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1. Hashtag Setmanal, el nou espai  

pels joves
En aquest Treball de Fi de Grau es proposa la posada en marxa d’un nou programa de televisió, amb l’objectiu de trencar amb el patró

establert de la major part d’espais televisius. Es tracta d’un projecte ambiciós i innovador, en el qual mostrem continguts dirigits a un target

en concret, la Generació “Millennial”. Volem donar l’oportunitat als que pertanyen a aquest grup de persones d’estar informats i de

promoure un pensament crític sobre el que passa al seu voltant.

Ens proposem tirar endavant  aquest programa per què no  ens consta

que cap altre abans hagi tractat temàtiques ni aspectes que  preocupen

als joves “Millennials”. Volem saber quines són les seves inquietuds i

plasmar-les en un espai on tinguin cabuda les visions de tothom qui

vulgui dir la seva i participar. És per aquesta raó que ens basem en la

xarxa social per excel·lència avui dia, Twitter, per a arrancar amb els

continguts del programa i veure què i com es debaten a la xarxa els

anomenats trending topic.
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D’aquesta manera, volem crear un punt de convergència entre la televisió, mitjà de comunicació tradicional

i clàssic, i Twitter, que obre les portes, juntament amb les altres xarxes socials a un món digital i encara

molt desconegut per a la majoria de nosaltres. Així, apostem per un programa de televisió que es basa en

una xarxa social, com si d’una retroalimentació es tractés: els aspectes que hagin estat més rellevants a les

xarxes es plasmen de forma ordenada i entenedora a la televisió, mentre que alhora tot allò que s’expliqui a

la televisió pot ser comentat de nou a Twitter.

Tenint en compte les característiques d’aquesta anomenada Generació “Millennial”, ens aferrem a la

presència dins el programa de veracitat, actualitat, profunditat, rigor i, sobretot, qualitat informativa.

Creiem que són ingredients indispensables que no podem deixar de banda en la creació d’aquest projecte

televisiu.
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2. Les bases de Hashtag Setmanal
2.1. Evolució de la societat de masses, tecnologia i el seu
impacte

L’impacte tecnològic és l’anàlisi de la influència de la tecnologia en les

diferents societats. Aquest impacte o influència pot manifestar-se de manera

negativa, positiva o neutra. En aquest marc, podem analitzar diferents

aspectes: impacte tecnològic en la cultura, impacte tecnològic en l’esfera

laboral, impacte tecnològic en el medi ambient... Però el que ens interessa és

l’impacte que té, ha tingut i tindrà la tecnologia en la nostra societat i les

conseqüències sobre les persones que en formen part.

Al segle XX comença a sorgir el que a dia d’avui coneixem com a societat de

masses, terme que apareix a partir de la Revolució Francesa i del qual en traiem

el concepte de comunicació de masses. D’aquest concepte sorgeix la idea

d’uniformitat; que tots els ciutadans comparteixin idees, gustos, tradicions,

vivències i valors. Aquest conjunt de persones es caracteritza pel consum.
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La primera ocasió en què es pot intuir el potencial dels medis de comunicació és en la Primera Guerra Mundial, on es comencen a idear

maneres de fer PROPAGANDA amb la finalitat de convèncer a la societat que la guerra era necessària. Els governs implicats van creure en

el gran potencial d’aquesta arma propagandística, mitjançant els diaris, per a projectar el missatge que volien fer arribar al màxim de

ciutadans possible.

Ja amb l’inici de la Segona Guerra Mundial, aquest paper propagandístic s’intensifica i es dirigeix directament a les masses amb l’objectiu de

repetir sempre el mateix missatge: que la guerra continuava essent necessària.

A finals dels anys 60, es comença a introduir un altre mitjà que també contribuirà a

l’expansió i consolidació de la societat de masses: la televisió. Gràcies a la seva implantació,

per primer cop es pot veure la retransmissió gairebé en directe de la Guerra de Vietnam.

Les seves imatges tenen una gran repercussió en la societat fins arribar a crear un

moviment en contra de la guerra.

Tenint en compte aquests dos exemples anteriors, el poder que exerceixen els mitjans sobre

les persones que els consumeixen a l’hora d’informar és indubtable, com també de crear

opinions determinades i de centrar la seva atenció en un tema o en un altre.

És per això que a partir dels anys 70 comencen a sorgir una sèrie de teories per a estudiar

aquest fenomen. Una de les primeres va ser la teoria de l’Agenda Setting.
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La teoria de l’AGENDA SETTING, va ser elaborada per McCombs i Shaw al 1972. Aquesta teoria exposa que els mitjans de comunicació ens

proporcionen una agenda de temes però ¿per què se seleccionen uns temes i no uns altres? D’això se’n diu framing: se seleccionen certs aspectes

de la realitat als quals se’ls atribueix més importància en un text comunicatiu. Seleccionem i enquadrem aquella realitat que volem. Els mitjans

de comunicació fan el mateix, seleccionen certs aspectes de la realitat donant-los-hi més rellevància i això fa que siguin les temàtiques centrals

de la societat.

