un 47% dels enquestats són estudiants i un 38% treballadors. 
Un 12% ni estudia ni treballa i un 3% és jubilat. El que més m’interessava era enquestar 
a estudiants i treballadors, ja que és en ells en els quals podem trobar més impacte de les 
plataformes a l’hora del canvi en el seu consum.  
  

Gràfic 3: Ocupació dels enquestats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Font: Elaboració pròpia 



L’impacte de Netflix en el consum mediàtic de la població catalana   Guillem Artigas 

! 31 

Durant el primer apartat de l’enquesta, que es pot consultar a l’Annex 1, l’usuari havia 
de respondre com és la seva relació amb internet i les plataformes digitals. Vaig voler 
conèixer si tenir internet era una necessitat pels enquestats i m’he adonat que un 90% 
em va afirmar que havien d’estar connectats tot el dia, a diferència d’un 10% que podia 
viure sense estar connectat.  
 
També els vaig preguntar quina necessitat o amb quina finalitat utilitzaven el seu 
dispositiu electrònic. La primera opció va ser comunicació, amb un 84%, la segona, 
buscar informació amb un 82,3%, un 78,7% l’utilitza per consumir productes 
audiovisuals i finalment, un 50,7% per ús laboral. Amb aquesta pregunta volia saber si 
realment el dispositiu electrònic s’ha convertit en el principal mitjà per a les plataformes 
digitals. M’adono que està en tercera posició, per tant, hi ha usuaris que associen “mirar 
pel·lícules” com a una necessitat.  
 
Entrant ja en matèria i preguntat sobre quina plataforma digital és la més utilitzada, un 
86% dels enquestats utilitza plataformes digitals i d’aquests, Netflix és la plataforma 
més utilitzada amb un 63,2%, quedant pràcticament empatada amb internet en general, 
que el consumeixen un 66,2% dels usuaris (hem de tenir en compte que internet també 
inclou Netflix). La televisió queda en tercer lloc amb un 36,8%, seguit de Movistar+, 
amb un 26,5%. Pel que fa els altres paquets de televisió, (Vodafone/ONO TV i Orange 
TV) representa un percentatge molt petit. Amb això m’adono que l’única empresa 
telefònica que ha aconseguit guanyar-se usuaris i tenir una plataforma competitiva és 
Movistar. Cal recordar que el paquet de Vodafone/ONO TV inclou Netflix com a 
producte extern, així que potser molts enquestats disposen de les dues plataformes.  
 

Gràfic 4: Plataformes més utilitzades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
     Font: Elaboració pròpia 
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Més del 50% dels usuaris van descobrir les plataformes digitals fa més de 3 anys. Un 
24% les va conèixer l’any passat, i un 12% fa menys d’un any. Netflix va arribar a 
Espanya a l’Octubre de 2015, per tant, molts dels usuaris ja n’havien sentit a parlar 
abans de la seva arribada o ja coneixien altres plataformes, com per exemple Wuaki TV, 
que oferia el mateix servei.   
 
Un 54,8% dels enquestats comparteixen la subscripció. En contrapartida, un 45,2% no 
la comparteix. Pensava que aquest percentatge seria més alt ja que Netflix et permet 
l’opció de compartir-ho amb dos usuaris amb el preu base (7,99€), tot i així, m’adono 
que hi ha molts usuaris que prefereixen l’aplicació per a ells sols.  
Dels 54,8% que comparteix la subscripció, un 29,5% la comparteix amb tres usuaris, un 
27,3% amb quatre i un 22,7% amb dos (veure gràfic 5). 
 

Gràfic 5: Número d’usuaris amb els quals comparteixen la subscripció 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia 
 
Pel que fa al preu mensual que paguen per les plataformes digitals, un 26% paga 9,90€, 
que és el preu estàndard amb la modalitat que hi ha a Netflix Espanya. Això permet 
tenir a tres usuaris i consum simultani per a dos. Un 19,2% paga 7,90€ i un 17,8% paga 
11,90€. Tal com hem vist al Marc Teòric, això influencia en la qualitat dels productes 
que consumeixen i en la possibilitat de visualització simultània. 
 
En relació a la satisfacció, un 72,6% dels usuaris estan satisfets en relació qualitat/preu.  
 
En relació al dispositiu amb el qual consumeixen els productes, el 95,9% dels 
enquestats ho miren per l’ordinador, per tant, segueix sent un dels principals mitjans de 
consum. Una de les hipòtesis que em plantejava era que les plataformes digitals estaven 
relacionades directament amb el mòbil i l’ordinador. En el cas de l’ordinador és 
correcte, però encara només un 56,2% utilitza mòbil, que passa a ser el segon dispositiu 
més utilitzat.  
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Només un 34,2% consumeix productes audiovisuals a través de la Smart TV, i aquesta 
és una dada que em sembla estranya tenint en compte que molts dels paquets que 
ofereixen les companyies telefòniques i que per tant, inclouen plataformes com Netflix, 
estan directament relacionades amb la Smart TV.  
 
Finalment, la tablet queda en l’última posició amb un 31,4%. Molt pocs usuaris 
consumeixen productes a través d’aquest dispositiu, i el motiu podria ser que s’ha 
quedat estancat en els últims anys i no ha revolucionat el mercat. Sincerament, penso 
que és un mitjà fàcil i còmode a l’hora de veure productes, ja que la seva pantalla és 
més gran que el mòbil i és més portable que un ordinador. Tot i així, queda en última 
posició.  
 

Gràfic 6: Aparell electrònic més utilitzat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Font: Elaboració pròpia 
 

A continuació, parlaré de les diferències en les franges horàries de consumir productes 
audiovisuals. Tal com podem veure al gràfic 7, el 94,5% dels enquestats consumeix 
Netflix en horari nocturn. Aquest horari va des de les 20:00h fins les 8:00h del matí, tot 
i que el consum principal es realitza entre les 20:00h fins les 00:00h. Tal com podem 
veure al gràfic 8, el 87,2% dels enquestats també consumia la televisió en el mateix 
horari. Amb això m’adono que les plataformes digitals no han impactat tant en l’horari 
de consum i es segueix mirant més contingut durant la nit.  
 
La gran diferència recau en el consum del matí (de les 8:00h a les 12:00h). Un 13,7% 
consumeix Netflix durant les primeres hores del dia, en canvi, quan vaig preguntar 
sobre el consum abans de tenir Netflix, un 24,3% dels enquestats van afirmar que 
consumien televisió durant el matí. 
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Durant la franja del migdia no hi trobem molta diferència entre els dos consums, ja que 
la majoria dels usuaris no miren res durant l’hora de dinar. El mateix passa amb la 
franja horària de la tarda (de les 15:00h a les 20:00h). 
 

Gràfics 7 i 8:  Horari de consum dels productes amb i sense Netflix 

Font: Elaboració pròpia 
 
Passant a analitzar el consum televisiu, tal i com es pot veure al gràfic 9, el 74% dels 
enquestats segueix consumint productes a través de la televisió, però el 26% assegura 
que ja no ho fa. Dels que segueixen consumint televisió, un 56,2% pensa que aquesta 
hauria de canviar la seva programació. Els enquestats van respondre que hauria de tenir 
més varietat de contingut, que fos més educatiu i menys superficial. S’hauria d’evitar la 
saturació de la publicitat i crear programes de més qualitat.  
 

Gràfic 9: Consum televisiu en els enquestats 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      Font: Elaboració pròpia 
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Gràfics 10 i 11: Contingut que consumeixen els usuaris 

 
         Gràfic 10: Contingut TV           Gràfic 11: Contingut Netflix 

Font: Elaboració pròpia 
 
Si ens fixem en el gràfic 10, que és el contingut que els usuaris miren a la televisió, 
veiem que el 63% dels enquestats van respondre que la miren principalment per estar 
informats.  
 
Un 59,3% també consumeix la televisió per a veure entreteniment. Amb aquesta 
variable, em referia a Reality Shows (Gran Hermano, Supervivientes) i Talk Shows (El 
Hormiguero, El Intermedio). En comparació amb el gràfic 11, veiem que a les 
plataformes digitals no es consumeix tants de programes d’entreteniment com a la 
televisió. Un 50% va afirmar que consumeixen sèries i pel·lícules a través de la 
televisió. Aquí podem veure una gran diferència amb les plataformes digitals. La 
majoria d’usuaris consumeixen les sèries (91,8%) i les pel·lícules (58,8%) a través de 
plataformes, com podem veure al gràfic 11.  
 
Finalment, l’últim contingut que es mira a la televisió són esports, amb un 20,40%. 
Aquest és un tipus de contingut que no disposen les plataformes digitals, a excepció del 
paquet que ofereix Movistar +. La visualització de partits o programes d’esport s’ha 
decantat més cap a plataformes de pagament com ara Canal + i si ens fixem en dades 
d’audiència, aconsegueixen grans resultats quan un partit és emès per un canal en obert. 
A les plataformes digitals, el contingut que menys es consumeix són els documentals, 
amb un 5,50%.  
 
Seguint amb la idea de com és el nou consum, les plataformes digitals han tingut un 
impacte tan gran a la nostra societat que fins i tot han aportat noves paraules al 
diccionari. Binge watching és una d’elles, i fa referència al fet de mirar capítol rere 
capítol d’una sèrie sense pausa. Abans, això no era possible, els usuaris s’havien 
d’esperar setmana a setmana per a consumir cada capítol, ara, això és possible i 
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realment m’interessava molt veure si els membres del focus grup i els enquestats ho 
coneixien.  
 
El 88% dels enquestats afirmen que miren més d’un capítol al dia, però només el 26% 
coneix el concepte “binge watching”. Un 97,2% assegura que mira més d’un capítol per 
interès, i simplement un 2,8% ho mira a causa de la reproducció automàtica, però més 
endavant, dins l’anàlisi dels focus grups, veurem una contradicció en aquest aspecte.  
 
A continuació s’analitza l’impacte de Netflix en hores consumides en relació a tres 
variables: edat, sexe i ocupació. En general, el 63,9% dels usuaris han assegurat que 
actualment consumeix més que abans, i el 96% atribueix aquest augment de consum a 
les plataformes digitals. Asseguren que ara mateix és més ràpid, més còmode i molt més 
pràctic, motiu pel qual fa augmentar les hores que poden estar consumint.  
 
Al gràfic 14, podem trobar una comparació entre el consum que feien sense Netflix (per 
tant, a través de la televisió o plataformes il·legals) i el consum que ara fan amb Netflix. 
 
Pel que fa a l’edat, tal i com es pot veure al gràfic 14, en la primera franja d’edat, de 18 
a 25 anys, és on el consum ha augmentat més. Abans de tenir plataformes digitals 
consumien una mitjana de dues hores diàries, ara, asseguren que ha augmentat a més de 
quatre.  
 
Gràfic 14: Impacte de Netflix en hores consumides, en relació amb la varible ‘edat’  
 
 

Font: Elaboració pròpia 
 
Pel que fa la franja d’edat de 26 a 35 anys, el seu consum diari abans de les plataformes 
era d’unes tres hores, ara ha augmentat considerablement a quatre hores. Aquesta franja 
d’edat, mirava la televisió abans de les plataformes digitals, així que el seu consum no 
ha variat tant.  
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El mateix passa amb la franja d’edat dels 36 a 45 anys, que ja eren usuaris que 
consumien unes dues hores de productes audiovisuals. Actualment, afirmen que 
consumeixen unes 3 hores diàries de productes audiovisuals i part d’aquest increment 
ha estat donat per les plataformes digitals.  
 
Pel que fa la franja d’edat dels 46 al 55, són els que menys impacte de Netflix han tingut 
en les seves vides. Tot i que sí ha augmentat que el seu consum, segueixen mirant la 
televisió i part de les seves hores consumides segueix sent productes televisius.  
 
Finalment, la franja d’edat de més de 56 anys són els que més consumien la televisió 
abans de l’arribada de les plataformes digitals. En ells és on menys canvi hi ha hagut, ja 
que la penetració de les plataformes no els ha afectat. 
 
Si ens fixem en la variable del sexe, veiem que les dones consumeixen més hores de 
productes audiovisuals, però en els dos casos l’impacte que han tingut les plataformes 
digitals han doblat les hores de consum. Crec que el consum que ofereix Netflix no 
distingeix en sexe, el que sí es veritat és que els homes acostumen a consumir menys 
productes audiovisuals.  
 
Gràfic 15: Impacte de Netflix en hores consumides, en relació amb la varible ‘sexe’  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia 
 
 
Si recordem al marc teòric, Kantar Media va afirmar que l’any 2016 les dones van ser 
les que més consumien televisió. Amb això m’adono que també són les que més 
consum a través de plataformes digitals realitzen.  
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Finalment, la variable de l’ocupació ens mostra que el més gran impacte ha estat amb el 
col·lectiu dels estudiants. Sí que es veritat que moltes de les sèries amb més èxit de 
Netflix estan destinades a un públic adolescent (16-20 anys), i això ha fet que aquesta 
part de la població hagi augmentat el seu consum. Els enquestats han assegurat que 
abans de tenir Netflix consumien una mitjana de 2 hores diàries (televisió i plataformes 
il·legals). Ara, amb l’arribada de Netflix aquest consum ha canviat a 4 hores diàries. 
Abans, amb la televisió, el col·lectiu que més podia consumir era el dels jubilats, ja que, 
tal com hem vist també a la primera gràfica, són els que disposen més temps per a 
consumir. L’impacte de les plataformes dins aquest col·lectiu no ha sigut tan notable, ja 
que són els que menys s’han adaptat a les noves tecnologies.  
 
Pel que fa els altres dos col·lectius, els treballadors i els parats, ha augmentat en una 
hora de consum diari des de l’arribada de les plataformes. 
 
Gràfic 16: Impacte de Netflix en hores consumides, en relació amb la variable 
‘ocupació’  
 
 
 

Font: Elaboració pròpia 
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4.2. Anàlisi dels resultats dels grups de discussió 
 
A continuació passaré a analitzar els resultats dels focus grup. He diferenciat aquests 
grups de discussió segons l’edat dels membres, fet que m’ha permès dividir la 
informació en tres apartats i poder fer una comparació en el canvi de consum. Aquesta 
eina desemboca en un estudi qualitatiu.  
 
Vaig començar els focus grups centrant-me en els seus hàbits de consum, tant 
tradicionals (a través de la televisió) com online (a través de plataformes digitals), per a 
poder veure quina era la seva relació amb els productes audiovisuals.  
 

4.2.1 Resultats Focus grup 1, de 18 a 25 anys 
 
En el primer focus grup, format per integrants de 18 a 25 anys, m’he adonat que cap 
d’ells consumeix la televisió com a primera opció. Tots em van assegurar que en algun 
moment la poden veure però ja no és com ho feien abans.  
 
“Sí que miro la televisió, però no tant com ho feia abans que existissin les xarxes 
socials i les plataformes digitals. Bàsicament quan consumeixo TV és durant els àpats 
quan estic acompanyada i mirem els informatius. Si estic sola normalment sempre 
consumeixo continguts de les plataformes.”(Dona, 18 anys. Focus Grup 1) 
 
Els integrants del primer focus grup l’utilitzen per desconnectar, i la poden mirar de tant 
en tant, però cap d’ells està enganxat a algun programa en concret. També utilitzen 
l’aparell per a veure pel·lícules i sèries a través d’altres plataformes com Netflix, a 
través del cable HDMI connectat a l’ordinador (ja que la pantalla és més gran i per tant, 
és més còmode). Ells recorden que abans la televisió era el que unia a tota la família. 
Miraven més programes i estaven al dia de la graella televisiva. Asseguren que des de 
l’arribada de les plataformes digitals tot això ha canviat. La televisió ha passat a una 
segona opció que (alguns) tenen a casa i simplement la posen en ocasions especials.  
 
Quan miren la televisió, els programes que consumeixen són, majoritàriament, 
informatius, sèries i reality shows. Tot i així, es va generar molt de debat comparatiu 
amb les plataformes digitals. Els membres afirmaven que el contingut de la televisió és 
més pobre i no és del seu interès.  
 
“Crec que s’ha produït un gran avanç amb el fet de que ara es pugui veure el que vull 
quan ho vull, per tant el problema no és el contingut, sinó la forma. Crec que cada 
programa té el seu públic, encara que es podrien eliminar programes que es dediquen a 
entretenir sense cap rerefons.” (Dona, 18 anys. Focus Grup 1) 
 
La televisió l’utilitzen per a programes concrets, però cap d’ells està enganxat a un 
programa que retransmetin per allà. Sobretot la miren en prime time i la mitjana d’hores 
que consumeixen productes audiovisuals (amb i sense Netflix) és entre tres i quatre.  
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Quan vam parlar dels informatius, dos dels integrants van afirmar que utilitzaven la 
televisió per estar informats. Tot i així, els altres prefereixen les xarxes socials (com ara 
Twitter) per estar al dia.  
 
A continuació, podeu veure la figura 5 que és un resum del primer focus grup amb els 
seus integrants i les plataformes que utilitzen. Tots utilitzen plataformes digitals i tots 
coneixen Netflix però en aquell moment, només tres estaven subscrits. Dos dels que 
estan subscrits a Netflix també utilitzen altres plataformes, Wuaki TV i Yomvi. Dels 
tres membres que no tenen Netflix, dos fan servir el paquet de Movistar + i un també té 
contractat Yomvi.  
 

Figura 5: Plataformes consumides per els integrats del primer Focus Grup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   FONT: Elaboració pròpia 
 
Es va discutir bastant les diferències entre plataformes. Tres dels membres afirmaven 
que Netflix és la plataforma més completa i que per això és la que té més usuaris. Una 
dels components del focus grup afirmava que Movistar+ ofereix un contingut més 
extens i que és més pràctic per a grups familiars. Sí que es veritat que Netflix aposta per 
sèries i pel·lícules de producció pròpia o amb llicències comprades, en canvi Movistar + 
ofereix paquets de cinema amb les últimes estrenes, paquets de futbol i esports, paquets 
de formula 1 i moto GP... Un tipus de consum més per a tota la família.  
 
Tots els integrants del primer focus grup consumien productes audiovisuals a través de 
plataformes il·legals abans de conèixer les plataformes digitals. Tan abans, com ara, 
l’ordinador és el dispositiu més utilitzat seguit pel mòbil. També utilitzen la televisió 
com a aparell per mirar Netflix connectat a través del cable HDMI.  
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Pel que fa els productes que miren a través de Netflix, la majoria opten per sèries i 
pel·lícules. Una de les coses que em va sorprendre és que miren molts formats d’altres 
països, com per exemple reality shows d’Estats Units. Amb això m’adono que Netflix 
està ajudant a importar productes que a Espanya no estem acostumats a veure, com per 
exemple un concurs per a veure qui és el millor Drag Queen d’Amèrica o el millor 
dissenyador de moda. Els membres comentaven que si la televisió apostés per aquest 
tipus de contingut, aconseguiria que els joves s’enganxessin a més programes.  
 
Els membres que prefereixen les sèries miren més d’un capítol cada dia. Dos 
desconeixien el concepte binge-watching però tots el realitzen. Em van assegurar que la 
majoria de vegades segueixen un capítol per interès però també és veritat que la 
reproducció automàtica els ajuda. 
 
“Jo vaig haver de treure’m la reproducció automàtica perquè sinó podia estar fins les 3 
de la matinada mirant capítol rere capítol.” (Dona, 18 anys. Focus Grup 1) 
 
“Quan mirava un capítol per una plataforma il·legal només mirava un perquè era molt 
pesat anar a buscar l’enllaç i tot. Ara puc arribar a mirar-ne tres o quatre de seguits 
per culpa de la reproducció automàtica.”(Dona, 21 anys. Focus Grup 1) 
 
També hi va haver molta discussió sobre el tema de mirar capítol rere capítol i la pèrdua 
d’interès que això causava. Per una banda, els membres que preferien les pel·lícules era 
perquè no els agradava el fet que una sèrie els deixés amb l’intriga, i que haguessin 
d’esperar una setmana pel següent capítol. Ara, tenint Netflix, això havia canviat, i 
molts preferien les sèries perquè podien veure el següent capítol sense haver d’esperar.  
 
“Moltes vegades només miro el principi del següent capítol perquè sinó no puc anar a 
dormir.” (Dona, 21 anys. Focus Grup 1) 
 
Quan vam estar parlant del pagament que han de fer mensualment, oscil·lava entre 
12,90€ i 7,99€. Només els membres que tenien un paquet ofert per les empreses 
telefòniques pagaven més, però això els permetia tenir dues plataformes en ús. 
Membres del segon focus grup van afirmar que el paquet de Ono TV ofereix HBO i 
Netflix per 15,90€. Hi va haver certa comparació amb el pagament d’altres serveis, com 
per exemple Spotify. 
 
“Per mi pagar 10 euros per poder veure totes les pel·lícules i les sèries que vulgui em 
sembla un preu correcte, ara, pagar 10 euros per poder escoltar música em sembla un 
robo.” (Dona, 21 anys. Focus Grup 1) 
 
El contingut de dins la plataforma els sembla adequat al preu, tot i així, no estan d’acord 
amb les limitacions de temporades/llicències entre països. Molts d’ells van conèixer 
Netflix a altres països i hi havia sèries que a Espanya no s’hi troben.  
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Quan no troben un contingut a Netflix, els tres membres que tenen la plataforma 
utilitzen enllaços pirates o altres plataformes. Aquesta era també la manera com 
consumien productes audiovisuals abans de tenir Netflix.  
 
“Si alguna sèrie no està a Netflix, provo si és a Yomvi, però com que segur que no hi 
serà, acabo mirant algun enllaç pirata d’alguna plataforma online.”   
(Dona, 24 anys. Focus Grup 1) 
 
Quan els vaig preguntar quin era el seu consum setmanal aproximat abans de tenir 
Netflix, els membres del primer focus grup em van dir que consumien unes 2 hores 
diàries aproximadament. Tal com havia comentat dins el marc teòric, Kantar Media 
havia publicat un estudi on els Espanyols consumien una mitjana de 243 minuts diaris 
de programes televisius. Aquesta xifra, havia estat més baixa que en l’últim trimestre de 
2014, per tant, es podia assegurar que l’audiència televisiva havia disminuït. Quan vaig 
comentar això al focus grup, tots em van respondre que ara consumien molt més gràcies 
a les plataformes digitals. Els joves de 18 a 25 anys poden arribar a consumir més de 5 
hores diàries de productes audiovisuals.  
 
“Potser no cada dia, però més o menys puc estar unes 5 o 6 hores mirant sèries els dies 
que no tinc res a fer. Abans si ho havia de mirar per webs il·legals no consumia tant, 
perquè em feia molta mandra amb tots els virus que m’entraven a l’ordinador.” 
(Dona, 24 anys. Focus Grup 1) 
 
Tot i així, tres dels membres segueixen consumint el mateix que d’abans. En 
contrapartida, el que sí que ha canviat és la manera com consumeixen.  
 
“Amb el que sí que m’ha canviat el consum és que abans quasi bé tot ho consumia amb 
llengua espanyola. Des que tinc plataformes digitals ho faig sempre amb V.O i subtítols 
en anglès. Per tant, crec que és una bona eina també per millorar idiomes.”  
(Home, 22 anys. Focus Grup 1) 
 
Netflix ha ajudat a globalitzar el contingut i el consum dels joves ha augmentat gràcies a 
la facilitat d’ús de les plataformes digitals.   
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4.2.2 Resultats Focus grup 2, de 26 a 39 anys 
 
Al segon focus grup, format per persones de 26 a 39 anys, hi vaig veure més recepció 
cap a la televisió. Dos dels sis membres d’aquest grup segueixen mirant la televisió 
activament i utilitzen les plataformes digitals en altres ocasions.  
 
“Yo sí la sigo mirando. Me gusta el medio tradicional y siempre cuando llego a casa la 
pongo. Normalmente está ahí para que me haga compañía, no le presto mucha atención 
pero si que la tengo puesta todo el rato.” (Dona, 27 anys. Focus Grup 2) 
 
Per generació, aquests han estat usuaris que han crescut amb la televisió. Tot i així, 
actualment troben que els programes que emeten no són com abans. 
 
“Recordo fa un anys, estava molt enganxada a la televisió. Programes com Operación 
Triunfo o fins i tot el primer Gran Hermano em van enganxar. Amb molta menys 
tecnologia eren programes que agradaven, estaven ben fets i ens entretenien. Ara els 
segueixen fent però no te cap mena de comparació amb com era abans. S’han convertit 
en una fàbrica de personatges mediàtics que puguin captar l’atenció dels adolescents 
per les seves bromes sense sentit i el seu caràcter. La mateixa televisió s’està cavant la 
seva pròpia tomba.” (Dona, 31 anys. Focus Grup 2) 
 
Dins aquest focus grup es va parlar de la llargada dels programes. Afirmaven que 
programes més curts i més personalitzats farien augmentar l’audiència. També hi van 
haver moltes comparacions en com eren els programes abans i com son ara. Després 
que es digués el comentari anterior, la resta de membres del focus grup van assentir i hi 
estaven d’acord.  
 
“Crec que, en part, molta gent de la nostra edat ha passat a les plataformes digitals 
perquè la televisió ja no ens dóna el que volem. Necessitem sèries més bones, pel·lícules 
actuals. També hi ha hagut un excés de publicitat i mirar un programa o pel·lícula 
significa veure més publicitat que contingut bo.”( Dona, 26 anys. Focus Grup 2) 
 
La publicitat també ha estat un element que ha influenciat en el descens d’audiència. Els 
membres d’aquest focus grup es queixaven de les llargues pauses publicitàries que 
algunes cadenes feien i la relació amb la pèrdua de l’interès.  
 
“A vegades semblava que ho feien expressament. Són les onze i mitja de la nit i ja 
tenies son. Seguies mirant la tele perquè volies saber què passava a la sèrie o a la 
pel·lícula que estaves mirant i de cop, deu minuts de publicitat. Això ara no passa!” 
(Home, 29 anys. Focus Grup 2) 
 
Amb aquestes declaracions, m’adono que el segon focus grup ha tingut una gran 
recepció cap a les plataformes digitals, i s’hi ha sabut adaptar sense cap mena de 
problema. A continuació podem veure a la Figura 6 un resum de les plataformes que 
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utilitzen el segon Focus Grup. Cinc dels sis membres estan subscrits a Netflix i dos 
tenen el paquet de Vodafone/Ono TV que inclou també la plataforma HBO. Tot i així la 
majoria dels productes els consumeixen per Netflix ja que troben que és una plataforma 
més ràpida i que disposa de millor contingut.   
 

Figura 6: Plataformes consumides pels integrants del Segon Focus Grup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONT: Elaboració pròpia. 
 

Quan vam parlar sobre la diferència entre plataformes, tots estaven d’acord que havien 
acabat a Netflix per comoditat i perquè disposa de contingut original. Les sèries i les 
pel·lícules segueixen sent els productes més consumits, encara que altres formats com 
ara els documentals comencen a tenir més èxit.  
 
La majoria van conèixer Netflix en el moment que va sortir. Ho havien sentit a parlar a 
amics d’altres països o ho havien vist anunciar per internet.  
 
“Quan va sortir al 2015 em va cridar l’atenció perquè a molts amics meus m’havien 
comentat que aquesta xarxa ho estava petant a EEUU i m’ho vaig mirar.”  
(Home, 29 anys. Focus Grup 2) 
 
Els que la van descobrir al moment de l’arribada, van provar el mes gratis que ofereix. 
Un membre del focus grup va trobar que el contingut era molt pobre i no s’hi va 
subscriure. 
 
“Cuando probé el mes gratis me di cuenta que faltaba mucho contenido. En Argentina 
había mucho más. Espere hasta el año pasado para subscribirme, ahora ya me gusta 
más.”(Home, 39 anys. Focus Grup 2) 
 
Un dels membres es va subscriure a la plataforma amb l’arribada de sèries com 
Stranger Things. Amb això, m’adono que Netflix s’està creant una marca pròpia que fa 
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que els usuaris vulguin subscriure’s per a consumir els seus productes. També gràcies a 
les llicències de Marvel, ha arribat a augmentar usuaris.  
 
“Jo no va ser fins l’any passat, amb tot el boom d’Stranger Things, que vaig decidir 
subscriure-mi.”( Dona, 26 anys. Focus Grup 2) 
 
“M’agraden molt còmics de Marvel, quan vaig saber que Netflix faria una sèrie de 
cada un vaig decidir que aquesta seria la meva plataforma.”    
(Home, 29 anys. Focus Grup 2) 
 
Pel que fa al pagament, la majoria d’ells paga entre 9,90€ i 15,90€  i estan satisfets amb 
la relació qualitat preu. Igual que el primer focus grup hi van haver certs comentaris que 
feien referència a la diferència de contingut entra països i la falta de llicències a 
Espanya. Netflix ha de compartir contingut amb altres plataformes, per tant, no pot tenir 
tot el contingut que els seus usuaris desitgen.  
 
“Jo estic pagant més de 15,90€ però tinc Netflix, HBO i el videoclub de Vodafone TV. 
És un gasto elevat, però a mi em satisfà amb tot el que puc veure. A part, ho miro per la 
Smart TV i està tot connectat, així que és com el futur, però com el passat.”  
(Dona, 31 anys. Focus Grup 2) 
 
També es va comentar la discriminació de sexe pel contingut, els membres masculins 
del focus grup afirmaven que la majoria de sèries estan dirigides a un públic femení i no 
els acaben d’agradar. Ells es decanten més cap a sèries com The Walking Dead. En 
canvi elles, van afirmar que moltes de les sèries van dirigides a un públic masculí, per 
exemple, totes les de Marvel. Crec que en aquest sentit, Netflix aposta per un contingut 
homogeni sense discriminacions per estereotips de gènere.  
 
Dos dels cinc membres que tenen Netflix, ho miren a través de l’Smart TV. Un ho fa a 
través de la tablet, ja que li és més pràctic que l’ordinador, i té la pantalla més gran que 
el mòbil. Els altres dos ho miren a través de l’ordinador. Amb aquest focus grup m’he 
adonat de la diferència de dispositius que es poden arribar a utilitzar. Els dos que fan 
servir l’Smart TV, ho fan perquè estaven acostumats a consumir contingut per la 
televisió, per tant, és com ho feien abans. El que ho fa a través de la tablet és perquè es 
descarrega el contingut i així ho pot mirar a qualsevol lloc. Finalment, els que ho fan 
per l’ordinador són els més joves, i per tant, s’apropen més als hàbits del primer focus 
grup.  
 
El que m’ha sobtat és que en el segon focus grup, molts membres no em podien dir amb 
certesa una franja horària prioritària a l’hora de consumir, ja que amb la facilitat que 
suposa per a ells utilitzar les plataformes digitals, aprofiten qualsevol moment lliure per 
mirar alguna sèrie.  
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“És que ara mateix, m’és tan fàcil mirar sèries o pel·lícules, que realment no et podria 
dir una franja. Sí que es veritat que durant la nit m’assec al sofà i tranquil·lament em 
poso a veure alguna cosa, però durant el dia, si tinc dos minuts, aprofito per mirar un 
tros de capítol d’alguna sèrie. Al metro, al descans de la feina, quan estic a la cua 
esperant per entrar a algun lloc…” (Home, 28 anys. Focus Grup 2) 
 
Durant la dècada dels 2000 la majoria dels integrats compraven moltes pel·lícules i fins 
i tot sèries en DVD. Després es va posar de moda la utilització de programes 
informàtics pirates, però de seguida va quedar substituït per les plataformes online. Es 
va comentar el tema de la visualització fins a 72 minuts que només permetien algunes 
plataformes. Molts dels membres van comentar que normalment el seu consum era a 
través de la televisió i es veia complementat a través de plataformes il·legals.  
 
“Me’n recordo del missatge que sortia quan portaves 72 minuts... Era una cosa que no 
m’agradava gens. Realment abans de Netflix era molt difícil poder gaudir d’una bona 
pel·lícula. A mi no em molesta gens haver de pagar-ho per tenir qualitat.”  
(Home, 29 anys. Focus Grup 2) 
 
Quan algun dels integrants no troba el que està buscant a través de les plataformes 
digitals, no acostuma a buscar-ho a una altra plataforma, sinó que opta per a consumir 
un producte diferent. Aquí veiem una gran diferència amb el primer focus grup, on 
acudien a plataformes il·legals per a poder mirar el que no tenien a la plataforma.  
 
“Si no hay algo que me gusta, me espero o miro algun otro título de los que me 
recomienda Netflix. Hay muchísimas series que no conocemos, así que no hace falta, se 
puede disfrutar de algo nuevo.”(Home, 39 anys. Focus Grup 2) 
 
Finalment, els cinc membres que tenen Netflix han assegurat que el seu consum ha 
canviat amb l’arribada de les plataformes digitals. Ara els és més còmode i també 
valoren el fet que no han hagut de prescindir de l’aparell televisiu, ja que ho poden 
seguir mirant per allà. Pel que fa el membre que no té la plataforma Netflix, assegura 
que amb el paquet de Orange TV ja pot mirar tot el que realment l’interessa, per tant, no 
ho necessita. 
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4.2.3 Resultats Focus grup 3, de 40 a 56 anys 
 
Pel que fa al tercer focus grup, previsiblement és en el qual més consum televisiu es 
produeix i menys influència de les plataformes digitals hi ha. Estava format per 
persones de 40 a 56 anys i per tant, són usuaris que han viscut molts anys amb la 
televisió. El seu consum no s’ha vist influenciat per les plataformes digitals, i si les 
consumeixen, ho fan seguint el model estipulat per la televisió.  
 
“Sí que es veritat que la televisió ha canviat, ara els programes no són tan bons com 
abans i és més difícil mirar-los. Igualment jo la segueixo mirant, estic molt acostumada 
a tenir-la posada cada dia i així també em fa companyia. És més un hàbit que una 
necessitat.”( Dona, 53 anys. Focus Grup 3) 
 
En aquest grup l’hegemonia de la televisió és total, potenciat també per la fractura 
digital que suposa la seva edat i l’aversió cap a les noves tecnologies sobretot de la 
franja superior als 50 anys. En general, creuen que el contingut de la televisió és 
correcte, el troben variat i ben distribuït. Igual que el segon focus grup, van estar 
d’acord amb la disminució de la llargada d’alguns programes, sobretot de ficció. El que 
sí que va generar més debat, va ser el tema de la publicitat. Es queixaven d’algunes 
cadenes de televisió privades, i l’excés de publicitat que emeten. També m’he adonat 
que molts dels membres segueixen mirant la televisió perquè hi estan acostumats.  
 
Tal com comentava la membre esmentada anteriorment, per ella és un costum arribar a 
casa i posar la televisió. Ho ha estat fent durant molts anys i ho segueix fent.  
 
Pel que fa el contingut que miren a la televisió, la majoria són programes com ara 
Passapalabra o Ahora Caigo, ja que abans també consumien aquest tipus de format.  
 
“Recordo programes com ¡Alla Tú! Presentat per Jesús Vázquez. Haurien de tornar a 
fer programes com aquell! M’encantava!” (Dona, 53 anys. Focus Grup 3) 
 
També els hi agraden sèries d’Antena 3 com ara Vis a Vis o la recent finalitzada Sé 
Quién Eres, de Mediaset. Amb això m’adono que són un públic que està més al corrent 
de les sèries espanyoles, a diferència dels altres focus grup que estaven més al corrent 
de sèries d’Estats Units. El que sí que miren els sis membres per a la televisió són 
programes informatius. El costum de mirar el telenotícies al migdia o a la nit no l’han 
perdut.  
 
És sorprenent, però, com alguns d’ells han demostrat acceptació cap a les noves 
plataformes. M’he trobat, per exemple, que poden mirar programes que prèviament 
s’han passat per la televisió. 
 
“Jo m’he enganxat a Merlí gràcies a Netflix. Quan ho feien per la televisió no m’anava 
bé per horaris, així que ho miro ara!”(Dona, 40 anys. Focus Grup 3) 
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Els membres que tenen Netflix, el contingut que els agrada més són sèries i pel·lícules. 
Es decanten cap a produccions més independents, i sèries no tan conegudes. Les 
originals de Netflix els agraden, com per exemple Orange Is The New Black.  
 
“Realment em vaig acabar fent Netflix per les seves pròpies produccions. Tenen sèries 
molt bones, com ara Orange is the New Black o House of Cards.”   
(Home, 49 anys. Focus Grup 3) 
 
Si ens fixem en la figura 7 (on podem veure un resum de les plataformes que utilitzen 
els membres del tercer focus grup) veiem que tres dels membres tenen Netflix i tres no. 
Un dels tres que té Netflix també utilitza Wuaki TV, però va ser a causa dels seus fills. 
Els que no tenen Netflix utilitzen Movistar + i Canal +.  
 
“Vaig contractar ja fa molts anys Canal +, per a veure pel·lícules i futbol. Em va bé, 
així que no m’he hagut de canviar cap a les altres plataformes.”   
(Dona, 50 anys. Focus Grup 3) 
 

Figura 7: Plataformes que utilitzen els membres del Tercer Focus Grup.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONT: Elaboració pròpia. 
 

Quan vam parlar de les diferències entre plataformes, el que disposa de Netflix i Wuaki 
va assegurar que no tenen res a veure. Netflix té tot el contingut que vol veure i Wuaki 
simplement l’utilitza per a pel·lícules infantils.  
 
“Abans Netflix no tenia gaires productes destinats a nens petits, per tant vaig optar per 
Wuaki que tenia més varietat. Ara realment Netflix ha millorat molt el seu catàleg i ja 
té molts més títols per a tota la família.” (Home, 49 anys. Focus Grup 3) 
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El que m’ha sorprès és que els tres membres que tenen Netflix segueixen consumint els 
capítols de la mateixa manera com la televisió ho va estipular. No realitzen binge 
watching i miren un capítol per dia.  
 
Pel que fa les pel·lícules que miren per la plataforma, una de les membres ha comentat 
que troba molt bona idea el fet que hi hagi el botó de afegir a “mi lista”. 
 
“És molt còmode que puguis guardar les pel·lícules que t’interessen a la llista perquè 
així sempre tens algo per veure!”(Dona, 40 anys. Focus Grup 3) 
 
Abans de Netflix, la majoria miraven el que feien a la televisió, sense acudir a 
plataformes il·legals per a veure pel·lícules o sèries. Amb això m’he adonat que aquest 
focus grup ha passat de ser conformista, a poder triar el que volen veure.  
 
“Abans era més difícil enganxar una cosa que t’agradés. Recordo les pel·lícules del 
divendres a la nit, que creuàvem els dits perquè fos bona... I sempre acabava sent un 
avorriment. Ara ja no ens preocupem, posem Netflix i segur que trobem alguna que ens 
agradi.”(Home, 56 anys. Focus Grup 3) 
 
Pel que fa a les diferències del consum, els tres membres que tenen Netflix han 
augmentat el seu consum. Dos consumeixen a través de la Smart TV i durant la nit 
majoritàriament. L’altre ho fa a través de l’ordinador, ja que li és més pràctic. 
  
“A vegades puc estar mirant una sèrie per l’ordinador i tenir la notícies a la tele de 
fons.” (Dona, 40 anys. Focus Grup 3) 
 
Els que no han provat el món de Netflix, estan satisfets amb la plataforma que utilitzen i 
asseguren que no en necessiten una altre. Tot i així, en veure l’èmfasi amb el qual els 
altres membres en parlaven, hi va haver un membre que va generar interès.  

 
“Jo ja estic bé amb la televisió, la veritat, però si em diuen que és tan i tan interessant, 
li demanaré al meu fill que m’ho instal·li i m’expliqui com va!”    
(Dona, 53 anys. Focus Grup 3) 
 
Pel que fa a la facilitat d’ús, els tres membres concorden en què és una plataforma molt 
fàcil i pràctica. Creuen que tothom pot aprendre a fer-la servir, però a través d’un sol 
dispositiu.  
  
En conclusió, el tercer focus grup em va demostrar que Netflix ha sabut arribar a tots els 
públics i també ha tingut penetració en franges d’edat que estan més desconnectats del 
món digital. Gràcies al seu contingut original i la facilitat en la usabilitat de la 
plataforma, col·lectius que no esperava trobar recepció amb plataformes han arribat a 
consumir-les i s’està convertint en hàbit.  
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Internet segueix sent una “plataforma” molt consumida a l’hora de veure contingut. 
Molts membres dels focus grup asseguren utilitzar plataformes com Mitele, Atresplayer 
o la catalana TV3alacarta. Aquestes pàgines web creades per productores de televisió, 
aposten per oferir el seu contingut i tots els seus programes en streaming, primer pas 
cap a un tipus d’hibridació entre mitjans.  
 
Per anar finalitzant els focus grup vaig decidir parlar sobre la conferència que va fer 
Reed Hastings, CEO de Netflix, al Mobile World Congress de Barcelona, el 2017. En 
aquesta conferència, Hastings va parlar dels canvis que havia provocat Netflix des de la 
seva aparició i va afirmar que la seva plataforma havia ajudat a reduir la pirateria.  
 
"En los países donde hemos lanzado nuestro servicio, creemos que hay menos tentación 
de realizar acciones de piratería, menos deseo.”     Red Hastings, CEO Netflix. 
 
Dins del primer focus grup es va parlar sobre el motiu pel qual els usuaris es 
descarregaven contingut il·legal. La majoria dels membres van estar d’acord que era per 
un tema econòmic. No volien pagar per una cosa que podien tenir de manera gratuïta, 
però la discussió va augmentar quan vam parlar de la qualitat. A través de les 
plataformes il·legals pots visualitzar contingut de manera gratuïta, però la majoria dels 
productes que hi ha són en una qualitat pèssima o fins i tot screener. Es va discutir molt 
aquest tema, creant-se dos opinions, els que ho volien veure al moment i els que els era 
igual veure-ho en mala qualitat, i els que preferien esperar-se i pagar per veure-ho amb 
bona qualitat.  
 
“Antes sí que consumía más ilegalemente. La verdad es que reflexionando sí me doy 
cuenta que mi consumo ilegal ha bajado muchísimo. Actualmente en pocas ocasiones 
tengo que recurrir a ello, solamente si se trata de alguna películo o serie que no 
encuentro en nignuna de las paltaformas que utilizo.”(Dona, 22 anys. Focus Grup 1) 
 
“Abans de tenir Netflix realment m’era igual mirar productes amb mala qualitat, o que 
m’entressin virus dins l’ordinador... però ara no puc. Si utilitzo plataformes il·legals no 
serà a través del meu ordinador.”(Dona, 18 anys. Focus Grup 1) 
  
“La pirateria serà una recurs que sempre la gent podrà utilitzar i això ens afecta als 
que treballem al món audiovisual. És difícil que s’acabi abolint completament però el 
fàcil accés a les plataformes pot reduir-ho ja que hi ha gent que ho feia per comoditat i 
no per diners però crec que la pirateria és quelcom més difícil de parar i que malgrat 
les plataformes digitals l’hagin reduït, no aconseguiran acabar amb ella perquè hi ha 
gent que ho fa per motius econòmics i per tant, no pot pagar una subscripció.”           
(Home, 23 anys. Focus Grup 1) 
 
El segon focus grup opinava que la utilització de plataformes il·legals és la sortida que 
tothom està acostumat a acabar, per tant serà difícil que desaparegui. 
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“Crec que va ser al 2012 quan es va tancar Megaupload. Hi va haver un gran descens 
de la pirateria. Recordo que va causar molt de furor, la gent estava perduda i no sabien 
on mirar les sèries. Just en aquell moment va aparèixer Wuaki TV, però no va saber 
arribar tant a la població com Netflix, ha fet.” (Home, 36 anys. Focus Grup 2) 
 
Les plataformes digitals han ajudat a disminuir molt la pirateria, però també és veritat 
que és difícil de parar. Fins que hi hagi l’opció de poder consumir de manera gratuïta, 
sempre hi haurà usuaris que ho faran. Tot i així, gràcies al ventall de contingut que 
ofereixen les plataformes digitals, hi ha membres del focus grup que aposten per el 
descobriment de noves sèries o noves pel·lícules, que el fet de recórrer a plataformes 
il·legals.  
 
“Ahora siempre puedes encontrar una buena serie o una buena película que ver, no 
debes recorrer a webs ilegales. Yo creo que sí ha ayudado a disminuir el consumo 
pirata de películas y además, de una muy buena manera.”   
(Home, 39 anys. Focus Grup 2) 
 
“Com ha dit el CEO de Netflix, les plataformes digitals estan ajudant a reduir en gran 
part la pirateria. L’altre dia vaig llegir un article que ho corroborava i deia que inclús 
plataformes com ara Spotify estan aconseguint reduir descàrregues il·legals. Penso que 
poc a poc ens anirem acostumant a tenir-ho tot dins les plataformes digitals i ja no 
caldrà recórrer a plataformes il·legals.”(Dona, 31 anys. Focus Grup 2) 
 
El tercer focus grup ha consumit molt poques vegades a través de plataformes il·legals, 
per tant, en el seu cas, no hi ha hagut una reducció de la pirateria. Tot i així, es va 
comentar el tema de la immediatesa i la qualitat.  
 
“Aquestes noves plataformes ofereixen la possibilitat de gaudir de productes de 
qualitat amb un preu molt assequible. I quan parlo de qualitat, no només parlo de 
qualitat del producte sinó de la seva reproducció. Quan baixes una pel·licula pot haver 
estat gravada directament a la sala del cinema i la seva qualitat de reproducció és 
infima. En el meu cas, guanya la qualitat a la necessitat imperiosa de veure una 
pel·licula recent o acabada d’estrenar.”(Home, 49 anys. Focus Grup 3) 
 
Hi va haver certa discussió sobre què importava més, si la qualitat o el fet de poder 
veure un producte amb antelació. 
 
“Per a diferents generacions d’edat és veritat que hi ha coses que importen més com 
ara la rapidesa de veure una pel·lícula, però en el meu cas, i crec que en el cas també 
de tots els d’aquí, és més important veure-la d’una manera òptima i amb bona qualitat. 
Per això també podem dir que la nostra generació no ha consumit tants productes 
il·legals ja que prioritzem la qualitat.” (Home, 56 anys. Focus Grup 3) 
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Per acabar els focus grups, els vaig plantejar una última pregunta, i també una de les 
més interessant:  
 
Creieu que Netflix i les plataformes digitals en general acabaran substituint la 
televisió? 
 
Dins els tres focus grup es va generar cert clima d’incertesa davant aquesta pregunta. 
Alguns membres van tenir clar que sí, però molts d’altres pensaven que no seria una 
substitució total, sinó una complementació.  
 
El primer focus grup aposta per un canvi de concepte de televisió, les noves tecnologies 
l’acabaran influenciant i el sistema de retransmissió canviarà a un més interconnectat a 
la xarxa.  
 