També dins del framing s’ordenen els elements de manera

jerarquitzada. D’aquesta teoria en sorgeix l’anomenat efecte

priming, que es basa en la interiorització de l’agenda per part

del públic. Quan un individu interioritza la informació, la

convertim en coneixement i construïm un esquema mental

que acaba quedant-se en la nostra memòria en forma

d’empremtes de memòria.
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El desenvolupament de la tecnologia des d’uns anys ençà ha estat més que vertiginós. Tant es així que s’ha convertit en el principal

producte de consum per part de les societats modernes i s’ha introduït en tots els àmbits i nivells socials. És per aquesta raó que els

pensaments, les idees i les conductes dels éssers humans actuals estan condicionats directament per la tecnologia i els seus efectes.

De fet, es diu que actualment estem submergits en la denominada SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.

És innegable que avui dia la tecnologia, la ciència i la societat van de la mà. En les societats democràtiques tots els ciutadans i no

només experts en la matèria han d’assumir la seva responsabilitat de conviure amb aquests avenços tecnològics i acostumar-se a

pensar que la seva participació és tan necessària en aquest camp com en qualsevol altre. La tecnologia fa que els humans ens haguem

de reinventar constantment i haguem d’estar actualitzats.

Societat de la informació: Daniel Bell, 1973
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I una de les maneres que la gran majoria dels individus elegeixen per estar actualitzats i a la vegada informats són les xarxes socials. Són

aquells espais dins d’Internet destinats a que un grup de persones o organitzacions creïn vincles i relacions entre ells i es connectin els uns

amb els altres. En definitiva, una comunitat d’usuaris interconnectats entre sí.

És precisament sobre aquest conjunt d’usuaris que recau el gran impacte de les tecnologies. Ja aquest fet l’avançava Marshall McLuhan en la

seva perspectiva.

Segons ell, els medis tecnològics funcionen com a extensió de l’home, per

tant, permeten a l’ésser humà estendre les seves capacitats molt més enllà.

Si bé és cert que la tecnologia ha beneficiat nombrosos aspectes i contextos

de la nostra vida quotidiana, el seu impacte no només ha estat positiu. És a

les xarxes socials on es produeix la “INFOXICACIÓ”, una quantitat enorme

d’informacions diverses i contradictòries que hem de saber gestionar. Els

individus recorren a les xarxes per a estar informats del que passa al seu

voltant però s’ha de saber posar límits i no creure tot el que es veu ni es diu,

ja que a les xarxes “tots som periodistes”.

Infoxicació: Alvin Toffler, 1970
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La Generació Y o “Millennial” és especial i diferent de la resta. Té un caràcter molt distingit i està molt

familiaritzada amb les noves tecnologies, xarxes socials, aplicacions mòbils, i qualsevol altre aparell o eina

innovadora que tingui a veure amb la tecnologia. Per aquest mateix motiu, avui dia les empreses se centren

molt en aquesta generació, per tal d’adaptar els seus productes als interessos d’aquests joves, perquè són

els que tenen millor relació amb aquest àmbit. Per aquest motiu s’ha dirigit aquest producte televisiu als

joves “Millennial”.

Segons una estudi creat per EmailingNetwork, els joves de la Generació Y, també coneguts com els

“Millennials”, fugen de les conveccions, tenen un sentit de la llibertat molt marcat i la meta de la seva vida

és fer el que estimen. L’ús de les tecnologies, la presència permanent de la música en el seu dia a dia i el seu

caràcter tolerant són altres de les seves característiques. Són segurs, optimistes i estan oberts als canvis.

2.2. Què converteix la Generació “Millennial” en un grup tan especial?
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La Generació anomenada Y no consta d’una data específica per poder classificar-los de

manera clara, ja que cada autor especialitzat en aquest tema estableix unes dades diferents,

segons cada estudi. No obstant, tots coincideixen en establir la data de naixement de la

generació entre els anys 1980 i 1997. Per tant, són els successors de la Generació X, també

anomenada Baby Boom, corresponent als joves nascuts entre els anys 1960-1980 i que han

viscut part de la seva vida en una època bèl·lica o la postguerra.

Els “Millennials” es consideren tan especials a causa dels canvis que ha experimentat, nascuts

en un moment clau del desenvolupament tecnològic. El seu comportament i caràcter estan

marcats per uns canvis socials, econòmics i tecnològics importants. Per aquesta raó, moltes

empreses centren la seva recerca de producció en els seus interessos i gustos.
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Segons un article de BBVA sobre la banca i el repte plantejat pels joves “Millennials”, pel que fa a

la tecnologia, són addictes al mòbil, a les xarxes socials i a les plataformes d’Internet. Per tant,  

han  adaptat  les   activitats   quotidianes   a les   plataformes   d'Internet.  Segons Accenture,  una

empresa multinacional líder en serveis d’estratègia, consultoria i serveis tecnològics, entre

d’altres, el 94% dels joves de la generació “Millennial” són usuaris de la banca online. A més, fan  

ús d’aquestes plataformes durant més de tres hores diàries.