“Crec que no ho substituirà. També havia de desaparèixer la ràdio i aquí està. Crec 
que morirà la televisió com la coneixem o el consum de la mateixa però no 
desapareixerà perquè és un mitjà fort i capaç de subsistir.” 
(Home, 23 anys. Focus Grup 1) 
 
“Jo penso que pot canviar la forma i el concepte en què coneixem la televisió 
convencional, de fet ja està en constant canvi des de fa uns anys, per la incorporació 
d’internet a les TV, el 3D, poder-te descarregar aplicacions... Per tant jo crec que 
desaparèixer no ho farà, perquè quasi tothom mira els informatius o reality shows per 
TV, però si que canviarà el concepte i passarà a ser un segon ordinador o una pantalla 
táctil o de navegació per internet.”(Dona, 18 anys. Focus Grup 1) 
 
“El futuro sin duda creo que está en la suscripción a la televisión de pago. Cada vez 
conozco más gente de mi entorno que opta por estas plataformas y todos están 
contentísimos. Hace poco fui a una reunión con Mikel Lejarza que se encarga de los 
contenidos de cine de Atresmedia y él mismo nos decía que el futuro de la televisión en 
abierto cae en picado y que hay que buscar nuevas formas de ofrecer contenidos y no 
quedarse atrás.” (Dona, 22 anys. Focus Grup 1) 
 
Les plataformes digitals estan en gran creixement, i el debat de la substitució de la 
televisió està present. Hastings ho va dir a la seva conferència, i després d’analitzar les 
respostes dels focus grup, veig que els usuaris tampoc acaben de veure molt clar quin 
serà el futur de la televisió. Molts d’ells em van dir que s’acabaran complementant, fins 
i tot em van dir que al final Netflix serà un canal de televisió que emetrà 24 hores de 
contingut propi. Em va semblar molt interessant l’aportació d’una dels membres del 
focus grup sobre el comentari de Mikel Lejarza, on afirmava que les cadenes de 
televisió generalistes han de buscar noves formes de contingut per arribar a competir 
amb les plataformes digitals.  
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“Crec que no s’extingirà la TV, però clarament haurà de canviar de model cap a un on 
el públic pugui decidir què veu, quant i com. Tot i això, crec que actualment no estem 
preparats per “perdre” la TV, però quan la generació de nens que han nascut amb una 
tablet a les mans siguin adults... ja es veurà què passa.” (Dona, 24 anys. Focus Grup 1) 
 
El que sí que crec és que la televisió ha de realitzar un canvi, s’ha de nodrir de les noves 
formes de consum i buscar maneres diferents per cridar l’atenció de l’audiència. Mirar 
què és el que agrada a la població i emetre-ho. Sí que es veritat que últimament la 
televisió ha començat a complementar els seus programes amb les noves xarxes socials. 
L’audiència és cridada a través d’elles, i sempre es té molt present la repercussió que 
està tenint dins les xarxes. Cada programa consta d’un hashtag per ser citat a través de 
Twitter i així arribar a ser Trending Topic Mundial.  
 
Aquest era el primer pas de la televisió per adaptar-se a la nova societat. Ara li toca 
adaptar-se a la reproducció en streaming, en oferir contingut que interessi als usuaris, en 
apostar per variants que encara no ha apostat mai.  
 
El segon focus grup associa el fracàs de l’audiència televisiva a la falta de programes de 
qualitat. Creuen que les plataformes digitals no l’acabaran substituint però si han ajudat 
a reduir la seva audiència.  
 
“La televisió està cavant la seva pròpia tomba. Els programes actuals no són bons, 
audiovisualment parlant. Per tant, les plataformes digitals ofereixen allò que la 
televisió no ens dona. A part, aquí conflueixen molts altres temes també, la 
immediatesa, les noves tecnologies… Ens estem acostumant a tenir-ho tot, per això han 
triomfat les plataformes digitals, perquè ens donen el que volem quan  ho volem.” 
(Dona, 31 anys. Focus Grup 2) 

 
“Les plataformes digitals no crec que acabin substituint la televisió, però l’audiència 
prefereix altres formats i aprofita més els productes que troba a través de plataformes.” 
(Dona, 26 anys. Focus Grup 2) 

 
Finalment, en el tercer focus grup veuen una transició del mitjà. La televisió els ha 
acompanyat durant mols anys i no veuen la possibilitat de ser substituïda.  
 
“...és una transició del mitjà cap a un format més “en directe” i informatiu. Igual que 
els diaris han hagut de passar d’offline a online, per seguir sent competents i no 
desaparèixer, doncs la televisió farà igual: informatius, programes d’opinió, esports... 
Opino que fins i tot amb les produccions pròpies que alguns canals tenen, les haurien 
de retransmetre per les plataformes digitals si volen tenir més repercussió.”  
(Home, 60 anys. Focus Grup 3) 
 
També es va parlar del tema de la immediatesa de la informació com a necessitat per a 
la televisió. Membres del grup afirmaven que el consum televisiu ha canviat però quan 
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parlem d’informatius, són els que tenen una xarxa més àmplia i amb més recursos per 
informar bé a la població. La televisió porta molts anys treballant aquest camp, i té 
molts professionals explicant les notícies més rellevants. Les plataformes digitals no 
l’acabaran substituint perquè els falta aquest àmbit.  
 
“Aquest punt de vista és molt interessant. Les plataformes digitals no poden acabar de 
donar tot el que la televisió s’ha guanyat durant aquest temps. La immediatesa a l’hora 
de les notícies, estan estipulades sempre de veure a través de la tele. La gent no pensa: 
oh, hi ha hagut un atemptat, vaig a posar Netflix a veure si ja hi ha una sèrie que parli 
d’això. Aquesta és la diferència que fa que la televisió segueixi imposada. Però després, 
també s’ha de dir que la televisió ha de guanyar la lluita amb les sèries de ficció.” 
(Home, 56 anys. Focus Grup 3) 
 
“Jo crec que les plataformes digitals tenen molt de rodatge. No fa ni 3 anys que s’han 
globalitzat i ja tenen molts usuaris, però el que diuen és veritat. La televisió és veterana 
en aquest sentit i porta molts anys oferint programes i contingut. És difícil que sigui 
substituït.”(Dona, 47 anys. Focus Grup 3) 
 
La televisió tal i com la coneixíem canviarà: la televisió de pagament està superant en 
audiència i està aportant més contingut. A poc a poc, ens estem desviant cap a una 
hibridació de plataformes, mitjans i continguts. Netflix vol apostar per la nova creació 
de contingut generat per l’usuari. Nous gèneres estan sent plantejats per a captar 
l’atenció de l’usuari i poder satisfer les seves necessitats.  
 
L’audiència televisiva està disminuint i l’audiència digital està augmentat. Els usuaris 
volen consumir on sigui, quan sigui i com sigui, i això les plataformes els ho permet.  
Gràcies als tres focus grups, he pogut veure com ha variat aquest consum, diferents 
perspectives i punts de vista de tres col·lectius. A cada un li ha influenciat de diferents 
maneres i els hi ha fet canviar el consum. Ara, és el moment de les plataformes digitals.  
 
Finalment, a la Figura 8 podem veure un núvol de paraules. D’aquesta manera em 
permet mostrar de manera il·lustrativa de què va ser del que vam parlar més. El tema 
principal en els tres focus grup ha estat Netflix, per tant, ha estat la paraula més 
utilitzada. “Contingut” o “plataforma” també han estat paraules representatives. 
 

Figura 8. Núvol de les paraules més utilitzades en els focus grup 
 
 
 
 
 
 

 
Font: Elaboració Pròpia 
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5. CONCLUSIONS   
 
Abordo la part final del meu treball fent un repàs a tot el que he après durant els passats 
nou mesos. Al novembre de 2016, vaig decidir enfocar el meu projecte cap a una 
plataforma que havia revolucionat el concepte de Video on demand i havia canviat el 
consum dels usuaris. Netflix i les plataformes digitals han impactat en el consum 
mediàtic, per tant les hipòtesis que vaig plantejar en un principi s’han refutat, i ara un 
cop he acabat el meu estudi, puc afirmar que el 95% dels usuaris han augmentat el seu 
consum respecte abans.  
  
Aquest canvi ens planteja un nou moviment que canviarà les velles tecnologies i la 
manera com crear contingut audiovisual. Netflix i les plataformes digitals de consum 
audiovisual han canviat la forma com consumim els productes culturals així com també 
el nostre comportament com a consumidors. El contingut que abans consumíem era de 
manera lineal i a través de la televisió, una eina de comunicació que portava més de 40 
anys essent utilitzat i ara, internet i les plataformes digitals estan canviant aquest 
consum. 
 
Si bé és veritat que un 74% dels usuaris ha assegurat que segueix mirant contingut a 
través de la televisió, no ho fan de la mateixa manera que abans. Ara, el consum 
televisiu és un complement que afegim a les plataformes digitals. El concepte 
“multipantalla” explica una nova societat que viu envoltada de pantalles, i cada una és 
una extensió de l’altre. Podem mirar la televisió però també estarem mirant l’ordinador, 
i també tindrem el mòbil al costat. La immediatesa, la rapidesa i l’efectivitat dels nous 
productes tecnològics estan influenciant en les activitats de les persones. Ens hem tornat 
més abusius (audiovisualment parlant) i necessitem disposar de nous productes i de 
bona qualitat. 
  
Els enquestats i les principals opinions dels focus grup han assegurat que el contingut 
televisiu és molt millorable. Es queixen de l’abús de programes de contingut superficial, 
de la poca professionalitat i de la falta d’atenció que senten cap a les pròpies necessitats 
dels espectadors. Netflix i les plataformes digitals els aporten facilitats a l’hora de 
consumir productes audiovisuals, i a més a més són ells mateixos qui decideixen el que 
volen veure a partir del catàleg que ofereix. Poc a poc, la televisió està apostant per a 
nous continguts per tal de remuntar l’audiència, però s’ha comprovat que en els últims 
10 anys, aquesta audiència ha anat a la baixa. 
 
“Les espècies que sobreviuen no són les espècies més fortes ni les més intel·ligents, sinó 
són aquelles que s’adapten millor als canvis”. Aquesta frase del científic Darwin, es 
pot extrapolar a la història dels mitjans de comunicació: els vells mitjans sempre han de 
fer adaptacions que els permetin sobreviure a l’arribada dels nous mitjans.  
 
Actualment, la combinació de factors com la immediatesa, la tecnologia o les 
necessitats dels usuaris, han fet canviar el funcionament de l’ecosistema mediàtic. Els 
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nous mitjans com ara internet, amb més de 2.000 milions d’usuaris, o els telèfons 
mòbils, amb més de 4.200 milions d’usuaris, es col·loquen a la part superior de la 
cadena mediàtica. La televisió, es queda amb 1.500 milions d’usuaris. (Ahonen, 2009).  
 
L’èxit d’aquests nous mitjans ha fet canviar la naturalesa dels productes que consumim. 
Ara, tenim l’opció de triar com, quan i de quina manera volem rebre i visualitzar 
aquests productes. Això també altera al contingut, que ha de respondre a les 
característiques dels nous mitjans. 
  
A més, el consum actual és individual, continu, mòbil i global. Aquests canvis han 
obligat als emissors a buscar noves formes de comunicació per a transmetre el contingut 
de manera heterogènia i dispersa geogràficament. Les notícies es poden fer virals en 
qüestió de segons gràcies a les xarxes socials, que són un creador de contingut generat 
per l’usuari a nivell global. 
 
Aquest nou ecosistema, però, ha afectat de manera diferent a cadascun dels grups 
generacionals. Els baby boomers, usuaris que ara tenen més de 50 anys i que van créixer 
amb la televisió, ara es troben en una situació complicada. Alguns han decidit entrar en 
aquesta nova realitat virtual, però d’altres han preferit seguir amb el que estaven 
acostumats. Són una generació difícil pel que a les noves tecnologies, i per tant, són als 
que menys variable de consum trobem. La Generació X, usuaris que ara tenen entre 36 i 
49 anys, ja han viscut amb les noves tecnologies. Han crescut en una societat en la qual 
la televisió i els mitjans de comunicació eren el centre d’atenció i per tant, s’han adaptat 
millor a les noves tecnologies. El seu consum ha variat amb l’arribada de les 
plataformes digitals perquè s’adapten fàcilment als canvis. Els Millenials, usuaris que 
tenen entre 18 i 35 anys, han nascut i crescut amb les noves tecnologies. Han vist 
canviar el model televisiu i han estat els que han potenciat l’apogeu de les plataformes 
digitals. Són els que el seu dia a dia està influenciat i regit per les noves tecnologies, des 
de les xarxes socials, fins a les plataformes digitals. El seu consum mediàtic ha canviat i 
ells han estat qui ho han provocat. Són usuaris impacients, que necessiten conèixer i 
estar a l’última de tot el que passa en el món tecnològic. Netflix i el binge-watching els 
hi ha canviat la forma en com percebem els productes culturals. Cada vegada es senten 
més ansiosos per a consumir nou contingut i ja no pot esperar cada setmana per a veure 
un episodi, i molt menys dos anys per a una temporada.  

La nova societat de xarxa i digitalització ha realitzat un canvi en l’ecosistema mediàtic 
que ens fa mantenir a l’espera per a veure què és el que passarà. Les discussions ens 
porten a una hibridació de mitjans, en la qual la televisió no desapareix sinó que 
complementa el contingut en streaming. També trobem diverses posicions optimistes 
cap al futur de la televisió. Alguns usuaris pensen que pot arribar a tornar a tenir el 
control de l’audiència si les productores aposten per nous continguts. Les discussions 
sobre el futur de la televisió són incertes, tot i així tothom està d’acord en què hi ha 
d’haver un canvi del seu model. Pel que fa al futur de les plataformes digitals, encara és 
difícil apostar per algun camí clar. Estan en període de creixement i encara no han 
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arribat al seu punt àlgid. El que sí que intuïm, és que si segueixen produint productes 
diferents, nous, bons i entretinguts seguiran tenint el suport dels usuaris. 
 
Realitzar aquest treball m’ha suposat el coneixement d’un àmbit de la comunicació que 
desconeixia en profunditat, he confirmat el gran pes que tenen les tecnologies al dia a 
dia de les persones i com la societat s’ha adaptat, de diferents maneres, a l’impacte de 
les plataformes digitals. Estic satisfet ja que he complert els meus objectius i he respòs 
les hipòtesis i les preguntes d’investigació que m’havia plantejat i a més a més, he après 
a organitzar-me, moderar i analitzar una eina que no havia portat a terme, els focus 
grups. També m’ha servit per obrir-me noves vies d’estudi futures, enfocades a les 
noves tecnologies, les plataformes digitals i el Vídeo on demand, que són part de la 
revolució que està canviant les Ciències de la Comunicació i estan ajudant a 
desenvolupar un nou ecosistema mediàtic.  
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Annex 1: ENQUESTA 
 
Sexe:  M     F 
Edat: 
Ocupació: 
 
Resposta breu, aquesta informació té fins acadèmics, no serà comercialitzada.  
 
     1. Més o menys, quantes hores passes davant el teu ordinador o dispositiu electrònic?  
 
1 hora   2 hores        3 hores        4 hores         5 hores   més de 5 hores  
 
      2. És obligatori estar connectat a internet per a tu? 

SI        NO 
 

3.! Quina d’aquestes necessitats et satisfà el teu dispositiu electrònic? 
Buscar informació       Mirar pel·lícules/series      Comunicar-me         Ús Laboral 

 
4.! Consumeixes productes audiovisuals a través de plataformes digitals? 

 
SÍ     NO 

 
5.! Si has respòs Sí, quina d’aquestes plataformes utilitzes per a consumir productes 

audiovisuals? 
 

a.! NETFLIX  
b.! HBO 
c.! WUAKI TV 
d.! MOVISTAR + 
e.! ONO 
f.! YOMVI 
g.! CANAL + 
h.! INTERNET 
i.! TELEVISIÓ 

 
 

 
6.! Quan vas descobrir les plataformes digitals? 

 
Fa menys d’1 any           D’1 any a 2                De 2 a 3 anys              Fa més de 3 anys  
 
 

7.! Comparteixes la subscripció a la plataforma? 
 

SÍ   NO  
 
 

8.! Amb quants usuaris la comparteixes? 
 

9.! A través de quin dispositiu consumeixes productes audiovisuals? 
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Mòbil      Tablet   Ordinador   Smart TV 
 

10.!Quant pagues mensualment per a consumir productes audiovisuals? 
  

7,99€   9,99€  12,99€  més de 12,99€ 
 
 

11.!Estàs satisfet amb la relació qualitat/preu? 
 
 

12.!Quin és el teu temps de consum audiovisual durant la setmana? 
 
 

13.!Durant quin horari consumeixes productes? 
   
Mati        Migdia            Tarda         Nit 
 
 

 
14.!Quin és el teu temps de consum de productes audiovisuals diari? 

 
De 1 a 2 hores   De 2 a 4 hores    Més de 4 hores 

 
      
 

15.!Quins productes consumeixes més? 
 
Sèries   Pel·lícules   Documentals   Realities 
 

16.!Quan mires una sèrie, mires més d’un capítol? 
 
 
17.!Per quin motiu? 

 
 

18.!Coneixes el concepte binge-watching?  
 
 
Binge-watching és consumir productes audiovisuals de manera contínua, és a dir, 
episodi darrere episodi sense cap pausa. Aquest concepte s'ha començat a aplicar 
durant l'aparició de les noves plataformes digitals. Abans el consum era setmanal, 
ara els usuaris poden finalitzar una sèrie en qüestió de dies.  
 
19.!Quan una sèrie t’agrada molt, quants dies tardes a acabar-la? 

 
a.! Menys de 3 dies 
b.! De 3 a 5 dies 
c.! De 6 a 10 dies 
d.! De 11 a 15 dies 
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e.! De 16 a 25 dies 
f.! Més de 25 dies 

 
 
CONSUM ABANS DE LES PLATAFORMES DIGITALS 
 

20.!Segueixes mirant la televisió? 
SÍ   NO  

21.!Si has respòs sí, quin contingut mires per a la televisió? 
 
 

Informació   Entreteniment   Esports   Ficció  
 

 
22.!Creus que la televisió haurà de fer un canvi? 

SÍ  NO  
 

23.!Si has respòs sí, com creus que hauria de canviar? 
 
 
 
 
 

24.!Com miraves productes audiovisuals abans de les plataformes digitals? 
 
Televisió   Descàrregues il·legals  DVD   Plataformes il·legals 
 
 

25.!Creus que les plataformes digitals han canviat la manera de consumir productes 
audiovisuals? 
 

Sí, és més pràctic, més còmode i més ràpid 
No 
 

26.!Creus que el teu consum ha canviat un cop l’arribada de les plataformes digitals? 
 
Sí, ara consumeixo més. 
No, consumeixo igual que abans. 
No, consumeixo menys que abans.  

 
 

27.!Quantes hores passaves abans mirant productes a través de la televisió? 
 

 
28.!Creus que el contingut de les plataformes és complert? 
 
 
29.!Creus que les plataformes acabaran substituint la televisió? 
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Annex 2:  ENQUESTA PER TAL DE DEFINIR ELS MEMBRES 
DELS FOCUS GROUP 
 
Nom: 
 
Edat: 
 
Nacionalitat: 
 
Lloc de residència: 
 
Professió: 
 
Consumeixes contingut audiovisual (sèries, pel·lícules, documentals…)? 
 

Sí 

No  
 
Consumeixes contingut audiovisual de manera online? 
 

Sí 

No 
 

Si has respòs sí: A través de quina plataforma digital els consumeixes? 
 

Netflix 
 
Yomvi 
 
Wuaki 
 
Movistar + 
 
Canal + 
 
HBO 
 
Internet  
 
Altres:  _____________________ 
 

 
Si has respòs no: A través de quina plataforma consumeixes els productes 
audiovisuals? 
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Annex 3: INFORME DEL PRE-TEST  
 
L’objectiu principal de la realització del pre-test és per a definir si les 
preguntes/enquestes que realitzaré als focus grup són correctes i m’ajuden a definir els 
objectius que m’he plantejat: 
 

•! Ha influenciat Netflix en la nova manera de consumir productes audiovisuals? 
•! De quina manera ho ha fet? 
•! Com és el consum actual? Ha variat la freqüència de consum de productes 

audiovisuals? A través de quines plataformes? 
•! Quina es la relació que estableixen els usuaris amb Netflix? 
•! Netflix aposta per un contingut diferent al que estàvem acostumats? 

 
Definició de la mostra: 
 
a.! AITANA DE MIGUEL FONT 

Estudiant de 21 anys. Actualment està realitzant les pràctiques a una empresa de moda.  
 
Categoria 1: Hàbits de consum tradicional i online 

"! Mireu la televisió? La veritat és que no, ni ara ni abans. Mai he sigut una gran 
fan dels programes de televisió. L’únic programa que miro per a la televisió és 
Tu cara no me suena todavía, els divendres per la nit. Crec que és l’únic format 
en tota la programació de la tele que es salva. !

"! Què mireu? Sèries? Pel·lícules? Altres formats? En general sèries, pel·lícules i 
documentals i últimament m’estic enganxant als REALITY SHOWS d’altres 
països. (RuPaulDragRace i Project Runaway)!

"! Consumiu contingut audiovisual diàriament? Quantes hores? Sí, unes 3 hores al 
dia. !

"! Consumiu sèries i pel·lícules /contingut de manera online? Sí. !
"! Feu servir altres plataformes? A través de quin dispositiu? Faig servir Netflix i 

ho miro a través del meu ordinador. !
!

Categoria 2: Introducció a Netflix 

"! Coneixeu la plataforma de consum digital Netflix? Sí clar, la faig servir molt.!
"! Quan la vau conèixer? A través de qui/com/on? La vaig conèixer durant l’estiu 

de l’any passat perquè vaig anar a Londres i tothom ho utilitzava. Per tant m’ho 
vaig fer. !

"! Esteu subscrits a Netflix? Des de quan? Compartiu la subscripció? Amb qui? Sí. 
Em vaig subscriure al setembre més o menys, quan vaig tornar de Londres. Allà 
ho mirava amb la meva companya de pis i aquí em vaig fer una conta personal. 
Comparteixo amb el meu pare, la meva mare, el meu germà i el meu company 
de pis. Tenim la subscripció premium. !

"! Quin contingut t’agrada més, pel·lícules o sèries? Sèries i documentals.  
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"! Creus que és una plataforma fàcil d’utilitzar? Sí, jo soc bastant negada amb 
totes les coses tecnològiques i Netflix ho vaig saber fer servir des del primer 
moment.  

"! Creus que disposa de un gran ventall de contingut? Està bé, hi ha algunes sèries 
que a altres llocs hi són però aquí a Espanya no.  

!
Categoria 3: Abans de Netflix 

"! Per on miraves les sèries i pel·lícules? Plataformes il·legals de consum online.  !
"! Quantes hores passaves mirant i consumint productes audiovisuals? 

Pràcticament les mateixes (sempre parlant de consum audiovisual online, per la 
televisió mai he mirat res), l’únic és que ara ja no m’entren virus a l’ordinador. 
(jajajaja)!
!

Categoria 4: Canvi en el consum 

"! Creus que ha canviat el teu consum un cop arribat Netflix? Depèn del que 
mirem. Ara m’és més pràctic per tant consumeixo més però abans també 
consumia tot i ser il·legal. Si que haig de dir que ara estic més al dia de les sèries 
(sobretot de fora de Europa).!!

"! Quantes hores passes mirant i consumint productes audiovisuals a Netflix? Una 
hora mentre dino i dues a la nit. Ara també me les descarrego al mòbil i ho miro 
de camí a la feina. !

"! Quin tipus de productes et criden més l’atenció? Sèries i documentals. Sobretot 
les originals de Netflix m’agraden molt però també clàssics com ara Sex and the 
city. !

"! Creus que Netflix és una bona plataforma? Estàs satisfet amb la plataforma? Sí 
que és una bona plataforma però realment em sembla una mica cara. Estic 
pagant 12,90€ per tenir la subscripció Premium. !

 

Resultats: 

-! L’Aitana ja consumia productes audiovisuals abans de tenir la plataforma digital 
Netflix, però des de que la té els consumeix amb més freqüència i afirma que 
està més al dia de les sèries produïdes fora d’Europa.  

-! Abans de tenir Netflix no consumia productes a través de la televisió. 
-! L’aparell que utilitza més és l’ordinador ja que li és més pràctic. També, 

recentment ha començat a utilitzar més el mòbil, des de que Netflix ha donat 
l’oportunitat de descarregar productes i consumir-los a on sigui.  

-! Va començar a utilitzar Netflix l’estiu passat en veure la gran massa d’usuaris 
que ho consumien a Londres.  

-! Abans de Netflix consumia productes a través de plataformes il·legals online.  
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•! Consumeix una mitjana de 3 hores diàries de productes audiovisuals  
•! No consumeix la televisió.  

 

 

•! Consumia una mitjana de dues hores diàries de productes audiovisuals a través 
de plataformes onlines. 

•! No consumia la televisió. 

 
b.! GONZALO CABRÉ SANDHAM  

 
Empresari de 39 anys. Actualment és el director d’un hotel a Barcelona. En Gonzalo és 
d’Argentina i va venir a viure a Barcelona fa set anys.  
 
Categoria 1: Hàbits de consum tradicional i online 

"! Mireu la televisió? Des de que disposo de plataformes digitals no la consumeixo 
gaire. Abans sí que la mirava molt.!

"! Què mireu? Sèries? Pel·lícules? Altres formats? Sèries és el que miro més i 
després pel·lícules. Però molt més series. !

"! Consumiu contingut audiovisual diàriament? Quantes hores? Sí, normalment 
mentre estic dinant, o a la nit sempre. 2 hores aproximadament. !

"! Consumiu sèries i pel·lícules /contingut de manera online? Sí.!
"! Feu servir altres plataformes? A través de quin dispositiu? Des que disposo de 

Smart TV ho miro per la televisió, abans ho mirava per l’ordinador i quan viatjo 
(viatjo molt per negocis) em descarrego les sèries i les miro pel mòbil o la tablet.!!
!

Categoria 2: Introducció a Netflix 

"! Coneixeu la plataforma de consum digital Netflix? Sí.!
"! Quan la vau conèixer? A través de qui/com/on? Fa sis mesos que la vaig 

conèixer a través d’un amic. !
"! Esteu subscrits a Netflix? Des de quan? Compartiu la subscripció? Amb qui? Sí, 

ho tinc des de fa un mes i mig. Comparteixo la subscripció amb la meva dona i 
un amic meu. !

"! Quin contingut t’agrada més, pel·lícules o sèries? Sèries i pel·lícules, també. !
"! Creus que és una plataforma fàcil d’utilitzar? És fàcil i s’entén molt bé. Al 

mòbil funciona molt ràpid, a la televisió va més lent. !
"! Creus que disposa de un gran ventall de contingut? Sí, però no m’agrada el fet 

que estigui diferenciat el contingut pel territori. A Argentina disposem de més 
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contingut i més temporades d’algunes sèries que aquí a Espanya. !
!

Categoria 3: Abans de Netflix 

"! Per on miraves les sèries i pel·lícules? Per plataformes online il·legals i per la 
televisió, abans m’agradaven més les sèries espanyoles.!!

"! Quantes hores passaves mirant i consumint productes audiovisuals? Abans 
mirava menys sèries i consumia més televisió. Pràcticament tenia la televisió 
encesa tot el dia també perquè em donés companyia. !
!

Categoria 4: Canvi en el consum 

"! Creus que ha canviat el teu consum un cop arribat Netflix? Sí i tant, ara és més 
pràctic i per tant consumeixo molt més. !

"! Quantes hores passes mirant i consumint productes audiovisuals a Netflix? Com 
he comentat anteriorment, entre 2 i 3 hores diàries. !

"! Quin tipus de productes et criden més l’atenció? Les originals de Netflix i sèries 
d’EEUU. !

"! Creus que Netflix és una bona plataforma? Estàs satisfet amb la plataforma? Sí. 
Crec que si mirés la despesa que comporta durant un any és car, però al pagar-ho 
cada més no t’adones. A més de Netflix, també utilitzo HBO (ja que amb el pack 
de VodafoneTV m’entraven les dues plataformes pagant una mica més). Haig de 
dir que comparant les dues plataformes Netflix és més pràctica i còmode. Els 
continguts es descarreguen més ràpid i té més productes.!
!

Resultats: 

"! Consumeix més productes audiovisuals (sobretot sèries) des de que disposa de 
les plataformes de consum online. Té un pack amb Vodafone TV que el deixa 
tenir HBO i Netflix però assegura que utilitza molt més Netflix, d’HBO només 
consumeix dues sèries (Game of Thrones i Westworld). !

"! L’aparell que utilitza més és la televisió, ja que disposa d’aquest pack i al tenir 
una SMART TV ho té més pràctic. Tot i així, quan viatja utilitza el mòbil per 
descarregar contingut i consumir-lo de manera offline.!

"! No està content amb el fet del canvi de catàleg depenent la teva zona geogràfica. 
Assegura que a Argentina hi ha molt més contingut. !

"! Està content amb el preu ja que pot tenir dues plataformes per un cost de 15 
euros mensuals.!
!

      
 
   

 
●! Consumeix 3 hores de productes audiovisuals al dia. !
●! Està més al dia de les sèries actuals.!
●! S’interessa per les noves produccions.!
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●! Consumia menys d’una hora de productes ja que ho havia de fer a través de 

plataformes pirates i no li agradava. !
●! Consumia molt més el contingut de la televisió. !
●! No estava al corrent de les noves produccions ja que assegura que les 

productores d’aquí a Espanya i els canals de televisió no aposten per sèries 
d’EEUU, sinó per contingut més autòcton.!
 
!

c.! JOSEFINA VILÀ FONT 
 
Dependenta de 57 anys. Treballa a una botiga de roba infantil.  
 
Categoria 1: Hàbits de consum tradicional i online 
 

-    Mireu la televisió? Sí, diàriament. Cada matí, migdia i nit. 
-    Què mireu? Sèries? Pel·lícules? Altres formats? Pel·lícules i sèries i altres 
formats: telenotícies, programes d’entreteniment, etc. 
-    Consumiu contingut audiovisual diàriament? Quantes hores? En total podria dir 

que unes 4 hores.  
-    Consumiu sèries i pel·lícules /contingut de manera online? No. 
-    Feu servir altres plataformes? A través de quin dispositiu? No.  
 

Categoria 2: Introducció a Netflix 
 

-    Coneixeu la plataforma de consum digital Netflix? No l’he utilitzat mai però sí 
que n’he sentit a parlar. Últimament es parla molt de la substitució de les 
plataformes digitals davant la televisió.  

 
Categoria 5: Preguntes pels no consumidors 
 

-    Aquells que no us heu subscrit, preteneu fer-ho? Per què? Crec que no. Ja em va 
bé consumir productes a través de la televisió.  

-    Què en penseu de Netflix? No conec molt la plataforma però és interessant per a 
les persones que els agrada veure sèries tota l’estona. En el meu cas m’adapto a 
la televisió. 

-    El fet de no tenir-ne com us fa sentir en relació al vostre entorn? Amb les 
generacions més joves em sento bastant desplaçada però amb el meu grup 
d’amistats no m’influeix.  

 
 
 
Resultats: 
 

-! Josefina Vilà forma part del tercer focus grup, que està format per veure com els 
adults han hagut d’afrontar aquest canvi de consum.  

-! En el cas de la Josefina, el seu consum no ha canviat perquè ja està còmode 
consumint productes a través de la televisió.  



! 72!

-! No utilitza la plataforma Netflix però la coneix perquè n’ha sentit a parlar. No 
l’utilitza perquè tampoc ha canviat el contingut de la televisió, per tant ja li va 
bé.  

-! Podria afirmar que la Josefina pertany a un grup de persones que no s’ha adaptat 
al canvi de consum perquè ja està satisfeta amb la programació que li aporta la 
televisió.  
 

 
 
Vaig aprofitar el pre-test per demanar a cada un dels entrevistats que em donés la seva 
opinió de cada una de les categories.  
 
 

MOSTRA CATEGORIA 1 
HÀBITS DE 
CONSUM 

CATEGORIA 2 
INTRODUCCIÓ 

NETFLIX 

CATEGORIA 3 
CONSUM 

ABANS DE 
NETFLIX 

CATEGORIA 4 
CONSUM 

AMB 
NETFLIX 

CATEGORIA 5 
NO 

CONSUMIDORS 

 La part 
d’hàbits de 
consum és 
essencial per a 
conèixer com 
és el consum 
de les 
persones que 
formen el 
focus grup. 
Està bé com a 
categoria de 
presentació i 
per definir els 
hàbits. Podria 
ser en forma 
de qüestionari.  

Està bé com 
a introducció 
a la 
plataforma. 
Negatiu és 
que si algú 
no coneix la 
plataforma 
no sabrà què 
respondre. 
Tot i així pels 
integrants 
que sí que la 
utilitzen va 
bé per saber 
com la van 
conèixer.  

És la 
categoria 
amb menys 
preguntes 
però és la 
que més 
discussió 
genera. Es 
pot ampliar 
amb més 
preguntes 
sobre la 
satisfacció 
que generava 
la TV. 

Categoria 
més 
interessant. 
Es pot 
ampliar amb 
preguntes 
sobre la 
satisfacció 
actual amb la 
plataforma. 
(Així es pot 
comparar 
amb abans) 
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 Interesante 
para conocer 
de qué manera 
consumen los 
integrantes del 
focus. Se 
puede realizar 
en forma de 
cuestionario 
pero de esta 
manera abres 
el diálogo 
entre los 
integrantes.  

Buena 
introducción 
a la 
plataforma. 
Me faltan 
preguntas 
sobre otras 
plataformas. 
Yo también 
utilizo HBO 
y me gustaría 
poder hablar 
de las 
diferencias 
de contenido 
y de 
velocidad de 
descarga 
entra las dos 
plataformas.  

Categoria 
correcta para 
hablar de tu 
consumo 
anterior a la 
plataforma. 
Generará 
más debate 
una vez haya 
más 
intengrantes. 
Esencial para 
conocer el 
consumo y 
hacer una 
comparación. 
Añadiría más 
preguntas.  

Buen 
apartado para 
hablar de la 
plataforma. 
Indaga con 
más 
preguntas 
sobre el 
canvio de su 
consumo 
(sobretodo si 
ha variado en 
otros 
momentos 
que antes no 
consumia 
P.EJ: utilitzar 
el móvil para 
ver 
contenido) 

 

 Bona manera 
de començar 
el focus grup. 
Així pots 
saber com és 
el consum 
dels teus 
integrants. A 
vegades no 
s’entén si 
t’estàs referint 
a l’actualitat o 
a com era el 
consum abans.  

M’han 
semblat 
bones 
preguntes 
però les 
persones que 
no utilitzem 
Netflix no 
podem 
explicar gaire 
aquí.  

  És un bon 
apartat si 
tens més 
d’una 
persona que 
no utilitza 
Netflix. Has 
de pensar si 
realment és 
el que 
t’interessa.  
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I a partir d’aquest pre-test vaig re-elaborar les preguntes: 
 
 

!
 Després de pensar-ho, aquest apartat ha variat a un petit qüestionari que 
respondran els integrants del focus grup de manera individual. Un cop contestat, 
cadascú es quedarà amb el qüestionari i prosseguiré a analitzar-lo amb ells davant.  

 

Categoria 1: Hàbits de consum tradicional i online 

" Mireu la televisió?!
" Què mireu? Sèries? Pel·lícules? Altres formats? !
" Consumiu contingut audiovisual diàriament? Quantes hores?!
" Consumiu sèries i pel·lícules /contingut de manera online?!
" Feu servir altres plataformes? A través de quin dispositiu?!

!

1. Mireu la televisió?  

SÍ!! NO!!
!
2. Què mires? 

SÈRIES  PEL·LÍCULES  DOCUMENTALS   REALITY SHOW 

 

3. Consumiu productes audiovisuals diàriament? 

! ! ! ! SÍ!! NO!
!
4. Quantes hores diàries consumeixes productes audiovisuals? 

1!HORA!! 2!HORES!! 3!HORES! 4!HORES!! 5!HORES!! MÉS!5!HORES!
!
5. Consumiu productes/contingut de manera online? 

! ! ! ! SÍ! NO!
!
6. A través de quin dispositiu consumeixes productes/contingut? 

TELEVISIÓ   MÒBIL  ORDINADOR  TABLET 

!
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 Dins d’aquesta categoria he hagut d’afegir dues preguntes que les realitzaré entre les 
persones que disposin de més d’una plataforma. També vull preguntar sobre la 
satisfacció en relació contingut/preu que paguen mensualment. És important saber el 
que estan disposats a pagar per poder consumir productes audiovisuals, sobretot tenint 
en compte abans amb la televisió només era un pagament inicial per a tenir el dispositiu. 

 

 

 

Aquesta categoria em permet aprofundir més en parlar sobre com era el seu 
consum abans de disposar de les plataformes digitals. També puc tornar a parlar sobre el 
tema del pagament. Tot i que no hi ha moltes preguntes, els vull preguntar què 
consumien per la televisió, quin tipus de programa i si és semblant al que consumeixen 
actualment. D’aquesta manera puc veure si han canviat les seves preferències. M’he 
trobat que alguns entrevistats consumeixen programes puntuals a la televisió (En el cas 
de l’Aitana, els divendres mira el programa Tu cara no me suena todavía) però m’ha 
confirmat que si aquest programa es trobés a Netflix, segurament no el consumiria. 

Categoria 2: Introducció a Netflix 

" Coneixeu la plataforma de consum digital Netflix?!
" Quan la vau conèixer? A través de qui/com/on?!
" Esteu subscrits a Netflix? Des de quan? Compartiu la subscripció? Amb qui? !
" Cap a quin contingut et centres més, pel·lícules o sèries?!
" Creus que és una plataforma fàcil d’utilitzar?!
" Creus que disposa de un gran ventall de contingut?!

!

Categoria 3: Abans de Netflix 

" Per on miraves les sèries i pel·lícules?!
" Quantes hores passaves mirant i consumint productes audiovisuals?!

!

- Quina creus que és la plataforma més fàcil d’utilitzar?  
- Varia molt el contingut entre plataformes? 

!
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Això és un aspecte important que vull tenir en compte.  

 Pel que fa la quarta categoria no he volgut canviar cap pregunta perquè crec que 
aquestes mateixes ja generen discussió i debat. M’agradaria afegir al final un apartat 
més de discussió sobre si les plataformes digitals aconseguiran substituir la televisió tal 
i com la coneixem actualment. També vull preguntar sobre si han canviat els hàbits de 
consum: El fet de ser més ràpid consumir, fa que quan tens hores mortes/moments que 
no saps què fer, obris l’ordinador i miris productes audiovisuals? 

Vull saber si realment Netflix i les plataformes digitals han fet que els usuaris 
‘aprofitin’ més el temps en consumir productes o segueixen amb la mentalitat de 
descans. 

Aquí faré referència a l’última pregunta del qüestionari, preguntant el motiu pel qual 
consumeixen productes amb el dispositiu que han escollit (comoditat, rapidesa, 
instantaneïtat...) 

 

 

 

Realment és la categoria que més penjada em queda, ja que no vull centrar els 
meus focus grups en persones que no utilitzen plataformes i si només hi ha una persona 
no pot generar debat. El que he pensat és canviar l’enfoc de les preguntes i com que 
estic veient que molta gent no utilitza Netflix però sí altres plataformes penso que és 
millor dirigir el debat cap a fer una comparativa de les plataformes digitals que hi ha.  

Categoria 4: Canvi en el consum 

- Creus que ha canviat el teu consum un cop arribat Netflix? 
- Quantes hores passes mirant i consumint productes audiovisuals a Netflix? 
- Quin tipus de productes et criden més l’atenció? 
- Creus que Netflix és una bona plataforma? Estàs satisfet amb la plataforma? 

!

Categoria 5: Preguntes pels no consumidors 
 

- Aquells que no us heu subscrit, preteneu fer-ho? Per què?  
- Què en penseu de Netflix?  
- El fet de no tenir-ne com us fa sentir en relació al vostre entorn? 
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Per acabar el focus grup, m’agradaria passar la conferència que va fer Reed 
Hastings (CEO de Netflix) en la qual va afirmar que “d’aquí a 10 o 20 anys tot el 
contingut visual es consumirà a través d’internet”1. Vull generar debat amb aquesta 
afirmació i recordar una mica l’evolució que ha sofert la televisió i cap a quin model ens 
encaminem. També va afirmar que Netflix ha ajudat a reduir la pirateria. Vull saber què 
en pensen d’això els membres del focus grup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 http://www.ara.cat/especials/mwc2017/conferencia-fundador-Netflix-deu-
frases_0_1750025154.html [online] 
!

Categoria 5: Preguntes de reflexió entre plataformes 

" Quina plataforma utilitzeu? 
" Quin és el vostre pagament mensual? 
" Perquè heu decidit escollir aquesta plataforma? 
" La teva plataforma crea contingut original?!
" Als que tenen Netflix i altres plataformes: Quines diferències hi trobeu?!

UN!COP!FINALITZADES!
LES!PREGUNTES!

CONFERÈNCIA!REED!HASTINGS!AL!MWC!2017!

SUBSTITUCIÓ!
TELEVISIÓ!
GRÀCIES!A!
INTERNET!

!

NETFLIX!
HA!AJUDAT!
A!REDUIR!
PIRATERIA!

DEBAT!FINAL!
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Annex 4: TRANSCRIPCIÓ PRIMER GRUP DE DISCUSSIÓ  
 
Guillem Rodriguez – H1 
Ariadna Canals  – D1 
Irene Serván –D2 
Ariadna Argemí Casas –D3  
Alex Fumanal – D4 
Aitana de Miguel Font - D5  
Guillem Artigas Vilà – G (Moderador) 

Categoria 1: Hàbits de consum tradicional i online 

G: Mireu la televisió? 
 
H1: Sí, a mi em va molt bé per desconnectar quan arribo de la feina. 
 
D1: Jo també, no tant per desconnectar, sinó més per tenir-la de fons mentre faig el 
sopar o estic per casa.  
 
D2: Yo miro la televisión pero no habitualmente, suelo utilizar Movistar+ 
 
D3: Jo igual que el Guillem, sí que miro la televisió, però no tant com ho feia abans que 
existissin les xarxes socials i les plataformes digitals. Bàsicament quan consumeixo TV 
és durant els àpats quan estic acompanyada i mirem els informatius, si estic sola 
normalment sempre consumeixo continguts de les plataformes.  
 
H1: Si bueno jo he dit que ho feia per desconnectar però realment la tinc posada i 
tampoc capta la meva atenció.  
 
D4: En el meu cas no perquè al pis d’estudiants no en tinc, però a casa dels meus pares 
sí, tot i que no tant com feia abans.  
 
D5: Jo ja no… abans més però ara simplement la utilitzo per connectar l’HDM de 
l’ordinador a la tele per poder veure Netflix a través d’allà.  
D3: No tens SmartTV? 
 
D5: No encara, bueno crec que la meva tele té l’opció de connectar a internet però no 
estic pagant cap pack de cap companyia per tenir contingut. O sigui  només tinc Netflix 
i ho connecto directament de l’ordinador a la tele. Tampoc és que m’interessi molt, el 
contingut que em dona Netflix ja em va bé.  
 
D3: Però saps que si tens una Smart TV pots descarregar-te l’aplicació de Netflix i 
mirar-ho des d’allà, no fa falta que paguis cap pack de Movistar + o així, és com un 
ordinador saps? 
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D2: Bueno esto no es totalmente así, porque a veces si no dispones de un pack no te 
activan lo de Smart TV. 
 
D5: No ho entenc gaire, o sigui la meva tele crec que te l’opció de connectar-se a 
internet però jo pensava que si no contractava un pack d’aquests no em funcionaria.  
D3: Pues no, esteu equivocats nois crec, no fa falta, mira-ho ja ho veuràs. 
 
D2: Bueno yo lo decía porque en mi casa va así eh… Bueno igual si estoy equivocada, 
esto no lo apuntes que no quiero parecer estúpida. (Riures) 
 
G: Què mireu per a la televisió? Sèries? Pel·lícules? Altres formats?  
 
H1: Hi solc mirar programes de teler realitat ja que em relaxen molt. Les sèries i les 
pel·lícules les consumeixo més a plataformes digitals i DVD. 
 
D1: A casa meva l’utilitzem per veure les notícies i els partits de futbol. La veritat és 
que l’encenem cada nit entre setmana. Els caps de setmana, encenem la televisió al 
migdia per veure les notícies/curses motoGP-f1/olimpíades i després ja el deixem i 
veiem alguna pel·lícula a la tarda. 
 
D2: En casa normalmente suelo mirar sobre todo películas que se incluyen en el paquete 
de Movistar+ pero no la televisión en abierto, osea como la conocemos normal. 
 
D3: Jo miro una mica de tot, però principalment informatius, alguns programes, sèries o 
reality shows que emeten en prime time i que són del meu interès. 
 
D4: Sí jo igual, el que fan... Normalment pel·lícules o programes. Com diu l’Ari, els 
programes que emeten en prime time perquè és quan la tenim posada, però ja dic, com 
que al pis d’estudiants no en tinc només és quan vaig a casa.  
 
D5: Jo com he dit abans per la tele no miro res, només la faig servir per passar amb 
l’HDMi el que vull mirar per l’ordinador.  
 
G: Consumiu contingut audiovisual diàriament? Quantes hores? 
 
H1: Sí, mínim 1 o 2 hores i els festius totes les que estigui despert. 
 
D1: Si tinc temps, sí, però hi ha dies que no puc ja sigui per feina com per estudis. Els 
dies “peli-manta” poden ser de 12h o de només la tarda (3h) i així anem oscil·lant. 
Potser no cada dia, però més o menys puc estar unes 5 o 6 hores mirant sèries els dies 
que no tinc res a fer. Abans si ho havia de mirar per webs il·legals no consumia tant, 
perquè em feia molta mandra amb tots els virus que m’entraven a l’ordinador 
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D2: Lo mismo, todo lo que consumo es alrededor de 2 o 3 horas al día ya sea a través de 
Movistar+ u otras plataformas como Netflix, pero lo que es tele no.  
 
D3: Si que consumeixo contingut audiovisual diàriament, ja que abans d’anar a dormir 
o mentre faig els dinar o el sopar sola sempre m’agrada estar acompanyada d’alguna 
sèrie. Les hores aproximades tampoc les sabria dir, perquè com ha dit l’altre Ari, també 
depèn molt del temps lliure, de la feina de la universitat, però entre 1 h i mitja i 3 
aproximadament, més o menys com tots. Depenent del dia, és a dir, si tinc molta feina 
de la universitat, si tinc exàmens, si tinc plans amb amics, familiars, etc. Tot això, afecta 
al meu consum de productes audiovisuals, però si he de fer una mitjana i una 
aproximació serien unes 2 hores.  
 
D4: En el meu cas 3-4 hores aproximadament, però clar totes tenen raó, depèn molt dels 
altres plans que hagi fet o de la feina que tingui.  
 
D5: Si parlem de contingut a través de plataformes Online sí.  
 
G: Si, en aquest cas em refereixo a tot tipus de contingut, és per conèixer el vostre 
consum general, tant de tele com de plataformes digitals.  
 
D5: Doncs així si, amb hores diria que 2 hores a la nit més o menys si no tinc cap altre 
pla. Després quan esmorzo i dino (si ho faig a casa) també miro un o dos capítols. Així 
que podria dir que en total miro unes 3 hores de productes audiovisuals.  
 
H1: No mires les notícies quan dines?  
 