Una altra característica associada als joves d’aquesta generació és el seu caràcter incrèdul, és a

dir, tenen més tendència a desconfiar en les persones i les coses. A més, són molt independents i

representen el grup amb la tassa més alta de decepció religiosa i política dels últims 25 anys.

Aquest fet és causat la majoria de vegades per la dificultat de trobar feines que els agradin i els

satisfacin professionalment.

BBVA. (2018). ¿Quiénes son los “millennials” y por qué son una generación única? A https://www.bbva.com/es/quienes-
millennials-generacion-unica/ [consultat 15/03/2018]
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Segons una enquesta de Deloite Espanya de l’any 2017, el 43% dels “Millennials” es preocupen per la falta

de treball, pel terrorisme i per la corrupció corporativa o política.

A Espanya, el percentatge de “Millennials” que esperen tenir una millor situació econòmica que els seus

pares és del -1% i el percentatge dels joves que esperen ser més feliços que els seus pares és del 10% a

Espanya. Una altra dada important sobre aquests joves és el seu nivell d’estudis de grau superior: el 33,6%

dels joves pertanyents a aquesta generació tenen un nivell alt.

Finalment, el seu caràcter boomerang és dels que millor els defineix. Són els que han hagut de tornar a

casa dels pares i estan endarrerint la formació d’una llar pròpia a causa de la situació econòmica precària

que estan vivint: la dificultat de trobar feina i d’accedir a un habitatge independent.

DELOITTE. (2017). Encuesta Millennial. España. Consultat a  
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pa/Documents/about-
deloitte/2017_Millennials_Survey_Hallazgos%20ESP.pdf
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2.3. La relació dels “Millennials” amb Twitter

La majoria de joves “Millennials” fan servir Twitter com la xarxa social per excel·lència per conèixer les

últimes notícies, esdeveniments i successos, d’una manera immediata i qualitativa. Per això, volem basar en

nostre programa en el Twitter i la seva capacitat d’aportar informació de qualitat.

Segons Joey Little, Director Executiu de Digital&SocialMedia per AutoAlert, la plataforma de gestió del cicle

del comerç i la mineria de dades més important del sector tecnològic, el 61% dels usuaris de Twitter són

“Millennials”. A més, segons un estudi de The Cocktail Analysis, Twitter és afermat com a noticiari, amb un

48% dels usuaris totals. Twitter es considera fora de l’esfera “social”, ja que es fa servir molt sovint per

aconseguir informació de les notícies d’última hora o informació d’immediatesa. No obstant, ha patit un

retrocés en el seu ús, sobretot a causa de la falta de vídeos i de continguts més visuals.

LITTLE, Joey. (2016). 61% of Twitter Users Are Millennials. A https://www.digitaldealer.com/61-twitter-users-
millennials/ [consultat 10/04/2018]
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Un altre estudi, fet per Statista, el portal d’estadístiques i estudis, a l’abril de 2017 hi va haver a Espanya

més de 319 milions d’usuaris Twitter, essent la desena aplicació més utilitzada a Espanya.

Twitter és, doncs, la xarxa social millor valorada i més utilitzada per cercar notícies d’última hora. Tot i això,

els usuaris han de ser conscients que en aquest camp existeixen una multitud de “fake news”, filtracions

falses que donen informacions equivocades o inventades sobre un tema o succés. Aquest fenomen està

molt estès entre els joves i es produeix en tots els tipus de xarxes socials existents, tant sigui Whatsapp,

Facebook, Instagram, Twitter, etc. Hashtag Setmanal, mitjançant un recull qualitatiu i exhaustiu

d’informació, s’encarregarà de donar solució a aquest problema, fent un exercici de contrastació de totes les

notícies i informacions, de manera que el públic i els espectadors rebin una informació completament

verídica.

STATISTA. (2017). Twitter en España – Datos Estadísticos. A https://es.statista.com/temas/3595/twitter-en-espana/ 

[consultat 14/04/2018]
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2.4. Convergència entre televisió i Twitter

Avui dia la televisió continua essent un suport molt utilitzat per gran part

de l’audiència. Per tal de no quedar-se enrere, ha mantingut viva una

evolució que ha passat per un procés encara vigent de relació estreta amb

les xarxes socials. D’aquí en sorgeix l’anomenat efecte multipantalla, que

consisteix en repartir l’atenció dels espectadors d’un programa de televisió

en diferents suports i pantalles alhora.
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Segons un estudi anomenat La participación de la audiencia televisiva en los programas de opinión españoles a través de Twitter, gràcies a les xarxes socials

les televisions aconsegueixen uns ratings més alts, ja que aprofiten la participació de l’audiència en els programes en directe. Per tant, “poden obtenir un

feedback immediat perquè algunes de les converses més influents sobre programes de televisió estan passant a través de Twitter i de Facebook”. De la

mateixa manera, “Twitter és també la xarxa social escollida per a informar-se sobre el que el públic general pensa de determinats programes i continguts”.