D5: Si dino a casa i estic sola miro alguna sèrie. Abans sí que mirava els informatius 
mentre dinava però ara m’he cansat, Tot són notícies tristes i em posen molt trista.  
H1: I estàs desinformada? 
 
D5: Per res, cada dia quan vaig a la feina miro el twitter per saber com està tot en 
general, però es que si miro la tele mentres dino em quedo fatal…  
 
H1: Doncs jo és com obligatori, o sigui des de sempre hem dinat a casa amb la tele a 
l’hora de dinar i realment quan dino a casa necessito veure les noticies.  
 
D3: Jo penso igual que l’Aitana, em deixa bastant tocada. Solc dinar poc a casa però 
quan ho faig també intento mirar una sèrie o una peli.  
 
D1: A casa meva també ho fèiem molt això de mirar els informatius quan dinàvem però 
ara no ho faig.  
 
G: Consumiu sèries i pel·lícules /contingut de manera online? 
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H1: Si, la majoria de sèries americanes. 
 
D1: Sí 
 
D2: Sí. 
 
D3: Des de fa un temps, molt abans de contractar plataformes de pagament com Netflix 
o Wuaki, he de reconèixer que utilitzava plataformes com pordede o Seriesblanco, etc. 
Però si consumeixo molt contingut de manera online.  
D4: Sí. 
 
D5: Obvi!!!  
 
G: Quines plataformes fas servir?  

H1: Yomvi seriesFLV si no hi són a Yomvi. 

D1: Jo personalment utilitzo Netflix sobretot, perquè m’agrada el contingut que ofereix. 
A casa tenim Canal+, Yomvi i Movistar+ (que al capdavall ara ja son el mateix 
actualment) i el compte d’HBO del meu cosí. 

D2: Netflix i Movistar +. 
 
D3: Actualment faig servir Netflix i Wuaki, ja que entre les dues puc abastir tot el 
contingut que m’interessa.  
 
D4: Ho miro a través de pàgines web en streaming: subsmovies, watchseries, gnula,  
pordede, etc. Ho sento nois però encara no tinc Netflix (riures). 
D1: Jajaja, doncs fora d’aquí, esta es secta Netflix.  
 
D4: Eh!! Què és aquest atac? Que creus que per no tenir Netflix no consumeixo 
productes? 
 
D1: No és que digui això, era una broma, però pensava que tots els que estaven aquí 
teníem Netflix però ja veig que no.  
 
G: No, aquí os he ajuntat a persones que l’utilitzeu i a persones que encara no. 
Potser després d’aquest focus grup aconseguim que s’uneixin, però que quedi clar 
que Netflix no m’està pagant res (riures). 
 
D5: Jo també tinc Netflix. Però si que és veritat que quan no hi ha alguna peli o sèrie a 
la plataforma vaig a pordede. Si no està a pordede m’enfado i ja no vull veure-la. 
(Riures) 
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H1: Pordede està ple de virus i de mala qualitat, és millor seriesFLV. 
 
D5: Ja però a SeriesFLV no hi ha pel·lícules no? 
 
H1: No.  
 
D5: Bueno realment no miro moltes pelis però ja em va bé com ho faig. 
 
G: A través de quin dispositiu mires productes audiovisuals? 

H1: L’ordinador, crec que els altres tenen pantalles massa petites. 

D1: Netflix el veig a través de l’app mòbil i de l’ordinador. Les altres les consumim a 
través de l’ordinador, que utilitzem de televisió. 

D2: Intento ver todo lo que puedo a través de la televisión porque me gusta más y soy 
capaz de ver película y series seguidas. Cuando lo hago a través del móvil es distinto 
porque tengo más distracciones como Facebook o Whatsapp y tengo que ir viéndolo de 
manera mas intermitente ( voy parandolo cada vez que me aparecen notificaciones de 
otra App). 

D3: Abans sempre des del ordinador, però ara moltes vegades també ho faig a través del 
Smart TV, ja que és molt còmode i la qualitat del so i la grandària de la pantalla no és la 
mateixa que si ho fas a través d’una tablet o un ordinador.  

D4: Smartphone però és el que diu la Irene, si ho faig x el mòvil m’acabo despistant i a 
la que m’arriba una notificació ho deixo de veure. Per això sempre que puc ho miro a 
través de l’ordinador.  

D5: Jo abans ho mirava SEMPRE a través de l’ordinador però em vaig comprar el cable 
d’HDMI i ara ho passo a la tele, així és més gran la pantalla. Bueno això només ho faig 
quan ho miro a través de Netflix. Si per casualitat faig servir alguna web online ho miro 
des de l’ordinador perquè la qualitat no és tan bona i a la tele es nota més.  

H1: Ja, això és una merda. A mi em passa inclús amb la pantalla de l’ordinador, No hi 
ha cosa que odiï més que la mala qualitat de les sèries, Em posa súper nervios veure 
malament una serie o algo.  

D5: Pues amb Netflix no passa tant, tot i que depèn de la connexió que tinguis a internet 
a vegades quan no es carrega bé en comptes de parar-se i carregar-ho et disminueix la 
qualitat i així no se’t para.  

D3: Això crec que ho pots modificar. O sigui pots posar que es pari quan no està prou 
carregat o que et disminueixi la qualitat.  

D5: Ah si? No ho sabia això, i com ho fas? 
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D3: Bueno no ho sé eh, no tu asseguro però em sona que ho vam tocar. Igual que lu de 
la reproducció automàtica, que si no jo mirava moltes sèries seguides.  

D5: També es pot tocar això? No ho sabia. Doncs ho hauria de treure perquè a vegades 
m’he quedat fins les 3 de la matinada mirant per culpa de la reproducció automàtica.  

D2: Jajaja, a mi lo que me hace mucha gracia es cuando llevas en plan 4 capítulos 
seguidos que te pone: Sigues aquí? Porque se piensa que te has dormido o algo. Cuando 
me dice esto es cuando digo: Irene debes hacer algo con tu vida. (Riures) 

 
Categoria 2: Introducció a Netflix 

G: Coneixeu la plataforma de consum digital Netflix? 
 
H1: Sí.  
D1: Sí. 
D2: Sí 
D3: Sí. 
D4: Sí. 
D5: Sí. 
 
G: Quan la vau conèixer? A través de quí/com/on? 
 
H1: Fa un parell d’anys, a través de la publicitat. 
 
D1: Jo la vaig conèixer fa 3 anys a Mèxic, que l’utilitzava el meu pare allà. Així vaig 
començar a utilitzar-la mitjançant proxys aquí a Espanya, abans de que sortís l’octubre 
de 2015. 
D2: Hace unos dos años aproximadamente a través de amigos 
 
D3: Des de fa uns anys que conec aquesta plataforma, ja que abans d’arribar a Espanya 
ja era molt coneguda en països com EUA. Ho vaig conèixer a través d’internet, però 
també a través de converses amb amics i viatges.  
 
D4: Jo farà un parell d’any, per amics o per sentir-ne a parlar a través d’Internet. 
 
D5: Pues jo la vaig conèixer l’estiu passat quan vaig anar a Londres a estudiar un mes. 
Allà molta gent la feia servir i vaig començar a mirar-ho amb la meva companya de pis. 
Quan vaig tornar a Barcelona me vaig fer el compte. Realment el que em va sorprendre 
va ser el canvi de contingut que hi havia.  
 
H1: A Gran Bretanya tens més contingut? 
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D5: Sí, moltíssim més. O en pla sèries que allà feia molt que hi eren, aquí a Espanya 
han tardat molt més. Un exemple és Rita, una sèrie danesa que a Londres la vaig 
començar a veure i fins ara no l’han posat a Netflix.  
 
G: Esteu subscrits a Netflix? Des de quan? Compartiu la subscripció? Amb qui?  
 
H1: No, ho sento per ser raret (Riures) 
 
D1: Jo sí, el meu pare té el compte des dels seus inicis ben bé. La compartim ell, jo i la 
meva àvia. 
 
D2: Tranquilos, yo ahora no estoy suscrita a Netflix desde hace unos meses porque no 
me interesa tanto el contenido. Antes, hace 3 meses, tenia una suscripción premium que 
compartía con toda mi familia (4 personas) y la tuve durante 6 meses). Como el 
consumo es más rápido y fácil vi todo aquello que me interesaba de manera más rápida 
y lo quité. Cuando me vuelva a interesar seguramente me vuelva a suscribir o 
aprovechar el mes gratis de otra cuenta.(Riures) 
 
D3: Pues jo sí que estic subscrita a Netflix des de que va arribar a Espanya, 
aproximadament a finals de 2015. Comparteixo la subscripció amb la meva família 
(germanes i pares).  
 
D4: Jo tampoc ho estic, però els meus pares ho estan valorant i segurament acabaran 
fent-ho. 
 
D5: O sigui que som 3 que sí i 3 que no? Això és una guerra a veure qui guanya? Jo sí 
que hi estic subscrita. Comparteixo amb el meu company de pis, el meu pare, el meu 
germà i la meva mare. Tinc la Premium així podem veure tots a la vegada. Abans tenia 
la de 9,90€ però teníem molts problemes a l’hora de veure quan no estàvem junts. 
Sempre acabàvem parlant per whatsapp en plan: Qui collons està fent servir Netflix que 
ho pari ja!!! A part recordo que era el moment que hi va haver tant de boom amb 
Stranger Things i estàvem els 4 enganxats a la sèrie. Era un drama i per això vaig 
decidir passar-ho a la Premium i es van acabar les baralles.  
 
H1: A veure jo no estic subscrit a Netflix però com ha dit la Irene, he arribat a fer 
alguna trampeta de un mes gratis per poder tenir-ho.  
 
D3: Jajajaja, això es trampa! 
 
H1: La veritat és una merda quan s’acaba el període de proba, perquè just quan t’acabes 
acostumant tu treuen.  
 
D5: Però jo no trobo que sigui tan car com per no tenir-ho. Osigui em sembla molt més 
car  Spotify que és només música que no Netflix que són pel·lícules.  
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H1: Jo no pago ni per Spotify, això si em sembla un robo.  
 
D3: Spotify és molt car, comparat amb Netflix. Osigui Spotify hauria de costar com 
4,99 o així, si Netflix surt a 9,90. No és equivalent. En un és només música i en canvi a 
l’altre són pel·lícules.  
 
D5: Ja és el que penso jo. Abans tenia Spotify però em sembla un robo. En canvi 
Netflix ho trobo bé de preu, no em fa res pagar-ho, realment son 12 euros que em podria 
gastar en roba o alguna altre cosa. Si em diguessis 30 o així si que m’ho pensaria, però 
12 és poc.  
 
D2: Ya pero cuando lo vas pagando mes a mes al final si haces cuentas te acaba 
saliendo caro eh… Osea a mi el pack entero me salía como a 30 o así al mes.  
D1: Però quantes coses tens? 
 
D2: Pues lo que he dicho antes, tenía el pack de Movistar + y todo esto sabes que te 
acaba saliendo bastante caro.  
 
D5: Però si t’agafes només Netflix és més econòmic. Perquè vols tot el pack? 
 
D2: Pues porque en mi familia somos de diferentes edades y a cada uno le interesa una 
cosa distinta. Osea en el pack de movistar pues puedes ver partidos de fútbol de motos y 
de f1 que esto le interesa muchísimo a mi hermano. En cambio a mi madre pues le 
gustan otros programas. Ella mira más series de aquí, y en movistar+ hay muchas. 
Después a mi me gusta lo que es series americanas y películas. Así que con Netflix se 
nos quedaba corto para todos.  
 
G: Cap a quin contingut et centres més, pel·lícules o sèries? 
 
D1: Em decanto cap a sèries, perquè la qualitat de pel·lícules d’Espanya no és gaire 
bona (hi ha quatre o cinc bones) 
 
D2: Como he dicho, más películas que series. Me gustan pero soy muy impaciente y me 
agobio cuando se acaba el capítulo.   
 
D3: Centro quasi tot el meu contingut en sèries. Ja que penso que és una història 
continuada, amb les pel·lícules em quedo moltes vegades amb ganes de més.  
 
D2: Pues totalmente al contrario que yo jajaja. Yo no puedo con esto me agobia mucho. 
Osea ver una serie de manera lineal sí, pero esto de tener que esperar esque me pone 
nerviosa. Además siempre acaban súper mal o te dejan súper intrigada.  
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D3: Ja però amb Netflix no tens aquest problema perquè pots començar l’altre capítol 
de manera inmediata. Jo el que faig moltes vegades quan és molt tard i m’ha deixat 
súper intrigada és simplement veure el començament del següent i ja està. Fins als títols 
inicials.  
 
D2: Ya yo antes hacía esto, pero luego me quedaba una hora más mirando! 
 
D4: Jo també em centro majoritàriament en sèries. Haig de donar les gràcies perquè 
realment les que tenim aquí a Espanya no valen gens la pena de veure.  
 
D5: Jo Series també el que més. Pelis també miro depèn del dia, però com ha dit l’Ari 
m’agraden més les sèries perquè és una historia continuada. Sí que es veritat que a 
vegades et deixa amb intriga i és molt estressant però aquesta és la part positiva de 
Netflix, que no has d’esperar una setmana per a veure un altre capítol! Amb un segon ja 
mires l’altre. Quan ho odio és quan acabo la temporada i la següent no està a Netflix.  
 
G: Quan et passa això què fas? 
 
D5: Pues o la miro per Pordede o la deixo de mirar i espero que surti a Netflix. Depèn lo 
enganxada que estigui. Per exemple, amb Hannibal em vaig esperar, però amb How to 
Get Away With Murder no vaig poder i la vaig seguir mirant per Pordede.  
 
D3: Bua jo també he estat molt enganxada a HTGAWM, ara han posat la segona per fi! 
Jo m’he esperat.  
 
D5: Jo no he pogut, ja he acabat la tercera i tot.  
 
D3: No spoliers!!! (Riures) 
 
G: Creus que és una plataforma fàcil d’utilitzar? 
 
D1: Sí, i molt útil perquè quan acabes una sèrie o una pel·lícula t’ofereix títols similars. 
 
D2: Pienso lo mismo, es una plataforma fácil y muy cómoda porque te permite hasta 
descargarte contenidos y disfrutarlos sin internet. 
 
D3: Sí crec que es una plataforma fàcil d’utilitzar i a més a més molt intuïtiva,a més el 
que diu l’Ari te raó, es súper pràctic que et recomani sèries i títols similars, així et té 
sempre enganxat!! 
D4: Sí, molt fàcil.  
 
D5: És fàcil, pràctica, ràpida i com han dit, això de les recomanacions és molt bona 
idea! 
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G: Creus que disposa de un gran ventall de contingut? 

D1: Netflix en sí té un gran ventall de contingut. El seu problema són les llicències, que 
Movistar/Yomvi/Canal+ les han comprat quasi bé totes a Espanya. Si tinguéssim accés 
als títols d’altres països seria genial, la veritat. A veure si tu els hi pots fer arribar alguna 
petició!! 
 
D2: Si yo pienso lo mismo, pero realmente tampoco tanto. Osea creo que a Netflix le 
siguen faltando contenidos como por ejemplo mejor películas de actualidad y muchas 
grandes películas anteriores que en esta plataforma no se encuentran. En cambio en 
Movistar + hay mucho más contenido actual de películas y series.  
 
D3: Si que crec que disposa d’un gran ventall de contingut, però com han dit els falta 
molt encara, a més a més, també penso que haurien d’actualitzar les temporades més 
ràpid, ja que com hem dit abans, has d’anar a plataformes pirates per continuar seguint 
la sèrie si encara l’estan emetent per TV o per la lentitud de les temporades. 
 
D4: Sí jo trobo que està molt bé. Es nota com poc a poc està tinguent més èxit i s’està 
ampliant molt el contingut. Això és perquè cada cop hi ha més usuaris i la demanda és 
més alta! 
 
D5: Jo crec que el seu contingut està molt bé, ell mateix crea sèries. Osigui el que 
m’agrada de la plataforma és que el seu contingut és el millor! Jo crec que més el 
concepte de lloguer de pel·lícules i sèries com tenia abans s’està deixant de banda i 
arribarà un punt on la gent es farà Netflix per veure el contingut que ell mateix crea.  
 
D4: Penso com l’Aitana, aquesta reflexió és molt bona. Netflix últimament està creant 
molt bon contingut, les seves sèries estan sent nominades a molts de premis i això la 
gent ho valora molt. Per tant, potser si que el contingut podria ser millorable, però 
també penso que ell crea molt de contingut original i això és el que els usuaris valoren.  
 

G: Fas servir alguna altra plataforma? Per quin motiu? 

D1: Quan no trobo alguna pel·lícula a Netflix acostumo a tirar cap a Movistar+ o 
pàgines online. 
 
D2: Sí, movistar+. Para mí es la mejor plataforma por la comodidad y la gran variedad 
de contenidos que ofrece. Por ejemplo en el “paquete cine” de Movistar+ se ofrecen los 
últimos estrenos del cine, para mí una gran ventaja para no ir al cine y poderlo ver en 
casa. 
 
D1: A veure si es còmode però funciona a part de la plataforma i es bastant car. O sigui 
si que posen bon contingut però no com per substituir el cine.  
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D2: Hay las mismas películas, es lo mismo y encima es un pack y te sale mejor de 
precio.  
D1: Ah vale.  
 
D3: Pues jo no tinc Movistar +. I sí que faig servir una altre plataforma que és Wuaki, 
bàsicament perquè tenen un ventall més ampli de pel·lícules, n’estrenen de molt noves i 
a més a més, les sèries que crec que li falten a Netflix, té la llicència Wuaki, per tant són 
per mi molt complementàries. A vegades també utilitzo Ororo TV, ja que amb 
l’acadèmia d’anglès tenim la subscripció gratuïta i també ofereix un ventall molt ampli 
de contingut.  
 
D1: Què és això de Ororo TV? 
 
D3: És una plataforma que en principi està creada per a “aprendre anglès mirant sèries i 
pel·lícules”, per això la tinc com a subscripció gratuïta, per a l’acadèmia.  
D1: I perquè tens Netflix i Wuaki així? 
 
D3: Bueno, pues perquè és més lent i no hi ha tot el que m’agrada. No sé, o sigui 
m’agrada estar ben complementada.  
 
D4: Jo no en faig servir cap, si tingués Netflix, la faria servir. No l’he començat a fer 
servir perquè estic pendent de si els meus pares es subscriuen, si no ho fan, ho faré jo. 
Estic esperant que m’ho paguin ells.  
 
D5: Doncs jo només tinc Netflix i ni m’he plantejat agafar-ne cap altre.   
 
G: Quina creus que és la plataforma més fàcil d’utilitzar? 

D1: Netflix. Movistar te les cataloga segons el que a ells els hi sembla i no segons els 
teus gustos i/o interessos. 
 
D2: Pues yo no creo esto, para mi ambas son fáciles. Yo pienso que todas las 
plataformas que empiezan a surgir actualmente buscan lo mismo, la facilidad, rapidez y 
comodidad al utilizarlas. Lo tienes todo cuando quieres y en pocos minutos. Osea 
ofrecer una buena interfaz es esencial par mantener a sus clientes.  
 
D1: Doncs no sé que dir-te perquè en el cas de Movistar la trobo molt i molt 
complicada, no segueix cap estructura a més que va molt i molt lenta.  
 
D2: Bueno yo no pienso esto… a mi me funciona bien y la encuentro fácil de entender, 
pero a gustos colores chica.  
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D3: De les dos que tinc jo, tant una com l’altre són fàcils, però crec que Netflix la seva 
forma d’operar és més senzilla, ja que a Wuaki a vegades has de comprar/llogar 
pel·lícules a part com si fos un videoclub i el seu procediment potser més complex. 
Com més fàcil millor.  
 
D4: Per mi Netflix és molt sencilla i visual. Popcorntime en el seu moment també ho 
era, ara és més complicada.  
 
D1: Però jo pensava que no tenies Netflix tu? 
 
D4: No estic subscrita, però si que la utilitzo amb usuaris d’amics i tal.  
 
G: Creus que varia molt el contingut entre una plataforma i una altra? 
 
D1: Completament. Netflix té contingut original seu (tema que trobo que és un plus), 
cosa que a Movistar+ trobem GOT, TWD i coses així. Si totes tinguessin el mateix 
contingut seria una pelea de titanes, d’aquesta manera poden segmentar més l’audiència.  

D2: Sí, por ejemplo Netflix se  centra más en contenidos audiovisuales como series y en 
cambio Movistar+ lo hace a lo grande: tienes todo tipo de deportes, series, aunque en 
esto hay más escasez, y todas las películas que puedas imaginar. Además, Movisar+ te 
permite grabar el conteido que se emite en la TV en abierto para poderlo ver cuando 
quieras y omitiendo la pùblicidad. 

H1: Ja això és molt pràctic. Ono TV i orange també ho permeten.  

D2: Bueno el problema de esto es que a veces, no muy a menudo pero a veces pasa, es 
que no se graba todo. Y estás viendo un programa y de repente pues se para.  

D3: Jo crec que entre plataforma i plataforma (NETFLIX I WUAKI) no es que vari el 
contingut, ja que totes dues ofereixen sèries i pel·lícules de tots els gèneres, però si que 
s’ha de dir que les sèries/pel·lícules que una ofereix, l’altre no i viceversa. Però si ens 
basem en contingut crec que és molt similar en ambdós casos.  

D4: Penso igual, no és un monopoli d’una o de l’altre. Es reperteixen el contingut 
perquè totes tinguin usuaris. Imaginat que Netflix tingués GOT, s’ho han de repartir 
perquè així tothom esta content. Un té Breaking Bad i l’alter Juego de Tronos. Un 
Stranger Things i l’altre Westworld. (Riures) 

D5: Un te The Crown i l’altre Feud  

H1: Les vull veure! 

 
Categoria 3: Abans de Netflix 
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G: Per on miraves les sèries i pel·lícules? 
 
D1: Utilitzava una pàgina que es deia Cuevana, Wuaki.tv (va sortir abans que Netflix), 
Popcorn Time, Pordede i Series.ly sobretot. Si alguna sèrie no està a Netflix, provo si hi 
és Yomvi, però com que segur que no hi serà, acabo mirant algun enllaç pirata d’alguna 
plataforma online. 
 
D2: Las descargaba ilegalmente en plataformas como Utorrent, y muy muy atrás por e-
mule 
 
D3: Com ja he dit anteriorment, i igual que l’Ari, utilitzava Wuaki, que va arribar abans 
que Netflix, però si que es veritat que recorria molt més a les plataformes pirates, com 
per exemple Pordede, Popcorn TIME o cokeandpopcorn.  
 
D4: Pordede, seriesli i sino pues per la tele, però era un drama perquè no feien res que 
m’agradés.  
 
H1: Jo igual, reitero tot el que han dit. Pordede, seriesflv, peliculasio, també havia 
descarregat algo per l’Utorrent però recordo que em van entrar molts virus i vaig haver 
de canviar-me l’ordinador. No mu perdonaré mai.  
 
G: La televisió la miraveu? 
 
D1: Home pues realment una mica més que ara sí, perquè si que és veritat que quan has 
d’esperar que se’t descarregui alguna cosa, o quan et comencen a entrar tants de virus i 
s’obren tantes pestanyes és una merda i et decantes més per la tele.  
 
H1: Penso el mateix, la tele era més consumida abans per aquest motiu.  
 
D5: Doncs jo no ho crec, mai m’ha agradat el que posaven a la tele, com he dit era un 
drama.  
 
G: Quantes hores passaves mirant i consumint productes audiovisuals? 

H1: No puc dir que hagi canviat molt el consum. Sempre m’ha agradat moltíssim el 
món audiovisual i he mirat moltes pel·lícules i sèries sempre! Ara consumeixo més per 
la facilitat de la plataforma.  