Així doncs, segons aquest estudi “la incorporació de les xarxes socials a l’experiència televisiva ha profunditzat el concepte d’audiència activa”. És a dir, no

només es comuniquen amb el programa en qüestió (comunicació vertical), sinó que també existeix comunicació entre els usuaris (comunicació

horitzontal).

RODRÍGUEZ BREIJO, Vanessa, BOULLÓN SABÍN Alfonso i MORALES DOMÍNGUEZ, Lucas. (2017). La participación de la audiencia televisiva en los programas de  
opinión españoles a través de Twitter. Trípodos, número 40. 55-71. Consultat a  
http://www.tripodos.com/index.php/Facultat_Comunicacio_Blanquerna/article/viewFile/449/592
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També cal tenir en compte que, a partir de les intervencions dels usuaris a Twitter, es creen continguts informatius

determinats que poden causar canvis en l’agenda pública. Els usuaris dins les xarxes socials també són capaços

d’augmentar la rapidesa amb la que es donen a conèixer les exclusives i el contingut informatiu dels mitjans de

comunicació.

Un dels resultats més significatius extrets d’aquest estudi són el fet que el 86% dels missatges analitzats reflectien l’opinió

de qui els publicava. D’aquest percentatge, el 27’8% estaven acompanyats d’informacions amb una certa autoritat on

recolzar els seus arguments. En canvi, el 58’3% es limitava a expressar la seva opinió sense cap fonament informatiu previ

i el percentatge restant representen els tweets exclusivament informatius. Així doncs, l’opinió va ser l’activitat més

freqüent.

Per tant, les dues conclusions més clares són: molta opinió i pocs arguments. Els usuaris tendeixen a adoptar un rol

participatiu envers els continguts d’un programa de televisió, però la major part d’aquests no es molesta a sustentar les

seves aportacions amb dades contrastades i qualitatives.
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3.1. A qui va dirigit Hashtag Setmanal?

La intenció és dirigir el projecte a un públic jove, madur, amb cert grau d’interès per l’actualitat i la

informació que es va generant minut rere minut. La franja d’edat en què es compren el target escollit és

d’aquelles persones nascudes entre els anys 1979 al 1997, és a dir, que actualment tinguin entre 21 i 39

anys. Aquests joves són els que formen la Generació anomenada “Millennial”.

Aquest conjunt de persones és el més susceptible a posar interès en tot allò que passa a l’actualitat. Com

que els “Millennials” s’han hagut d’anar habituant i acostumant a l’ús de les noves tecnologies i de les

xarxes socials, el seu nivell de domini d’aquestes xarxes -sobretot de Twitter, ja que és en la que se centra el

projecte d’espai televisiu Hashtag Setmanal- pot ser l’adequat per a esdevenir públic fidel del programa. A

més, és la franja d’edat que més utilitza Twitter per a estar informats i saber què passa en l’estricta

actualitat.
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3. « Millennials », gustos i  

preocupacions



Entre 16 i 24 anys Entre 25 i 34 anys Entre 35 i 44 anys

Ús diari d’Internet
90,9% 92,6% 84,8%

Ús setmanal, però

no diari
6,4% 4,6% 11,7%

Menys d’un cop per

setmana
2,7% 2,8% 3,5%

De la mateixa manera, també cal analitzar quin gruix de població és la més activa pel que fa a les xarxes i quin ús específic hi predomina. Per

aquesta raó, s’ha elaborat la següent taula a partir de les dades que ofereix Idescat. Després de dividir la població en franges d’edat (entre 16

i 24 anys, entre 25 i 34 anys, entre 35 i 44 anys) i organitzar quina és la freqüència d’ús d’Internet, els resultats són els que es plasmen a

continuació:

Així doncs, podem dir que el

públic “Millennial” és un gran

consumidor de les xarxes

socials, ja que de totes les

franges d’edat, entre el 84,8% i

el 90,9% dels joves i adults fan

ús de les xarxes socials i

d’Internet diàriament.

Taula 1. Percentatge d’ús d’Internet per franges d’edat. Elaboració pròpia. Font: Idescat. 25
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3.2. Audiència televisiva “Millennial”

Per tal de determinar quins són els dies i la franja horària que els “Millennials” destinen a mirar la televisió per tal de situar

Hashtag Setmanal dins la graella televisiva. Per això es mostra a continuació, mitjançant les dades de Kantar Media, quins han

estat els programes més vistos per la Generació “Millennial” durant l’any 2017.