D1: Jo igual, abans també estava moltíssimes hores, els caps de setmana veia 
moltíssimes pel·lícules i em menjava temporades senceres de series. 

D2: Yo la verdad es que las mismas horas, siempre me ha gustado consumir productos 
audiovisuales. Lo que sí es verdad es que quizá por como se tardaban en descargar los 
contenidos acababa viendo algún programa de TV en abierto, cosa que ahora no hago. 
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D3: He de reconèixer que més o menys el mateix, però si que és veritat que la 
reproducció automàtica que ofereix Netflix és molt més còmode i fa que moltes vegades 
hi dediquis més temps del que hi hauria de dedicar. Vaig haver de treure’m la 
reproducció automàtica perquè sinó podia estar fins les 3 de la matinada mirant capítol 
rere capítol 

D4: Jo abans consumia pràcticament igual que ara. Potser una mica menys també com 
estan dient. Es que em sento molt identificada amb el que diuen i realment és repetir el 
mateix. Abans ho mirava per plataformes il·legals i entraven molts virus. 

D5: Abans molt menys la veritat. És el que estem dient, feia molt de pal esperar que es 
descarregui o anar tancant les pestanyes amb tots els virus que entren. Quan mirava un 
capítol per una plataforma il·legal només mirava un perquè era molt pesat anar a buscar 
l’enllaç i tot. Ara puc arribar a mirar-ne tres o quatre de seguits per culpa de la 
reproducció automàtica 

 
Categoria 4: Canvi en el consum 

G: Creus que ha canviat el teu consum un cop arribat Netflix? 
 
D1: En el meu cas no, si ha canviat és per les responsabilitats personals, ara tinc molta 
més feina, que abans, també el tema dels amics, ara com que ja no vaig a la universitat 
els veig molt menys i clar m’agrada passar el meu temps lliure amb ells.  
 
D2: En el mío tampoco ha cambiado con Netflix, mi consumo ha cambiado tras tener 
Movistar+ en casa. Soy de las que prefiero consumir en la tele antes que un móvil o un 
ordenador. Netflix para mi no me ha supuesto un gran cambio.  
 
D3: En el meu cas sí, perquè com he dit ha fet que consumeixi més sèries o pel·lícules 
que abans segurament no hi hagués dedicat tant temps o no m’hagués cridat l’atenció, 
però a la vegada crec que no, perquè ja consumia aquests productes abans que 
aparegués.  
 
H1: A mi, amb el que si que m’ha canviat el consum, és que abans quasi bé tot ho 
consumia amb llengua espanyola. Des de que tinc Netflix sempre amb V.O i subtítols 
amb anglès, per tant crec que és una bona eina també per millorar idiomes.  
 
D2: Ah yo también en esto concuerdo con el. Antes consumía en Español siempre y 
ahora cada vez más lo miro en VOSE.  
 
D5: El meu també ha canviat bastant, ara miro molt més bàsicament perquè és més 
pràctic, més ràpid i més còmode. Només haig d’obrir l’ordinador i en menys d’un minut 
ja tinc la sèrie posada, és per aquest motiu que sempre que tinc 10 minuts o així aprofito 
i em poso algo, per poc ratet que sigui. A més, estic mirant moltes sèries que sense 
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Netflix no coneixeria o no miraria, o també a vegades miro documentals que realment 
són molt interessants i sense Netflix no els hagués conegut.  
 
H1: Mires molts documentals? 
 
D5: No miro molts tampoc, però n’he vist uns quants que m’han encantat, el del nou 
director creatiu de Moschino, Jeremy Scott, el de la Aretha Franklyn i el que ha guanyat 
l’òscar al millor documental, Cascos Blancos 
.  
H1: Tots aquests estan a Netflix? 
 
D5: Sí, i fins i tot són produïts per Netflix.  
 
G: Quantes hores passes mirant i consumint productes audiovisuals a Netflix? 

 
D1: Depen del dia. Una peli (120min), 3-4 capítols (2-4h) o tota una temporada (14h). 
Jajajaja, de veritat, això inclús sense Netflix, a vegades podia estar tot un dia enter 
mirant una sèrie. Quan m’enganxo, m’engaxo 
 
D2: A mi igual, cuando una serie me ha gustado y me ha enganchado, perfectamente 
podía pasar unas 2 horas diaras en Netflix y en ocasiones incluso más. 
 
D3: Jo durant els dies de cada dia puc dedicar-hi unes 2 hores aproximadament (2 
capítols), el cap de setmana depenent de les activitats o viatges o escapades que faig i 
del temps lliure que em queda després de fer tota la feina que em queda acumulada de la 
universitat.  
D5: Jo també igual que elles, normalment unes dos o tres hores al dia i alguns dies (per 
exemple setmana santa, o algun diumenge de ressaca) em puc estar pues 14 hores 
seguides mirant series sense parar. M’he arribat a mirar temporades en dies.  
 
G: Quin tipus de productes et criden més l’atenció? 
 
D1: Series majoritàriament, perquè sé que amb 120 min no s’acabarà. 
 
D2: En realidad si la serie que empiezo me engancha opto más por las series. No 
obstante, soy más de películas ya que puedo saber en menos tiempo si me va a gustar o 
no. Por ejemplo, una serie con X capítulos que te han dicho que es buenísima, pues 
quizá te miras los X capítulos esperando que te guste y no es así. De la otra forma con 
las películas es más cómodo porque lo consumes en unas 2 horas aproximadamente y 
para mi, que dispongo de poco tiempo me gusta más. 
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D3: En el meu cas sèries, i sobretot sèries policíaques, d’advocats com per exemple: 
Cómo defender a un asesino, Suits, etc. Però també sèries estil Anatomía de Grey o 
Mujeres desesperadas.  
 
D5: A mi també m’encanta Suits. Em vaig enganxar molt fa com un any just quan 
estava a Londres. Jo també sóc més de series tot i que ha vegades es això que diu la 
Irene, et deixa amb l’intriga i és una merda, però és el que em dit abans, amb Netflix 
això no passa perquè pots posar el següent i ja! Moltes vegades el que faig, és que 
només miro el principi del següent capítol perquè sinó no puc anar a dormir 
 
H1: Jo també majoritàriament Series. Les pelis m’agrada més disfrutar-les a la pantalla 
gran.  
 
G: Creus que Netflix és una bona plataforma? Estàs satisfet amb la plataforma? 

D2: Sí creo que es buena plataforma pero sigo pensando que le faltan más buenas 
películas. Está claro que Netflix intenta estar orientado a todos los contenidos pero para 
mi gusto se queda en el intento y se centra en series. 

D5: Jo no crec que sigui així eh, o sigui és el que he comentat abans, Netflix està 
intentant fidelitzar el seu públic amb bones produccions, no com una plataforma de 
lloguer de pelis/series, si no com una mateixa productora. És el que dic, la gent es fa 
Netflix per veure les seves produccions, si no agafa Movistar+.  

D3: Jo també penso com l’Aitana, crec que és una bona plataforma, estic satisfeta amb 
ella però crec que encara li falta una pèl de contingut per acabar de ser perfecte, però 
penso que amb el temps això s’anirà complementant i esdevindrà una molt bona 
plataforma i a més a més a un preu molt assequible per tothom.  

D1: El que diu l’Aitana té raó, no és que li falti contingut, és que la gent té un concepte 
erroni. A mi l’únic que em fot és que a vegades treuen les pelis que abans hi eren. Això 
no m’agrada! 

H1: Jo també penso que és una bona plataforma. Però per exemple Yomvi també té 
bastant de contingut, el que el diferencia de Netflix són les produccions originals, que 
ara poc a poc Yomvi també està començant a fer.  

D3: Yomvi ara farà produccions originals? 

H1: Pel que tinc entès sí, volen començar a competir amb Netflix però no sé com els hi 
sortirà. 

D3: A EEUU Amazon també és una plataforma que té bastants usuaris, aquí a Espanya 
encara no ha arribat tant i també fa produccions originals.  

Categoria 5: Preguntes pels no consumidors 
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G: Aquells que no us heu subscrit, preteneu fer-ho? Per què?  
 
H1: Per ara no ja que faig servir altres plataformes i ja em va bé. 
 
D4: Doncs jo sí, perquè no has d’estar pendent de buscar 30 pàgines web diferents per 
trobar la pel·lícula/sèrie que vols perquè o bé l’enllaç no funciona, o no està en l’idioma 
que la vols, o s’escolta malament o es veu malament... això em posa molt nerviosa… 
Bueno com he dit estic esperant que els meus pares es decideixin per algo per veure si 
l’agafo jo o m’espero.  
 
G: Què en penseu de Netflix?  
 
H1: Doncs crec que fa bons productes originals però com a plataforma exerceix la 
mateixa funció que una altra. Ho sento.   
 
D4: Jo crec que amb la societat que ens trobem ara mateix és necessari i que Canal +, 
Ono i tots aquests serveis no tenen gaire futur davant de l’arribada de Netflix a Espanya. 
És més fàcil, pràctic i sobretot més econòmic.  
 
H1: En això et dono la raó. És el futur perquè és la plataforma que més ha sabut entrar 
al món i sobretot s’ha fet amb el mercat dels adolescents.  
 
G: El fet de no tenir-ne com us fa sentir en relació al vostre entorn? 

H1: El fet de no tenir-la no vol dir que no la pugui consumir. No crec que sigui 
necessari tenir-ho i menys ara que n’hi ha tantes de diferents. El que si és veritat que 
molta gent està mirant les sèries originals que fa, per tant, d’alguna manera has de saber 
de què van i sobretot si et dediques al món audiovisual.  

D4: No en tinc, però molts amics en tenen i al veure pel·lícules junts és com si en 
tingués. D’altra banda, sí que tinc ganes de crear-me jo una compta. No em sento 
desplaçada ni res perquè puc acabar consumint també.  

G: Creus que la televisió hauria de fer un canvi de programació? 

H1: Sí, hauria de fer productes més curts i que no ocupessin tant de temps. Apostar per 
nous continguts, apostar per les sèries que ara triomfen més. Per exemple, series més 
curtes, de 20 minuts o apostar per contingut estranger.  

D4: Sí. Totalment. 

D3: M’agradaria comentar una cosa amb això, jo crec que s’ha produït un gran avanç 
amb el fet de que ara es pugui veure el que vull quan ho vull, per tant el problema no és 
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el contingut, sinó la forma. Crec que cada programa té el seu públic, encara que es 
podrien eliminar programes que es dediquen a entretenir sense cap rerefons. 
Categoria 6: Preguntes de reflexió entre plataformes 

G: Quina plataforma utilitzeu més? 

H1: Yomvi principalment, és la que tinc amb la meva companyia. 

D1: Netflix. 

D2: Movistar+  

D3: Clarament Netflix.  

D5: Netflix. 
 
G: Quin és el vostre pagament mensual? 

H1: 5,99 perquè tinc el pack series de movistar per tenir accès a més series. 

D1: Ho paga el meu pare, o sigui que no pago res. (Riures) 
 
D2: Alrededor de 30 euros al mes. 
 
D3: 9,99 €  
 
D5: 12,99€ i no em sembla tan car. Per mi pagar 10 euros per poder veure totes les 
pel·lícules i les sèries que vulgui em sembla un preu correcte, ara, pagar 10 euros per 
poder escoltar música em sembla un robo. 
 
D1: Ja, però les empreses de música també han de tenir algún tipus de negoci. Apple 
music o Spotify.  
 

G: Per què heu decidit escollir aquesta plataforma? 

H1: Comoditat, és la més econòmica i m’entrava amb el pack de movistar.  

D1: És la que més m’agrada i la que tinc més facilitat d’utilitzar. 
 
D2: La escogimos toda la familia, porque es una plataforma para toda la familia no 
como Netflix. Cuando tuve Netflix a mi hermano y a mi madre no les interesaba el 
contenido. En cambio en Movistar+ si que ofrecen contenido para todos los públicos y 
son generosos con el contenido que ofrecen.  
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D3: Primerament perquè sempre n’he sentit a parlar molt bé abans que arribés aquí a 
Espanya i segona perquè des de que a casa meva tenim contractada aquesta plataforma 
no n’hem tingut mai cap queixa, l’únic a vegades la falta de contingut, però com ja he 
dit ho complementem amb Wuaki. 
 
D5: Jo va ser perquè quan vaig estar a Londres era la que més s’utilitzava i em va 
semblar una molt bona plataforma, així que quan la vaig veure a Espanya no m’ho vaig 
pensar dos cops. El que m’agradava més era que es podien guardar pel·lícules i sèries a 
una llista personal i que ell mateix et recomanés altres series semblants a la que 
miraves. 
 
G: La teva plataforma crea contingut original? 

H1: Encara no, però ara està començant.  

D2: Sí, bueno. Si no me equivoco  se centa en la suscripción y tiene varios programas 
propios. Uno de ellos es el canal 0 que si podrías verlo sólo estando suscrito a la 
plataforma pero luego si quieres ver su programa de Fórmula1 y las carreras tienes que 
pagas algo  adicional (Si no me equivoco unos 10 euros). 
 
D3: Sí, Netflix destaca bastant per crear sèries explícites i úniques per ser consumides 
únicament a través de Netflix, com 13 Reasons Why, Narcos o Sense 8.  
 

G: Als que tenen Netflix i altres plataformes: Quines diferències hi trobeu? 

D1: Els continguts originals, la disponibilitat temporal de les 
sèries/programes/pel·lícules, la quota de subscripció…Si alguna sèrie no està a Netflix, 
provo si hi és Yomvi, però com que segur que no hi serà, acabo mirant algun enllaç 
pirata d’alguna plataforma online 

D2: Bueno ya lo he respondido. Movistar plataforma para toda la familia y contenido 
muy diverso. Netflix se ajusta más a el macroconsumismo actual de serie 

D3: Bàsicament el disseny Web, la forma de contractar el contingut, Netflix per 
exemple només necessites pagar la teva quota mensual i pots consumir tot el contingut 
que ells t’ofereixen, Wuaki hi ha moltes pel·lícules (les més noves i actuals) que has de 
“llogar-les”. També trobo la diferència que amb Netflix quasi sempre pots triar l’idioma 
i els subtítols a Wuaki els falta millorar una mica aquesta part. Per mi la última 
diferència i crec que molt útil, és la possibilitat de descarregar-te amb Netflix capítols o 
pel·lícules per consumir offline (l’únic fallo que trobo és que només és pot fer a través 
del dispositiu mòbil o tablet i crec que també s’hauria de donar la possibilitat d’aquelles 
persones que no tenen tablet o mòbil però sí ordinador a tenir el mateix avantatge que 
els demés).Per la resta trobo que són plataformes bastant semblants, ja que a les dues 
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pots guardar les teves sèries/pel·lícules d’interès, reproducció automàtica i continuada, 
etc.  

D4: Bueno jo vull comentar una coseta d’això. El meu pare té Canal +, i la meva mare 
ONO. Cap dels 2 està content amb elles pel poc contingut que ofereixen comparat amb 
el que paguen, que el contingut a més és molt repetitiu i a més de pagar molt no pot triar 
quan ho consumeixes. Els dos estan valorant seriosament posar-se Netflix per aquest 
motiu, és molt més barat, té més opcions i contingut i no tens que estar canviant de 
canal continguament per trobar quelcom que t’agradi i per casualitat comenci a l’hora 
que tu pots.  

Preguntes de debat a desarrollar: 

G: Reed Hastings, CEO de Netflix va afirmar en una entevista que les plataformes 
digitals havien ajudat a reduïr la piratería. Que en penseu? 

H1: Crec que el fàcil accés pot reduir part de la pirateria ja que hi ha gent que ho feia 
per comoditat i no per diners però crec que la pirateria és quelcom més difícil de parar i 
que malgrat les plataformes digitals l’hagin reduït, no aconseguiran acabar amb ella 
perquè hi ha gent que ho fa per motius econòmics i per tant, no pot pagar una 
subscripció. 
 
D1: Completament d’acord. Jo ja quasi no utilitzo mai Pordede, tot i que l’uso quan no 
trobo algun títol antic el qual tingui ganes de veure. Però per la misèria que demanen de 
quota crec que val la pena gastar-se una mica de diners per ser més morals amb el nostre 
gremi (és una mica hipòcrita estudiar audiovisuals i consumir productes pirates)...! 
 
D2: En mi caso, antes si que consumía más ilegalemente. La verdad es que 
reflexionando si me doy cuenta que mi consumo ilegal ha bajado muchísimo. 
Actualmente en pocas ocasiones tengo que recurrir a ello, solamente si se tratat de 
alguna películo o serie que no encuentro en nignuna de las paltaformas que utilizo. 
 
D3: Penso que tenen raó, que és una forma de reduir la pirateria, ja que molt contingut 
ja el tenen adquirit aquesta plataforma i per tant no has de recórrer a altres plataformes 
il·legals, però si que es veritat que moltes vegades trobes sèries que encara emeten a la 
TV o que no tenen els drets Netflix i si les vols veure ho recorres a una altre plataforma 
com ja he dit anteriorment Wuaki, HBO, etc. (val a dir que no tothom està disposat a 
pagar més d’una subscripció mesual) o recorres com hem fet i fem tots a les plataformes 
pirates. Però jo crec que si mirem els índexs de pirateria de fa dos o tres anys enrere 
amb els d’ara, crec que sí que podem afirmar que s’ha reduït la pirateria. 
 
D4: Si tingués Netflix segurament no ho faría, a no ser que no oferís precisament 
aquella pel·lícula o sèrie que vull veure. Però estic d’acord que amb elles s’ha reduït la 
pirateria.  
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G: D’altra banda, també va afirmar que en 10 anys, la televisió serà substituïda 
per les plataformes digitals, què en penseu? 
 
H1: Jo crec que no ho substituirà. També havia de desaparèixer la ràdio i aquí està. Crec 
que morirà la televisió com la coneixem o el consum de la mateixa però no 
desapareixerà perquè és un mitjà fort i capaç de subsistir. 
 
D2: El futuro sin duda creo que está en la suscripción a la televisión de pago. Cada vez 
conozco más gente de mi entorno que opta por estas plataformas y todos están 
contentísimos. Hace poco fui a una reunión con Mikel Lejarza (Se encarga de los 
contenidos de cine de Atresmedia) y el mismo nos decía que el futuro de la televisión en 
abierto cae en picado y que hay que buscar nuevas formas de ofrecer contenidos y no 
quedarse atrás. 
 
D3: Aquest és un tema que genera molt debat, crec des del meu punt de vista que encara 
falten molts anys i si acaba passant, que en tinc els meus dubtes, perquè desaparegui la 
televisió, molts dels continguts que ofereixen a la TV no els pots consumir a través de 
les plataformes. Es poden consumir en streaming després a la pàgina web de la cadena, 
però no a través de les plataformes i és veritat que des del meu punt de vista si pots 
consumir contingut a través de la televisió jo no el consumeixo des de la tablet o el pc, 
ja que és molt més còmode per la vista i per tot.  Ara ve, sí que penso que pot canviar la 
forma i el concepte en què coneixem la televisió convencional, de fet ja està en constant 
canvi des de fa uns anys, per la incorporació d’internet a les TV, el 3D, poder-te 
descarregar aplicacions...  
Per tant jo crec que desaparèixer no ho farà, perquè quasi tothom mira els informatius o 
reality shows per TV, però si que canviarà el concepte i passarà a ser un segon 
ordinador (pantalla tàctil, navegació per internet, etc.). 
 
D4: Crec que no s’extingirà la TV, però clarament haurà de canviar de model cap a un 
on el públic pugui decidir què veu, quant i com. Tot i això, crec que actualment no 
estem preparats per “perdre” la TV, però quan la generació de nens que han nascut amb 
una tablet a les mans siguin adults... ja es veurà què passa.  
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Annex 5: TRANSCRIPCIÓ SEGON GRUP DE DISCUSSIÓ 
 
Sílvia Artigas Vilà – D1 
Gonzalo Cabré  - H1  
Daniela Ramos  - D2  
Berta Sierra – D3 
Jorge Jordan  - H2 
Eric Martinez – H3 
Guillem Artigas – G  (moderador) 
 

Categoria 1: Hàbits de consum tradicional i online 

G: Mireu la televisió? 
 

H1: Bueno si queréis empiezo yo, en mi caso si la sigo mirando, pero para ver las séries 
des de plataformas online.  
 
H3: Jo la miro molt puntualment. 
 
D1: Jo puntualment o quasi mai. M’agrada estar informada però la veritat és que ja no la 
miro tant com abans.  
 
D2: Pues yo si la sigo mirando. Me gusta el medio tradicional y siempre cuando llego a 
casa la pongo. Normalmente está ahí para que me haga compañia, no le presto mucha 
atención pero si que la tengo puesta todo el rato. 
 
H2: Jo ja no la miro mai. No tinc ni televisió al pis. La vaig vendre fa uns mesos, era un 
aparato que realment ja no em feia falta.  
 
D3: Jo sí que la segueixo mirant. Els meus pares la miren bastant i això fa que acabi 
enganxada.   
  
 
G: Què mireu per la televisió? Sèries? Pel·lícules? Altres formats?  
 
H1: Yo miro muchas series, se ha vuelto un vicio pero no por la televisión, por Netflix y 
HBO 
 
H3: Jo també, nomes Series-Pelis, no miro la tv en general, i ho faig desde l'ipad.  
 
D1: Quan la miro és per veure informatius o programes de cultura. No m’agraden les 
sèries que fan. Abans si enganxava una pel·lícula que m’agradava sí que la mirava però 
ara puc triar què és el que vull veure, per tant no miro pelis a la tele. Recordo fa un 
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anys, estava molt enganxada a la televisió. Programes com Operación Triumfo o inclús 
el primer Gran Hermano em van enganxar. Amb molta menys tecnologia eren 
programes que agradaven, estaven ben fets i ens entretenien. Ara els segueixen fent però 
no te cap mena de comparació amb com era abans. S’han convertit en una fàbrica de 
personatges mediàtics que puguin captar l’atenció dels adolescents per les seves bromes 
sense sentit i el seu caràcter. La mateixa televisió s’està cavant la seva pròpia tomba. 
 
D2: Yo como he dicho sí la sigo mirando. Sobretodo series y realitys de otros países. 
Como tengo el pack de Orange TV puedo ver cosas de otros lugares. Sobretodo miro 
“The Voice USA” o “The Voice Australia”.  
 
H2: Jo no, com he dit no la miro mai. A vegades semblava que ho feien expressament. 
Són les onze i mitja de la nit i t’estàs morint de son. Seguies mirant la tele perquè volies 
saber què passava a la sèrie o a la pel·lícula que estaves mirant i de cop, deu minuts de 
publicitat. Això ara no passa!  
 
D3: A mi per la televisió m’agrada veure programes de TV3 com ara l’APM o el 
polònia. Tampoc la miro tant. Crec que en part, molta gent de la nostra edat ha passat a 
les plataformes digitals perquè la televisió ja no ens dona el que volem. Necessitem 
sèries més bones, pel·lícules actuals. També hi ha hagut un excés de publicitat, i mirar 
un programa significa veure més publicitat que contingut bo 
 

G: Consumiu contingut audiovisual diàriament? Quantes hores? 
 

H1: Obvio que lo consumo, y podría decir que unas 4 horas diarias. 
 
H3: Minim 45min (1 episodi d'alguna serie tv). Màxim 3 hores, tampoc tinc tant de 
temps.  
 
D1: Més o menys el mateix. Mínim 45 minuts al dia que equival a un capítol d’una 
sèrie. Puc arribar a veure’n dos a vegades.  
 
D2: Pues yo, por la televisión puedo ver unas 3 horas al día. Bueno ahora menos porque 
entreno más por la operación bikini (Riures) así que una hora o así. Cuando estoy libre 
sin hacer nada puedo estar todo el día mirando programas. Me da igual lo que sea, 
reality, incluso documentales.  
 