PROGRAMA CADENA DATA EMISSIÓ GÈNERE AM %

Ple Parlament de  

Catalunya

TV3 10/10/2017 Informació 18’6

1-O Vespre TV3 01/10/2017 Informació 15’3

Futbol: Lliga de

Champions

TV3 11/04/2017 Esports 15’1
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Futbol: Lliga de

Champions
TV3 14/02/2017 Esports 13’4

Telenotícies Vespre
TV3 04/10/2017 Informació 13’2

E17: Les Reaccions
TV3 21/12/2017 Informació 13’2

Especial Informatiu
TV3 19/10/2017 Informació 12’6

Polònia
TV3 26/10/2017 Entreteniment 12’5

Futbol: Supercopa

d’Espanya
TV3 13/08/2017 Esports 11’4

Salvados
La Sexta 24/09/2017 Informació 11’2



Prorroga futbol: Lliga

de Champions
TV3

18/04/2017 Esports 11’1

Telenotícies Vespre
TV3

03/10/2017 Informació 11’1

Futbol: Lliga de

campions

TV3 12/09/2017 Esports 10’7

Telenotícies Vespre
TV3 02/11/2017 Informació 10’5

E17: Els Resultats
TV3 21/12/2017 Informació 10’4

Telenotícies migdia
TV3 03/10/2017 Informació 9’9

Telenotícies vespre
TV3 26/10/2017 Informació 9’8

Taula 2. Audiència televisiva dels “Millennials” 2017. Elaboració pròpia. Font: Kantar Media. 28



Segons les dades de la taula anterior, es poden extreure algunes CONCLUSIONS:

DIVISIÓ DE LA TEMÀTICA: per una banda, es troben els espais informatius, que predominen per davant de

l’altre tipus d’espai, els programes que tracten temes esportius, majoritàriament retransmissions de partits de

futbol.

CONSUM DE TELEVISIÓ: en aquest cas i analitzant el dia de la setmana on hi ha més consum de televisió,  

segons la taula es pot dir que la majoria dels espais visionats pels joves “Millennial” es van emetre en dimarts.

FRANJA HORÀRIA: partint de la taula i de les seves dades, la franja horària que prefereixen els “Millennials”  

per mirar la televisió és a partir de les 8 del vespre i fins les 23 hores, aproximadament.

Tenint en compte aquests tres punts anteriors, Hashtag Setmanal s’emetria els DIMARTS entre les 22 i les 22:50 hores,  

coincidint amb l’horari prime time televisiu de la graella.

1

2

3
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3.3. Principals competidors de Hashtag Setmanal

Segons les dades de Barlovento Comunicación, els programes que representen la competència del programa

Hashtag Setmanal segons la seva temàtica, extrets d’una llista dels 35 més vistos a Espanya l’any 2017 són els

següents:

MES

D’EMISSIÓ

PROGRAMA CADENA DATA D’EMISSIÓ QUOTA AM

Gener El Intermedio La Sexta Dilluns 30/01/2017 10,7 2,117

Febrer Salvados Conectados

La Noche en 24h

La Sexta

24h

Diumenge

19/02/2017

Dilluns 20/02/2017

13,3

1,3

2,699

219



Març El Intermedio

La Noche en 24h

La Sexta

24h

Dilluns 06/03/2017

Dimecres

22/03/2017

2,3

1,6

2,319

265

Abril El Intermedio

La Noche en 24h

La Sexta

24h

Dilluns 24/04/2017

Dilluns 24/04/2017

12,3

1,6

2,253

266

Maig El Cascabel

La Noche en 24h

13TV

24h

Dilluns 22/05/2017

Diumenge

21/05/2017

3,6

1,4

506

250

Juny El Intermedio La Sexta Dimarts

06/06/2017

11,8 1,947

Juliol La Noche en 24h 24h Divendres

21/07/2017

2,0 240

Agost Cap programa

que sigui  

competència

- - - -
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Setembre Salvados La Sexta Diumenge 19,4 3,642

24/09/2017

El Cascabel 13TV
Dilluns 25/09/2017

3,3 501

La Noche en 24h 24h
Divendres

29/09/2017
2,9 467

Octubre El Intermedio

El Cascabel

La Sexta

13TV

Dimarts

03/10/2017

Dimecres  

04/10/2017

15,7

4,6

3,093

727

Novembre Salvados Maduro La Sexta
Diumenge

12/11/2017

17,9 3,615

La Noche en 24h 24h Dijous

09/11/2017

3,2 513

Desembre La Noche en 24h 24h Dijous

14/12/2017

2,1 370

32

Taula 3. Competència televisiva segons el contingut 2017. Elaboració pròpia. Font: Barlovento.



Així doncs, els programes que es consideren competència segons la TEMÀTICA PRINCIPAL de

Hashtag Setmanal són els següents:

➔ La Sexta: El Intermedio. És un programa de caràcter còmic i satíric que s’ocupa

d’analitzar l’actualitat amb un toc còmic. Alterna diferents suports i consta de  diverses 

seccions, que el fa amè i entretingut. La seva primera emissió va ser el 2006 i  s’emet 

de dilluns a dijous, de les 21:30 a les 22:20 hores.

➔ La Sexta: Salvados. És un programa que emet reportatges d’actualitat. Ha  tingut 

una evolució, amb un toc d’humor als seus inicis, fins a esdevenir un referent  en

temes actuals tractats en profunditat. Es va estrenar el 2008 i s’emet cada diumenge

de les 21:30 a les 22:30 hores.
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➔ 24H: La Noche en 24h. És un programa estrictament informatiu, que realitza,

primer una entrevista a un especialista, després una tertúlia amb altres cotertulians.

Seguidament, es fa un anàlisi dels temes que s’hagin tractat, per acabar amb una

secció de noticiari més important del mateix dia i del següent. La primera emissió es

va fer el 2008, i s’emet de dilluns a divendres, de les 22:10 a les 00:00.

➔ 13TV: El Cascabel. També és un programa estrictament informatiu, que repassa els

temes polítics de més rellevància del panorama actual, amb diferents suports, tant

siguin entrevistes, connexions en directe i comparacions amb les xarxes socials, entre

d’altres. Es va estrenar el 2013 i s’emet de dilluns a dijous, de les 22:00 a les 00:00

hores.
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En canvi, la competència de Hashtag Setmanal pel que fa a l’HORARI de la seva emissió seria la següent:

TVE: Hora Punta. Aquest programa d’entreteniment, conduït per Javier Cárdenas, s’emet en directe

de dilluns a dijous a les 22:05 a TV1. S’ocupa de repassar l’actualitat de cada dia amb un toc d’humor,

i sempre amb la presència d’altres col·laboradors, com Alejandra Castelló, Tony Martínez, Alberto

Peñarroya i Albert Lesán. Consta de diferents seccions, on es presenten vídeos i suports còmics i

d’humor, zapping, entrevistes, etc. Es va emetre per primer cop el 10 d’octubre de 2016 i té una

durada d’uns 40-45 minuts.

La2: Historia de nuestro cine. És un programa cinematogràfic presentat per Elena Sánchez Sánchez i que es

va estrenar el maig del 2015. Té emissió de dilluns a divendres, de les 22:00 a les 00:00 del vespre. Fa un

recull de dels títols del cine espanyol més representatius, des dels anys 30 i fins el present. A més, el

programa tracta el context de cada pel·lícula, i cada dia de la setmana es separa per dècades, és a dir, el

dilluns es tracten els films dels anys 30 i 40, dimarts 50 i 60, dimecres 70, dijous els 80 i divendres els 90.

Totes les peces analitzades durant una setmana formen part d’un gènere concret, com podria ser terror,

comèdia... Al final de la setmana, per posar un punt i final a la temàtica tractada, es fa un col·loqui amb

personatges famosos, actors i especialistes en les pel·lícules que s’hagin tractat.
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TV3: Sense Ficció. Presentat i dirigit per Montse Armengou, és un programa que té la principal

finalitat d’emetre els millors documentals a nivell internacional, així com també d’altres de producció

pròpia de la cadena, per reflexionar sobre els grans reptes de la societat d’avui dia. Es tracta de donar

veu a persones que són susceptibles a no tenir-ne i de treure a la llum tot allò que queda amagat per

la ciutadania (conflictes, polèmiques, històries, etc.). És una producció pionera pel que fa a les seves

característiques. S’emet cada dimarts a partir de les 21.55 hores.

T5: Supervivientes. Aquest programa, actualment presentat per Sandra Barneda (debats setmanals, Jorge

Javier Vázquez (gales setmanals) i Lara Álvarez (presentadora des de la illa), respon a un format de reality

show, en el qual 16 concursants, normalment ja coneguts, són enviats a una illa deserta (en aquest cas

Hondures). El concurs consisteix en anar passant proves i sobreviure en un ambient molt diferent al que

estan acostumats. S’emet des de l’any 2000, tot i que ha anat canviant de cadena fins a quedar fixat a

Telecinco actualment. El programa acumula un total de 17 edicions.
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Cuatro: First Dates. És un espai televisiu conduït per Carlos Sobera, el presentador. Aquest programa

consisteix en un concurs de parelles en què 10 desconeguts se someten a una cita a cegues en un

restaurant. A més del presentador, també entren en escena els cambrers i cambreres del restaurant

per donar-li més joc. La seva durada és d’uns 60 minuts i s’emet diàriament des del 17 d’abril de

2016.