H2: Jo sí que consumeixo bastant de contingut. Unes 4 hores diàries també, però tot a 
través de plataformes digitals.  
 
D3: Jo també, en total unes 3 o 4 hores. Sobretot a la nit i a també a través de 
plataformes digitals.  
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G: Consumiu sèries i pel·lícules /contingut de manera online? Quan pagueu? 
 

H1: Sí, esoy pagando unos 20 euros más o menos. 
 
H3: Sí, i pago 9,90€ 
 
D1: Sí, jo estic pagant més de 15,90€ però tinc Netflix, HBO i el videoclub de 
Vodafone TV. És un gasto elevat, però a mi em satisfà amb tot el que puc veure. A part, 
ho miro per la Smart TV i està tot connectat, així que és com el futur, però com el passat 
 
D2: No, soy la rarita. (Riures) 
 
H2: Sí, y mucho. Pago uns 12 mensual. 
 
D3: Sí i també pago 12 més o menys.  
 
G: Feu servir altres plataformes? A través de quin dispositiu? 

H1: En mi caso utilizo Netflix y HBO ya que me entran los dos con el pack de 
Vodafone TV. Lo miro a través de la smart TV o el ordenador.  

H3: Jo Netflix, o be algun enllaç de google de la pàgina web pordede. Ho miro a través 
de l’ipad o l’ordinador.  

D1: Netflix i HBO, i ho miro per la Smart TV o l’ordinador. També tinc Wuaki TV a la 
feina.  

D2: Tengo el pack de Orange TV. Lo miro por la tele, el ordenador solo lo utilizo para 
trabajar y el móvil para comunicarme.  

H2: Doncs jo Netflix, ho miro per l’ordinador o el mòvil.  

D3: També Netflix i ho miro per l’ordinador. També tenim Yomvi ja que ve amb el 
Canal +.  

Categoria 2: Introducció a Netflix 

G: Coneixeu la plataforma de consum digital Netflix? 
 
H1: Sí. 
 
H3: Sí. 
 
D1: Sí 
 
D2: Sí pero no la utilizo. 
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H3: Sí 
 
D3: Sí. 
 
G: Quan la vau conèixer? A través de quí/com/on? 
 
H1: La conocí cuando llegó. Fue un amigo que me comentó que había una aplicación 
que te permitía ver todas las películas y series que querías de manera online.  
 Cuando llegó agarré el mes de prueba para ver que tipo de películas había, pero no me 
gustó, me pareció muy pobre. No fue hasta diciembre de 2016 con todo el boom que 
tuvo Stranger Things que me subscribí..  
 
H3: Jo va ser fa 4 mesos, a traves del meu germà que li va comentar un amic. Ens vam 
fer la subscripció junts.  
 
D1: Jo la vaig conèixer fa cosa d’un any. N’havia sentit a parlar però no va ser fins que 
em vaig canviar de pis i vaig contractar Vodafone TV que m’hi vaig subscriure. Ho 
havia sentit comentar a amics però ja estava bé mirant a través de plataformes com ara 
Pordede. Al posar-me vodafone TV em vaig deixar provar el mes de proba i ho vaig 
acabar contractant, i també HBO.  
 
D2: Pues yo lo con el tema de la carrera escuché sobre plataformas digitales. Tengo 
muchas amigas que la utilizan pero nunca me ha llamado la atención. No me suelo 
enganxar a séries y películas a menudo así que tampoco me hace falta.  
 
H2: Doncs la vaig conèixer fa cosa de dos anys. Quan va sortir al 2015 em va cridar 
l’atenció perquè a molts amics meus m’havien comentat que aquesta xarxa ho estava 
petant a EEUU i m’ho vaig mirar. A diferència del que ha dit en Gonzalo jo vaig provar 
el mes de proba i ja m’hi vaig quedar.  
 
D3: Jo no va ser fins l’any passat, durant l’estiu, també amb el tema de Stranger Things. 
Sóc molt fan d’aquest tipus de sèries i vaig decidir provar-ho.  
 
G: Esteu subscrits a Netflix? Des de quan? Compartiu la subscripció? Amb qui?  

 
H1: No me la hice hasta este diciembre, cuando contraté el pack de vodafone. La 
comparto con mi mujer y un amigo. 
 
H3: Si, amb els meus germans, des de fa 4 mesos.  
 
D1: També va ser amb el pack de vodafone, sobre el desembre. La comparteixo amb 
dos amigues.  
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H2: La vaig contractar a l’octubre de 2015 just quan va sortir. La comparteixo amb dos 
amics i el meu germà.  
 
D3: Des de l’estiu passat. La comparteixo amb tres amigues. No va ser amb tot el boom 
d’Stranger Things, que vaig decidir subscriure-mi 
 

G: Cap a quin contingut et centres més, pel·lícules o sèries? 
 
H1: Yo solo miro series, cuando estoy con amigos/pareja miro más pelis.  
 
H3: Series només. Les pel·lícules no em criden tant l’atenció però també les miro de 
tant en tant.  
 
D1: Moltes sèries i algunes pel·lícules, sobretot quan estic amb amigues també.  
 
H2: Series, les de Màrvel i documentals. Sóc molt friki dels còmics de Marvel, quan 
vaig saber que Netflix faria una sèrie de cada un va ser com “uau, aquesta és la meva 
plataforma”. M’agrada perquè Netflix té un catàleg molt ampli de falsos documentals i 
és un gènere que m’apassiona.  
 
D3: Sèries i pel·lícules. Com diu en Jordi, els documentals m’han començat a agradar 
ara fa poc. Són molt bons, sobretot Making a murder i Hot Girls Wanted.  
 
H2: Doncs mira’t White Helmets, ha sigut el que ha guanyat l’òscar al millor 
documental i és genial.  
 
G: Creus que és una plataforma fàcil d’utilitzar? 

 
H1: Súper fácil, creo que hasta mi madre podría utilizarla.  
 
H3: Molt fàcil, i penso que mirar-ho a través de la tablet ajuda a que encara ho sigui 
més. Jo em descarrego els continguts i així ho puc mirar on sigui.  
 
D1: Simple, fàcil i t’ofereix recomanacions, fet que ajuda a que consumeixis més. És 
pràctica i ràpida sobretot a l’ordinador.  
 
H2: Sí, molt fàcil i ràpida.  
 
D3: Penso el mateix, fàcil, ràpida… no tinc cap queixa.  
 
G: Creus que disposa de un gran ventall de contingut? 
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H1: Bueno esto ya es otra cosa. Netflix argentina tiene mucho más contenido, allí mis 
amigos pueden ver casi el doble de películas que aquí en España, esto es una cosa que 
no me acaba de gustar mucho, creo que debería ser igual a todos los países. Si no hay 
algo que me gusta, pues me espero, o miro algun otro titulo de los que me recomienda 
Netflix, hay muchísimas series que no conocemos, así que no hace falta, se puede 
disfrutar de algo nuevo. 

H3: Sí però no actualitzat. Falten temporades de moltes sèries que ja estan disponibles a 
altres països. Amb això si que em fa una mica de ràbia.  

D1: La veritat és que opino el mateix. Les diferències de contingut entre país i país són 
notables. Però també és veritat que per ser Espanya té un molt millor contingut que 
Wuaki per exemple.  

H2: Crec que el contingut que té és més que suficient. Pots estar hores i hores mirant i la 
veritat és que potser no hi ha just la sèrie que t’agrada, però n’hi ha 20 altres que no 
coneixies i són igual o millors.  

D3: Jo també trobo que està bé. Quan no hi ha una temporada ho miro per un altre lloc.  

 
Categoria 3: Abans de Netflix 

G: Per on miraves les sèries i pel·lícules? 
 
H1: La verdad es que antes miraba muy poco, cuando pillaba alguna por la tele quizá… 
La mayoría de veces a través de plataformas piratas (pordede).  
H3: Jo feia servir enllaços de google (encara ho faig per les novetats que no estan a 
netflix), o em descarregava pelis/series per torrent. La tele la mirava de la mateixa 
manera que ara, però mai m’he arribat a enganxar a una sèrie de la tele normal. 
 
D1: Jo ho mirava a través de pordede també, però és molt incòmode per tots els popups 
que s’obren i es bloquegen. Més abans, sí que estava enganxada a algunes sèries de 
televisió. Si no el que també feia era llogar pel·lícules per la filmoteca.  
 
D2: Yo igual que Silvia. Hubo un tiempo donde alquilaba las películas por la filmoteca i 
plataformas ilegales usé durante un tiempo pero muy puntual. Siempre he preferido 
buena calidad.  
 
D3: Jo vaig estar bastant enganxada a plataformes il·legals. Era la única manera que 
tenia per veure les sèries i les pel·lícules així que mirava bastant. També vaig estar 
utilitzant Popcorn que és una aplicació que en principi es suposa que es legal per a 
veure pel·lícules. La cosa és que per mirar-les hi ha d’haver una altre persona que també 
les estigui mirant.  
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G: Quantes hores passaves mirant i consumint productes audiovisuals? 

H1: Antes mucho menos que ahora, igual 5 horas a la semana o así… 

H3: Jo unes 2h mínim al dia consumint.  

D1: Abans passava menys hores, ara moltes més. Abans potser mirava un capítol o així, 
ara en puc veure dos o tres.  

D2: Pues yo tampoco he cambiado tanto el consumo. Como no me he puesto en 
plataformas digitales sigo consumiendo lo que hay por televisión así que más o menos 
es lo mismo.  

D3: Jo sí que he variat. Abans potser mirava també un capítol màxim, ara en puc veure 
varis. Per tant puc assegurar que les plataformes digitals han variat el meu consum. Ara 
consumeixo més.  

H2: Jo també. Ara unes 4 hores diàries puc estar. M’enganxo molt fàcilment a sèries i 
per això puc estar molta estona mirant-ho. Em relaxa i em distreu.  

 

Categoria 4: Canvi en el consum 

G: Creus que ha canviat el teu consum un cop arribat Netflix? 
 
H1: Sí muchísimo… ahora consumo mucho más. Es un momento abrir la tele y poner 
una serie.  
 
H3: Jo també crec que el meu consum ha canviat. Al ser més pràctic i més ràpid doncs 
consumeixo molt més. A més, a través de la tablet per mi és molt còmode.  
 
D1: Penso igual i també crec que el meu consum ha canviat cap a més. Sempre he estat 
pendent de les últimes estrenes i ara m’és molt més fàcil mirar-ho. Per tant ha 
augmentat el meu interès i també el meu consum.  
 
D2: Yo, como he comentado antes, tampoco es que haya cambiado mucho mi consumo, 
pero es porque no tengo plataformas digitales. Si tubiera más tiempo si que consumiria 
mucho más.  
 
H3: És que ara mateix, m’és tan fàcil mirar sèries o pel·lícules, que realment no et 
podria dir una franja. Sí que es veritat que durant la nit m’assec al sofà i tranquil·lament 
em poso a veure alguna cosa, però durant el dia, si tinc dos minuts, aprofito per mirar 
alguna cosa. Al metro, al descans de la feina, quan estic a la cua esperant per entrar a 
algun lloc… 
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D3: Jo com diu la Sílvia també miro moltes més coses ara. També m’agrada estar al dia 
de les últimes sèries i pel·lícules que es fan i gràcies a Netflix ho puc estar.  
 
G: Quantes hores passes mirant i consumint productes audiovisuals a Netflix? 

 
H1: Pues como he comentado al principio unas 4 diarias. 
  
H3: Jo també, unes 3 o 4 més o menys depèn del temps que tingui 
.  
D1: Entre 2 i 3.  
 
D2: 1 hora máximo por la televisión.  
 
D3: Entre 3 i 4 hores puc mirar jo.  
 
H2: Entre 4 i 5 hores.  
 
G: Quin tipus de productes et criden més l’atenció? 

 
H1: Series porque los capítulos son más cortos y realmente cada uno es como una 
película entera. Esto es lo que me gusta.  
 
H3: Si jo també sèries sobretot, m’agrada que hi pugui haver vàries trames i se’m fa 
interessant. Són més personatges i tenen més temps per presentar bé les situacions.  
 
D1: Penso el mateix. Actualment les sèries són el producte que crida més l’atenció 
perquè són els productes més desenvolupats i que poden generar més controvèrsia. Una 
pel·lícula pot ser molt bona però quan s’acaba només queda l’oportunitat de fer una 
segona part, i com tots sabem, les segones parts no són tan bones. En canvi, les sèries et 
donen l’oportunitat d’obrir noves trames, nous personatges i tens la possibilitat de fer 
moltes temporades.  
 
D3: A mi també m’agraden les sèries, diria que és el producte que em crida més 
l’atenció. Sobretot m’agrada que es facin spinsoff, per exemple Better Call Saul, que va 
venir de l’èxit de Breaking Bad. El que trobo a faltar és series com Friends on arribis a 
tenir una relació més pròxima amb els personatges.  
 
D1: Friends és una de les meves sèries preferides, i és un clar exemple de la capacitat 
d’obrir noves temporades amb nous personatges i noves trames. Ara s’intenta imitar 
això i la part positiva de les xarxes socials és que publiquen tots els capítols de cop.  
 
G: Creus que Netflix és una bona plataforma? Estàs satisfet amb la plataforma? 

H1: Sí, me parece bien.  
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H3: Sí, estic content la veritat. No necessito més ni menys. 

D1: Jo també, a part, com que ho complemento amb HBO doncs és més còmode. Quan 
alguna cosa no està a Netflix ho miro per HBO o per el videoclub de Vodafone, però la 
verita tés que no te comparació.  

G: En quin sentit no té comparació? 

D1: Home vull dir que les pel·lícules i sèries de Netflix o HBO són més bones que les 
poden trovar al videoclub de Vodaofne. És més limitat.  

H1: Ya, yo también lo tengo y la veradad que anuncian muchos estrenos pero todo son 
pagando, y lo que no haré será pagar 5 euros por una peli, cuando por 15 lo tengo todo.  

Categoria 5: Preguntes pels no consumidors 
 
G: Aquells que no us heu subscrit, preteneu fer-ho? Per què?  
 
D2: No, no tengo mucho tiempo y creo que es un gasto que puedo ahorrar. Estoy bien 
así y no soy tampoco muy fan.  
 
G: Què en penseu de Netflix?  
 
D2: Me parece una genial plataforma, un gran paso hacía la comodidad de los 
aficionados a las series de actualidad y una nueva manera de plantearse la industria 
audiovisual. De esta manera se pueden apostar por nuevos formatos sin el “miedo” a 
que fracasen por la audiencia. Antes, con la televisión, todo estaba muy marcado: si 
tenían mala audiencia lo cancelaban. Ahora funciona diferente, y por lo tanto es un gran 
paso.  
 
G: El fet de no tenir-ne com us fa sentir en relació al vostre entorn? 

D2: La verdad es que tengo que decir que a veces me siento un poquito desplazada. 
Todos mis amigos lo tienen y comentan muchas cosas sobre series y todo y la verdad es 
que a veces me gustaría poder opinar. Todos saben que soy la rarita que no soy fan de 
Juego de Tronos o estas series de moda… así que saben que conmigo hablamos de otras 
cosas.  

G: Creus que la televisió hauria de fer un canvi de programació? 

D2: Creo que debería hacer un replanteamiento de los programas que hace. No me 
parece mal la programación, lo único es que se debe adaptar a nuevos formatos, 
sobretodos más cortos. Debe aprovechar el éxito de algunos programas de Netflix y 
comprarle las licencias.  
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G: A continuació, us parlaré de dos temes que va anunciar Reed Hastings, CEO de 
Netflix, en una conferencia. Primer de tot, va dir que als paisos on hi ha Netflix i 
plataformes digitals, han ajudat a reduïr la piratería, què en penseu? 

H1: Creo que tiene razón, la verdad es que por el mínimo precio de 7,99 pueden 
consumir todo tipo de películas y series. Ahora mismo yo solo conusmo a través de 
plataformas legales, me parece muy práctico. Además por las piratas entran muchos 
virus y esto no me gusta. Bueno, ahora siempre puedes encontrar una buena serie o una 
buena película que ver, no debes recorrer a webs ilegales. Yo creo que sí ha ayudado a 
disminuir el consumo pirata de películas y además, de una muy buena manera 

H3: Jo penso el mateix, sí que és veritat que quan no trobo un producte a Netflix me’n 
vaig a pordede o alguna pàgina il·legal però no de la mateixa manera que abans. Crec 
que va ser al 2012 quan es va tancar Megaupload, hi va haver un gran descens de la 
pirateria. Recordo que va causar molt de furor, la gent estava perduda i no sabien on 
mirar les sèries. Just en aquell moment va aparèixer Wuaki TV, però no va saber arribar 
tant a la població com Netflix, ha fet. 

D1: Com ha dit el CEO de Netflix, les plataformes digitals estan ajudant a reduir en 
gran part la pirateria. L’altre dia vaig llegir un article que ho corroborava i deia que 
inclús plataformes com ara Spotify estan aconseguint reduir descàrregues il·legals. 
Penso que poc a poc ens anirem acostumant a tenir-ho tot dins les plataformes digitals i 
ja no caldrà recórrer a plataformes il·legals.  

D2: Opino igual, yo hace tiempo que ya no utilizo plataformas ilegales. En mi caso es 
verdad que no ha sido dado por las plataformas digitales, sino por desinterés por mi 
parte y falta de tiempo. Però creo que sí, que ha influenciado.  

D3: Jo també crec en això, ja fa temps que el consum il·legal està disminuint i és obvi 
que s’atribueixi a les plataformes digitals. Tothom coneix algú que té Netflix per tant, 
tothom pot mirar productes audiovisuals de manera legal. Ja no hi ha tanta necessitat de 
consum, és més fàcil consumir bé que consumir malament, per això està disminuint.  

H2: La veritat és que sí, entre els virus que t’entren i el temps que passes mentre 
busques alguna sèrie que t’agradi, que funcioni l’enllaç, que es vegi bé, que els subtítols 
estiguin bé… Cansa, per tant, crec el mateix que ha dit la Berta, és més fàcil fer-ho bé 
que fer-ho malament. Me’n recordo del missatge que sortia quan portaves 72 minuts... 
Era una cosa que no m’agradava gens. Realment abans de Netflix era molt difícil poder 
gaudir d’una bona pel·lícula. A mi no em molesta gens haver de pagar-ho per tenir 
qualitat 

G: També va anunciar que poc a poc, les plataformes digitals acabarien substituint 
la televisió, què en penseu d’aixo? 
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H1: Bueno esto ya es difrente, yo creo que la tele acabará siendo puro telediario y 
programas basura. Está perdiendo la esencia, es mucho más fácil consumir por internet 
que no esperar a ver lo que te gusta por la televisión.  

H3: Jo també penso com Gonzalo, no crec que ho acabin substituint però els números 
parlen per si sols. La televisió està perdent molta audiència, i les cadenes que abans 
lideraven amb un 25% de share ara ho fan amb un 14%.  

D1: Amb això tens raó, com he comentat abans, la televisió està cavant la seva pròpia 
tomba. Els programes actuals no són bons, audiovisualment parlant. Per tant, les 
plataformes digitals ofereixen allò que la televisió no ens dona. A part, aquí conflueixen 
molts altres temes també, la immediatesa, les noves tecnologies… Ens estem 
acostumant a tenir-ho tot, per això han triomfat les plataformes digitals, perquè ens 
donen el que volem quan  ho volem.  

D3: Penso el mateix que la Sílvia. Les plataformes digitals no crec que acabin 
substituint la televisió, però l’audiència prefereix altres formats i aprofita més els 
productes que troba a través de plataformes.  

D2: Yo creo que substiuir totalmente no pasará. Lo mismo se decía con la radio. Si es 
verdad que la media de consumo de la televisión está bajando, pero  aún hay mucha 
gente que la mira, y son personas que la van a seguir mirando pase lo que pase. Debe 
cambiar el concepto pero.  

H2: Sí, amb això que diu la Daniela té raó. Ja el concepte de televisió analògica ha 
desaparegut fa temps i últimament s’està ajudant molt de les plataformes digitals. Estan 
pendents dels internautes perquè saben que tenen molta audiència social i també l’han 
de tenir en compte. Així que no crec que sigui una substitució, sinó més una variació 
cap a un altre tipus de model.  

D1: Penso totalment el mateix. El model televisiu que estem acostumats està 
desapareguent i és important analitzar en quin panorama ens estem decantant. Gràcies  a 
les plataformes digitals, la televisió haurà de fer un canvi de concepte.  

H1: Si, yo pienso lo mismo. O la televisión hace un canvio de chip o empezará a 
quedarse sin audiencia. La gente se está desinteresando por programas tipo 
Supervivientes o las séries que intentan  imitar a las que hace Netflix. En parte yo creo 
que es por la publicidad.  

D2: Sí, en eso tienes razón. Una de las cosas que más me fastidia cuando estoy viendo 
algo por la tele es la publicidad. Hay realmente un exceso de publicidad pero la verdad 
que es el motivo por el cual hay programas. Viven de eso.  

D1: Si, es veritat que viuen de la publicitat, però les cadenes privades abusen realment 
del seu ús i això els perjudica directament. Han de buscar una solució o les plataformes 
s’emportaran la poca audiència que els hi queda. 
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Annex 6: TRANSCRIPCIÓ TERCER GRUP DE DISCUSSIÓ. 
 
Enrique Carreño – H1 
Lluis Botet – H2 
Nuria Muñoz – D1  
Laura Sabater – D2  
Rosa Vila  - D3 
Carlos Frias – H3 
Guillem Artigas – G  
 

Categoria 1: Hàbits de consum tradicional i online 

G: Mireu la televisió? 

H1: Sí, la segueixo mirant però realment el meu consum ha canviat molt des de 
l’arribada de les plataformes digitals.  

H2: Jo també. Però no tant com abans. Amb els nens a vegades ens posem a veure-la 
però no fan tantes coses que ens agradin.  

D1: Sí, la segueixo mirant. No tinc cap plataforma d’aquestes per tant segueix sent la 
meva única plataforma.  

D2: Jo també la segueixo mirant. Tinc CANAL + però ho mirem molt puntualment. La 
televisió és un hàbit que miro cada dia.  

D3: Doncs jo no tant… per mirar el telenotícies potser però això de posar-m’hi a la nit 
com ho feia abans ja no. A vegades puc estar mirant una sèrie per l’ordinador i tenir la 
notícies a la tele de fons, sóc una dona, puc estar atenta a les dues coses  

H3: Yo igual que Rosa para estar informado sí, pero la mayoría de cosas las veo por 
Movistar +.  

G: Què mireu per la televisió? Sèries? Pel·lícules? Altres formats? 

H1: Sèries i pel·lícules majoritàriament. El contingut ha variat i ara ja no hi ha moltes 
coses a veure. M’agrada més mirar a través de les plataformes digitals. 

H2: Quan la posem és per mirar informatius sobertot. Ens agrada estar al dia. Les sèries 
i les pel·lícules no ens agraden tant per la tele. Hem vist Vis a Vis, que ens ha agradat 
molt, la última de Mediaset, Sé Quién Eres… o programes com Mi Casa Es La Tuya, o 
de TV3 com El Convidat, APM…. També ens agrada OH Happy day…  

D1: Doncs ara miro programes com Ahora Caigo, o Boom, o pasapalabra… També 
m’agraden de TV3 com APM, Oh Happy Day jo també ho miro… pero recordo 
programes com ¡Alla Tú! Presentat per Jesús Vázquez. Haurien de tornar a fer 
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programes com aquell! M’encantava! Ah, i el programa que m’encanta és Tu Cara Me 
Suena o La Voz. M’agraden  molt els programes de cantar.  