Antena3: El Hormiguero 3.0. Dins del gènere del talk show, aquest programa és conduït i presentat

per Pablo Motos, amb la companyia de Trancas i Barrancas i Petancas, les dues formigues que donen

un altre ritme a l’espai. Té altres seccions, amb col·laboracions com les de Joan Damián, Jandro, Luis

Piedrahita, Anna Simon, etc. L’atractiu del programa és que cada emissió conté una visita d’algun

famós: un actor que acaba d’estrenar una pel·lícula, un concursant d’un reality show… S’emet des del

24 de setembre de 2006 i ha passat també per diverses cadenes televisives. Té una durada de 45

minuts i comença l’emissió a les 21.45 hores.
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Divinity: Cazamariposas. És un programa de televisió emès de dilluns a

divendres, de les 21:00 a les 22:30 del vespre, amb una durada de de 90

minuts aproximadament. Es va emetre per primera vegada el juny del 2013.

Es tracta d’un programa que fa un repàs de la vida dels famosos més

coneguts de la televisió i dels reality shows emesos a Mediaset, com podria

ser Sálvame, Gran Hermano, Supervivientes, etc. És presentat per Nando

Escribano i per Núria Marín.

La Sexta: El Intermedio. Com ja hem explicat en l’apartat anterior, aquest programa és de caràcter  

còmic i fa un anàlisi dels diferents successor del dia, de manera satírica i crítica.
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3.4. Fortaleses i debilitats del mercat televisiu

F
O

R
T
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E
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S

L’equip de producció és jove, es vol aportar molts aspectes

renovats i originals, amb uns continguts molt entretinguts i

amens per al públic.

La televisió relacionada amb Twitter serà una combinació en

la quan es treballa l’actualitat més immediata i fàcil de seguir

el fil.

No existeix cap model anterior semblant, per tant no hi ha

cap exemple que es pugui seguir ni fer servir per solucionar

possibles problemes que puguin sorgir.

La rebuda de l’espai pot ser negativa, el format pot no

agradar al públic.
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No hi ha cap programa amb les mateixes característiques que

les d’aquest programa actualment a la televisió, que englobi

el Twitter i l’actualitat. Per tant, pot significar una oportunitat

per cridar l’atenció de l’espectador, ja que és innovador i

original.

Fer-se amb un lloc dins la programació actual.

Al ser un programa totalment nou i diferent, podria ser que el

públic no hi dipositi la seva confiança des del principi.

Inexperiència en el sector de la televisió.

Primera presa de contacte amb l’audiovisual.

A
M

E
N

A
C

E
S

Taula 4. DAFO. Elaboració pròpia. 39



4. Hashtag Setmanal, identitat i caràcter

40

4.1. Què preocupa als joves?

Per a conèixer quins tipus de temàtiques preocupen avui dia als joves i, per

tant, saber a quins temes s’ha de donar visibilitat a Hashtag Setmanal,

com també quins trets característics ha de tenir, s’ha realitzat, per una

banda, un qüestionari amb 11 preguntes de resposta múltiple per a obtenir

els resultats d’una mostra de 61 persones en total.

Algunes de les respostes més significatives del qüestionari són les  

següents:



Pel que fa als programes informatius d’actualitat que més segueix el públic entrevistat, els tres més votats

han sigut “Està Passant” amb un 33,3%, “Salvados” amb un 40% i “El Intermedio” amb un 18,3%. Tal com

es pot veure a la taula. Aquests tres programes engloben actualitat, crítica social i profunditat, tres de les

característiques claus de Hashtag Setmanal.

Gràfic 1. Programes informatius més vistos. Elaboració pròpia.
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Gràfic 2. Xarxa principal com a via per la interacció amb els programes detelevisió.
Elaboració pròpia.

El 91,8% dels enquestats creuen que és positiu el fet d’interactuar en un programa de televisió en directe,

tot i que el 82% no publica continguts d’interacció amb els programes generalment, per diferents motius:

alguns creuen que potser el missatge que publiquin ja s’haurà publicat anteriorment, altres creuen que el

missatge no es llegirà i altres no senten la necessitat de participar-hi. A més, la via més utilitzada per

interactuar amb un programa de televisió és Twitter, tal com es pot veure a la taula següent.
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Un altre resultat que cal destacar és que la majoria dels participants, el 88,5%, coincideixen en el fet que els

especialistes són els que han de tenir més veu en els programes d’actualitat.

Gràfic 3. Qui ha de tenir més veu en un programa de televisió. Elaboració pròpia.
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Per últim, el 63,3% dels enquestats troben positiu la presència del públic en un programa de televisió  

informatiu i d’actualitat.