D2: El mateix que ha dit la Nuria, programes de TV3 sobretot… A vegades Pasapalabra 
i el telenotícies, això cada nit, però la veritat és que la poso i després de sopar ja em 
quedo dormida… així que tampoc la miro gaire.  

D3: Jo per la televisió poquet. Alguna sèrie puc enganxar però no gaire, més que res 
telenoticíes per estar informada. Tot ho miro ara per Netflix. 

H3: Yo por la televisión igual, los telenotícias a veces pero nosotros lo miramos todo 
por Movistar +. Tenemos el paquete familiar así que tenemos películas, deporte, 
series… de todo. La verdad es que miran más mis hijas y mi mujer que yo.  

 
G: Consumiu contingut audiovisual diàriament? Quantes hores? 

H1: Una mitjana de 2h més o menys. 

H2: Unes dues o tres hores, sobretot per la nit.  

D1: Sí bastant, pel matí miro programes de tertúlia, pel migdia el telenotícies i la Riera, 
per la tarda Pasapalabra i per la nit el telenotícies i el que facin després. Per tant podria 
dir que unes 4 hores més o menys.  

D2: Sí, també. Unes tres o quatre hores al dia.  

D3: Doncs en total jo també diria unes 3 horetes. 

H3: Yo mucho menos, unas dos si llegan, no tengo tampoco mucho tiempo. 

G: Consumiu sèries i pel·lícules /contingut de manera online? 

H1: Sí. 

H2: Sí. 

D1: No 

D2: No 

D3: Si 

H3: Si 

G: Quines plataformes fas servir? 

H1: Netflix majoritàriament.  
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H2: Netflix per a mi, i Wuaki pels meus fills.  

D1: Cap, la televisió 

D2: Canal + però ho miro poquet. Ho vaig contractar ja fa molts anys, per a veure 
pel·lícules i futbol em va bé, així que no m’he hagut de canviar cap a les altres 
plataformes 

D3: Netflix 

H3: Movistar + y la televisión.  

G: A través de quin dispositiu mires productes audiovisuals? 

H1: A través de la televisió a vegades, per l’ordinador també i a molt puntualment per 
l’ipad, però el faig servir més per feina.  

H2: Per a la televisió majoritàriament. Als nens els hi poso per l’ordinador a vegades o 
quan anem amb cotxe per la tablet. 

D1: Jo per la televisió.  

D2: Jo també per la televisió també. 

D3: Netflix ho miro per l’ordinador.  

H3: Por la televisión.  

 
Categoria 2: Introducció a Netflix 

G: Coneixeu la plataforma de consum digital Netflix? 

H1: Sí 

H2: Sí, la conec i la tinc.  

D1: Doncs l’he conegut ara que en Guillem m’ha dit de fer això (Riures) No, em sap 
greu però no la coneixia.  

D2: Jo si n’he sentit parlar però fa poc. No em rodejo de gent que ho miri per tant no 
m’han dit res. Els meus fills si que ho tenen.  

D3: Sí.  

H3: Sí la conozco pero no la utilizo.  

G: Quan la vau conèixer? A través de quí/com/on? 
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H1: La vaig conèixer per la televisió fa un any més o menys.  

H2: Jo la vaig conèixer fa dos anys, quan va sortir. Estic al dia d’aquestes coses i em va 
cridar l’atenció, crec que vaig veure una notícia per internet i vaig decidir provar-ho.  

D3: La vaig conèixer a Mèxic, una amiga meva, bé, la meva ajudant de la feina un dia 
que estàvem a casa seva em va posar una pel·lícula per allà i quan vaig venir aquí l’any 
passat m’hi vaig subscriure.  

H3: Yo Netflix lo conocí hace un tiempo, he escuchado hablar de ella muchas veces 
pero realmente nunca la he probado.  

 
G: Esteu subscrits a Netflix? Des de quan? Compartiu la subscripció? Amb qui? 

H1: Sí, amb 3 amics des de fa un any. Realment em vaig acabar fent Netflix per les 
seves pròpies produccions. Tenen sèries molt bones, com ara Orange is the New Black 
o House of Cards. 

H2: També, estem subscrits tota la família. Som jo, la meva parella i els meus dos fills.  

D1: No 

D2: No, tampoc.  

D3: Jo sí, la vaig començar l’any passat. La comparteixo amb el meu marit i la meva 
germana que té 30 anys.  

H3: Netflix no tengo, Movistar+ si y lo compartimos toda la familia.Bueno todos lo 
miramos por la televisión convencional.  

G: Cap a quin contingut et centres més, pel·lícules o sèries? 

H1: Sèries, sobretot m’agraden House of Cards, Breaking Bad, Better Call Saul, Orange 
is The New Black… 

H2: En el meu cas miro més pel·lícules. La meva parella mira més sèries i els meus fills 
sèries i pel·lícules.  

D3: Quan miro Netflix és per veure pel·lícules i alguna sèrie.  

 
G: Creus que és una plataforma fàcil d’utilitzar? 

H1: Sí és pràctica i senzilla.  

H2: Sí, molt fàcil. 
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D3: Sí, el que em va sorprendre és que és molt fàcil i va molt ràpid. Havia vist abans 
Yomvi o WUAKI, no recordo bé quina era, però em va semblar molt  complicada. 
Netflix és més simple i em va semblar molt fácil, així que noies us podrieu animar! 
(Riures) 

D2: Uf, jo, es que tot el que sigui relacionat amb internet em posa bastant nerviosa i em 
costa molt.  

H1: Si, però si la probes ja veuràs que és fàcil. No et costarà agafar-hi el truc.  

D3: A part segur que el teu fill o algun amic té la subscripció i pots compartir-ho o que 
et deixi un usuari.  

G: Creus que disposa de un gran ventall de contingut? 

H1: Sí, sobretot està molt bé pel tema del contingut original que crea.  

H2: Ara sí, abans no tant.  

D3: No crec que tingui tot el contingut que la gent vol, però em sembla que té grans 
pel·lícules que realment desconeixem. He pogut veure per allà coses que no m’esperava 
i he conegut directors realment molt interessants.  

H1: Alguna recomanació? 

D3: Sí! Has de mirar una pel·lícula que es diu De Óxido y Hueso, de la Marión 
Cotillard, i dirigida per un director francès que es diu Jacques Audiard. Ara mateix 
només em ve el cap aquesta, però tinc una llista molt llarga. És molt còmode que puguis 
guardar les pel·lícules que t’interessen a la llista perquè així sempre tens algo per 
veure!” 

 
G: Fas servir alguna altra plataforma? Per quin motiu? 

H1: Abans feia servir Wuaki però no es comparable amb Netflix. Abans Netflix no tenia 
gaires productes destinats a nens petits, per tant vaig optar per Wuaki que tenia més 
varietat. Ara realment Netflix ha millorat molt el seu catàleg i ja té molts més títols per 
a tota la família. 

H2: Doncs jo sí que faig servir Wuaki, perquè té millor contingut per a nens i pots 
llogar pel·lícules més recents, tot i que no ho fem mai.  

D3: No, només Netflix.  

G: Quina creus que és la plataforma més fàcil d’utilitzar? 

H1: Netflix sens dubte.  
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H2: Doncs optaria cap a Netflix, però Wuaki també és simple.  

 
G: Creus que varia molt el contingut entre una plataforma i una altra? 

H1: Sí, el contingut de Netflix és més nou i més interessant.  

H2: Això sí, molt, i sobretot ara. Tal com a dit en Tino, Netflix té molt contingut nou i 
més interesant. A més a més ultimanet està adquirin les llicències de pel·lícules molt 
bones així que està ampliant molt bon contingut. La veritat és que Wuaki no té tan bon 
contingut que entri en el pagament que fas mensual.  

D3: Bueno, no miro Wuaki ni Yomvi però crec que allà tenen més pel·lícules de 
pagament addicional a la quota que tinguis estipulada.  

H2: Wuaki té un apartat on pots mirar pel·lícules sense pagar addicional i després té un 
apartat que normalment són pel·lícules més noves i interessants que s’han de pagar a 
part.  

 
Categoria 3: Abans de Netflix 

G: Per on miraves les sèries i pel·lícules? 

H1: Per la televisió, mai he utilitzat les plataformes il·legals.  

H2: Abans de Netflix per Wuaki, i abans de Wuaki doncs simplement ho miràvem per 
la televisió. Tampoc hem utilitzat plataformes il·legals.  

D1: Jo sempre ho he mirat per la televisió i me’n recordo fa anys que ho llogàvem per el 
videoclub però mai he utilitzat res il·legal.  

D2: Jo tampoc, o per la televisió o per Canal +. Abans si que ens compràvem més 
pel·lícules però ara ja no,  

H2: Abans era més difícil enganxar una cosa que t’agradés. Recordo les pel·lícules del 
divendres a la nit, que creuàvem els dits perquè fos bona... I sempre acabava sent un 
avorriment. Ara ja no ens preocupem, posem Netflix i segur que trobem alguna que ens 
agradi. 

D3: Abans podia mirar-ho per la televisió o si que fa molt de temps m’ho podia 
descarregar per Utorrent, però molt puntualment. Normalment només ho feia per 
descarregar cançons per la meva feina.  

H3: Pues íbamos al cine. Puntualmente habíamos alquilado películas pero no era lo 
habitual. Cine y tele.  
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G: Quantes hores passaves mirant i consumint productes audiovisuals? 

H1: Doncs més o menys com ara, unes dues o tres hores.  

H2: Igual també una mica com ara, l’únic que si miràvem era més per la televisió i amb 
tot el tema de publicitat a vegades no ho acabem.  

D1: Com ara també, unes 4 hores.  

D2: També, el mateix que ara. Depèn del temps que tingui però més o menys també 
això unes tres o quatre hores.  

D3: Doncs jo molt menys la veritat! Pensant que havíem d’enganxar la pel·lícula per la 
tele o anar-la a veure al cine era molt diferent. Miraves una i ja, ara podria veure’n dos 
si tinc temps! 

H3: Un poco como ahora, igual más porque ahora tengo las dos pequeñas que cuidar.  

 
Categoria 4: Canvi en el consum 

G: Creus que ha canviat el teu consum un cop arribat Netflix? Ara consumeixes 
més o menys? 

H1: Ara consumeixo molt més.  

H2: Si jo també, nosaltres mirem molt més.  

D3: Sí, com he dit ara miro molt i molt més. Podria veure’n dues seguides o capítols de 
sèries és això, en puc arribar a mirar dos o tres seguits. A més a més, es molt còmode 
que puguis guardar les pel·lícules que t’interessen a la llista perquè així sempre tens 
alguna cosa per veure! 

G: Quantes hores passes mirant i consumint productes audiovisuals a Netflix? 

H1: 1-2 hores diàries 

H2: Si entre 1 i 2 o més, depèn del dia.  

D3: Unes tres o així més o menys.  

G: Quin tipus de productes et criden més l’atenció? 

H1: Sèries 

H2: Pel·lícules dels anys 70 i m’encanta que Netflix tingui un apartat d’això! 
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D3: Pel·lícules alternatives, franceses m’agraden molt. També sèries, puc estar al dia de 
tot, Merlí m’agrada molt. 

H1: Saps que Merlí també s’ha passat per la tele? 

D3: Sí, jo m’he enganxat a Merlí gràcies a Netflix. Quan ho feien per la televisió no 
m’anava bé per horaris, així que ho miro ara! 

 
G: Creus que Netflix és una bona plataforma? Estàs satisfet amb la plataforma? 

H1: Sí estic molt satisfet.  

H2: Sí molt 

D3: Sí! M’agrada molt.  

 
Categoria 5: Preguntes pels no consumidors 

 
G: Aquells que no us heu subscrit, preteneu fer-ho? Per què? 

D1: Jo ja estic bé amb la televisió la veritat, però si em diuen que és tan i tan interessant, 
li demanaré al meu fill que m’ho instal·li i m’expliqui com va! 

D2: Jo per ara tampoc, no sóc tan fan de programes i sèries com per pagar més.  

H3: No por ahora, Movistar+ me parece completo y por lo que utilizo yo ya me va bien.  

G: Què en penseu de Netflix? 

D1: Doncs pel que esteu dient és una plataforma que té moltes sèries i pel·lícules! 

D2: Penso el mateix. Crec que ha fet un boom molt gran perquè els joves el que volen 
és poder veure moltes coses, però realment nosaltres ens adaptem bastant al que hi ha a 
la televisió i tampoc necessitem aquesta plataforma.  

D1: Sí, penso el mateix.  

H2: Pero és que no us agraden les sèries i les pel·lícules? 

D2: A mi sí que m’agraden però tinc masses coses al cap com per ara també posar-me 
amb això. Ja em va costar el Whatsapp i tot això que ara m’adapto al que facin a la tele.  

D1: Jo igual, ho trobo bé i la gent que te ganes d’aprendre-ho que ho faci, però crec que 
en el meu cas no ho faria servir… per això tampoc ho he intentat ni aprendre. Ja em va 
bé com estic.  
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H3: Yo en mi casa ya estamos satisfechos con Movistar +. Realmente creo que Netflix 
está más enfocada a jóvenes. Para las familias la verdad es que sale más a cuenta tener 
los paquetes que ofrece movistar.  

G: El fet de no tenir-ne com us fa sentir en relació al vostre entorn? 

D1: No m’influencia en res… Amb les meves amigues no parlem d’això, perquè 
tampoc estem tan al dia de les pel·lícules o les sèries… Si comentem alguna cosa és 
sobre notícies de la televisió o coses que passin, però com que no em relaciono amb 
gent que li agradin tant les series doncs no em sento desplaçacada ni res.  

D2: Jo igual… suposo que per la gent jove si que importa més estar a l’última de la 
tecnologia i tot això que els hi agrada però realment a nosaltres no ens molesta tant. Jo 
no m’he sentit desplaçada en cap moment ni res.  

 
G: Creus que la televisió hauria de fer un canvi de programació? 

D1: Sí que es veritat que la televisió ha canviat, ara els programes no són tan bons com 
abans i és més difícil mirar-ho. Igualment jo la segueixo mirant, estic molt acostumada 
a tenir-la posada cada dia i així també em fa companyia. És més un hàbit que una 
necessitat.  

D2: Amb això també hi estic d’acord, la televisió ha canviat molt i realment els 
programes que posen ara no són tant bons. Haurien de tornar una mica al que feien 
abans, fer-ho més simple i de més qualitat.  

H3: Yo opino lo mismo. Sin ir más lejos y nos fijamos en los dibujos animados… La 
programación de ahora es una basura comparado con antes. Los dibujos ya no son lo 
mismo. Por eso decidimos agarrar el paquete de Movistar+ porque en la televisión no 
hay suficiente contenido como para entretener a tus hijos.  

H2: Penso el mateix que en Carlos. Vaig haver d’agafar Wuaki perquè sentia que els 
meus fills no tenien suficients sèries “educatives”. Falta productes de qualitat. Canals 
com BETEVE aposten per oferir aquest tipus de productes, però també són les cadenes 
que menys audiència tenen. Haig de comentar que les sèries per les quals ara aposten 
Mediaset i Atresmedia han pujat de qualitat i s’assemblen a les americanes, però 
igualment, ha perdut molta bona producció sobretot a l’hora de la realització de 
programes.  

D3: Jo fa temps que no em fixo en els programes de la televisió. De tant en tant 
m’adono de notícies sobre personatges mediàtics que agraden als joves però realment a 
mi no m’interessen. El que si es veritat, és quan passa alguna cosa important 
d’informació m’agrada mirar-la per veure què és el que ha passat, ja que a vegades per 
les xarxes socials es poden mal interpretar coses. Fa poc va sortir que fins i tot 
manipulen els atemptats perquè sembli que hi hagi més morts… És difícil de creure.  
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H1: Totalment d’acord. La televisió necessita un canvi de programació encarat més  cap 
a productes interessants i de qualitat.  

 
G: Reed Hastings, CEO de Netflix, va afirmar a una conferència al MWC de 
Barcelona al 2017 que les noves paltaformes digitals com Netflix, ajudaven a 
reduïr la pirateria. Tu què en penses? Segueixes consumint productes a través de 
plataformes il·legals o només per plataformes digitals? 

H1: Aquestes noves plataformes ofereixen la possibilitat de gaudir de productes de 
qualitat amb un preu molt assequible. I quan parlo de qualitat, no només parlo de 
qualitat del producte sinó de la seva reproducció. Quan baixes una pel·lícula pot haver 
estat gravada directament a la sala del cinema i la seva qualitat de reproducció és 
ínfima. En el meu cas, guanya la qualitat a la necessitat imperiosa de veure una 
pel·lícula recent o acabada d’estrenar.  

H2: Jo penso el mateix que en Tino. Per a diferents generacions d’edat és veritat que hi 
ha coses que importen més com ara la rapidesa de veure una pel·lícula, però en el meu 
cas, i crec que en el cas també de tots els d’aquí, és més important veure-la d’una 
manera òptima i amb bona qualitat. Per això també podem dir que la nostra generació 
no ha consumit tants productes il·legals ja que prioritzem la qualitat.  

D3: Totalment d’acord. Jo penso que les plataformes digitals han aconseguit disminuir 
molt la pirateria. El cinema s’havia convertit en una afició de rics, havia pujat molt i era 
per ocasions especials. Ara, gràcies a les plataformes pots tornar a abans i mirar tot el 
que vulguis per preus assequibles. Això crec que ha influenciat directament i ha fet 
disminuir la pirateria. Crec que abolir-la ja és un altre pas i sempre hi haurà però la 
veritat és que ha disminuït molt i això és un gran pas.  

H3: Pienso lo mismo. Cuando vivía en Méjico la pirateria era mucho más presente que 
ahora. Ahora resido aquí en Catalunya, desde hace ya más de 7 años, pero cuando 
vuelvo allí de viaje me doy cuenta que (a pesar de que sigue habiendo consumo a través 
de plataformas ilegales) ha pasado en un segundo plano y las paltaformas digitales estan 
ayudando a reducir este mal comportamiento. Netflix esta triumfando y esto es muy 
importante.  

D2: Pel que fa el meu cas, jo mai havia consumit res de manera il·legal. No he tingut 
mai la necessitat. Suposo que són edats diferents i generacions diferents. Aquest 
consum va dirigit a les persones que saben com fer-ho, jo no sabria ni com posar-mi.  

D1: Jo penso el mateix que la Laura, no puc opinar molt sobre això perquè tampoc mai 
he tingut un consum il·legal. Sí que és veritat que abans aprofitàvem més per anar al 
cinema, ja que estava molt més bé de preu i potser dues vegades al mes o més hi 
anàvem. Però si que es veritat que ara feia temps que no hi anem per les pujades de 
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preus. S’han d’aprofitar els dies de l’espectador i tot però després també és veritat que 
el cinema està ple de gent!! 

 

G: Ultimament s’està parlant de la substitució de la televisió gràcies a les 
plataformes digitals. Creus que acabarà passant? O cap a quin model de la 
televisió ens encaminem? 

H1: Jo crec que no per que hi ha un element d’immediatesa que les plataformes no 
poden donar (almenys fins ara)... Tot el tema de les notícies, per posar un exemple. 
Probablement les tv s’haurien d’especialitzar-se en determinats continguts que les 
plataformes no donen per continuar existint. D’aquesta manera ambdues eines es 
complementarien i oferirien productes que busca el consumidor (que no en tots el casos 
són de qualitat, des del meu punt de vista... Com gran hermano, supervivientes, 
Hombres y mujeres y viceversa...) 

H2: Aquest punt de vista és molt interessant. Les plataformes digitals no poden acabar 
de donar tot le que la televisió s’ha guanyat durant aquest temps. La immediatesa a 
l’hora de les notícies, estan estipulades sempre de veure a través de la tele. La gent no 
pensa: oh, hi ha hagut un atemptat, vaig a posar Netflix a veure si ja hi ha una sèrie que 
parli d’això. Aquesta és la diferència que fa que la televisió segueixi imposada. Però 
després, també s’ha de dir que la televisió ha de guanyar la lluita amb les sèries de 
ficció.  

H1: Últimament s’està “posant les piles” i està apostant per nou contingut interessant. 
Està fent un anàlisis de les necessitats dels espectadors i així veure què poden oferir. 

H2: Totalment. Per exemple sèries com “Se quién eres” ja aposten per un tipo de format 
més treballat, més americà… Bàsicament el que agrada ara.  

H1: O sense anar més lluny, la catalana “Merlí” o abans, “Polseres Vermelles” són 
series que han sigut comprades per Netflix i estan disponibles a la plataforma, així que 
realment és el contingut que estan buscant. Això és un gran pas per a productores de 
televisió.  

H3: Pienso exactamente lo mismo. La televisión ha sido uno de los medios que más ha 
marcado paso de generaciones, así que no puede ser substituido así como así. Se ha 
ganado un público y ha desarrollado programas específicos para ella, pero si es verdad 
que hay esa capacidad de immediatez referida a las notícias que las plataformas 
digitales no pueden tener. La tele tiene a miles de personas trabajando para intentar 
ofrecer gran contenido i las plataformas digitales también, pero aún estan en proceso de 
adaptación. Hace poco que han empezado y no pueden tirar un veterano como es la 
televisión que lleva más de 20 años ofreciendo contenido.  
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D2: Jo no crec que la substitueixin. La televisió està canviant i és normal que es 
plantejin aquestes coses, però realment té molt de camí fet i un gran públic, així que 
serà difícil que sigui substituit per una cosa que ara mateix acaba de sortir.  

H2: La veritat és que és una transició del mitjà cap a un format més “en directe” i 
informatiu. Igual que els diaris han hagut de passar OFFLINE a ONLINE, per seguir 
sent competents i no desaparèixer, doncs la televisió farà igual: Informatius, programes 
d’opinió, esports... Opino que fins i tot amb les produccions pròpies que alguns canals 
tenen, les haurien de transmetre per les plataformes digitals si volen tenir més 
repercussió 
 
D3: Jo crec que les plataformes digitals tenen molt de rodatge. No fa ni 3 anys que 
s’han globalitzat i ja tenen molts usuaris, però el que diuen és veritat. La televisió és 
veterana en aquest sentit i porta molts anys oferint programes i contingut. És difícil que 
sigui substituït. 
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	REsum castellà: El consumo de productos audiovisuales está cambiando debido a la aparición de las plataformas digitales y el vídeo a demanda. Este es un estudio sobre cómo ha impactado Netflix y las plataformas digitales en el consumo mediático de la población catalana. Para analizar este impacto, he utilizado dos herramientas de estudio. Una encuesta que me ha permitido obtener unos resultados cuantitativos, y tres focus grup que me han aportado resultados cualitativos. Los hábitos de consumo han cambiado, ahora la población consume más horas de productos audiovisuales de una manera más fácil y cómoda. Estos hábitos han variado según los grupos generacionales. Los Millenials han aumentado su consumo y se han adaptado a las plataformas de una manera muy satisfactoria. Los Baby Boomers no han cambiado su consumo y no se han introducido tanto. Las plataformas de consumo online están definiendo un nuevo ecosistema mediático que cambiará las Ciencias de la Comunicación. 
	REsum anglès: The consumption of audiovisual products is changing due to the appearance of digital platforms and video on demand. This is a study about how has impacted Netflix and digital platforms in the media usage of the Catalan population. To analyze this impact, I have used two study tools; a survey that has allowed me to obtain quantitative results, and three focus groups that have given me qualitative results. Therefore, the habits of consumption have changed. Nowadays, the population consumes more hours of audiovisual products in an easier and more comfortable way. These habits have varied according to the generational groups. The Millenials have increased their consumption and have adapted to the platforms in a very satisfactory way. Baby Boomers have not changed their consumption habits and have not been introduced so much their leisure customs. Online consumer platforms are defining a new media ecosystem that will change the Media and Communication.