Gràfic 4. Preferència per la presència de públic dins el programa. Elaboració pròpia.
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Per altra banda, també s’ha volgut profunditzar en aquests

aspectes mitjançant 6 preguntes en profunditat plantejades

a 10 entrevistats. Els resultats que s’extreuen d’aquests

testimonis són els següents:
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Existeix una profunda desinformació en els joves “Millennials”, tot i el fet d’estar immersos en una societat de la informació. La

causa principal d’aquesta manca d’informació és el fet que els joves només focalitzen l’atenció en aquells temes que més els

interessa. Es parla, en aquest sentit, d’un sentiment de desinterès personal. A més, molts subjectes coincideixen en el fet que

reben una massa d’informació tan gran cada dia que és impossible d’assimilar, i la majoria d’aquesta informació és superficial o

respon al sensacionalisme. Per tant, moltes vegades es queden a la superfície dels temes, sense entrar en els detalls de molts

temes, perquè no ens interessa suficient, però sí que volem estar mínimament informats de tot. Un altre tema que important a

comentar és la sensació que els falta bagatge de coneixement per entendre tota la informació que els arriba. Els falta el context

de les notícies, que falta moltes vegades en les notícies.

La majoria d’enquestats coincideixen que l’àmbit en el quan estan més desinformats és la política. Es parla molt de política però

no en profunditat, els temes de política que surten a les notícies són buits de context i de profunditat. A més, tot i que creuen que

és un tema important, se’n parla massa i això fa que altres aspectes com la cultura o la tecnologia quedin en un segon pla. Alguns

dels enquestats també creuen que s’hauria de parlar més de temes minoritaris com l’economia, els efectes mediambientals i, en

general, els que més afecten a la població, com podria ser l’estalvi d’energia, les energies renovables, etc.
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Respecte l’efecte multipantalla, la majoria d’enquestats pensen que pot

esdevenir un mitjà de distracció, sobretot si es tracta d’un dispositiu com

la televisió. D’altres, però, consideren que és un aspecte positiu que

afavoreix notablement a la participació i interacció entre els usuaris

disposats a comentar sobre un tema. Així doncs, coincideixen en que cal

incloure la multipantalla, però no donar-li una importància excessiva en el

programa perquè pot provocar una distracció en les dades principals del

programa.
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Quant a la durada de l’espai televisiu, tots els testimonis comparteixen que no hauria

de durar més d’una hora, ja que pot arribar a avorrir, a no ser que sigui molt dinàmic i

interessant. Per tant, la durada ideal d’un programa és entre mitja hora i 50 minuts.

48

Si haguessin d’expressar amb alguns adjectius com hauria de ser el programa ideal,

serien les següents: organitzat, transparent, dinàmic. original, objectiu, rigorós, visual,

nou, que faci ús de les noves tecnologies, crític i que la gent en participi.



Els elements indispensables per a un bon resultat a l’hora de posar en marxa el programa són:

En primer lloc, un/a presentador/a que condueixi amb dinamisme, empatia i de manera ordenada els diferents blocs de l’espai,  

que sàpiga del que parla i que transmeti confiança a l’espectador.

En segon lloc, que apareguin entrevistes a especialistes, ja que aporten un raig d’autoritat i cert grau de coneixement.

En tercer lloc, gran nombre de veus que representin a la majoria de la ciutadania, de manera que es plasmin opinions de tots els

extrems i visions amb les quals tothom es pugui sentir reflectit i representat.
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4.2. Una resposta a les necessitats “Millennial”

50

Per donar resposta a les preocupacions clau del públic “Millennial” extretes de les entrevistes qualitatives realitzades, Hashtag Setmanal

centrarà la seva atenció en temes que prenguin un paper molt rellevant a l’agenda pública. També donarà veu a altres fets de caràcter més

minoritari que sabem que el nostre públic li interessa, com podria ser les energies renovables, estalvi d’energia, les subvencions i ajudes

de l’Estat, etc.

Pel que fa a l’efecte multipantalla i havent comprovat que és un element de distracció, no tindrà un paper molt rellevant en el

desenvolupament del programa. És a dir, durant tota l’emissió apareixerà el hashtag del programa en concret per donar visibilitat a

l’opinió pública, però no hi haurà cap apartat expressament centrat en comentar-la.



Com a elements essencials que el públic “Millennial” considera claus,

Hashtag Setmanal reunirà un seguit d’ítems que donaran resposta a les

necessitats informatives del públic. Així doncs, hi ha una figura conductora

del programa que sigui dinàmica i tingui capacitat organitzativa pel que fa als

diferents continguts, un qüestionari que els espectadors poden contestar al

llarg la setmana següent, i que es comenta en la següent emissió per

repassar els resultats i la presència d’experts en cada programa, per tal de

dotar el programa d’autoritat.

També consta d’una estructura ordenada i clara, així com també veus plurals

per a representar a totes les ideologies i punts de vista. Per acabar, l’espai

televisiu està dotat d’un caràcter transparent, crític, actual, nou, dinàmic i

original, a la vegada que desprèn un engagement de cara a l’espectador que el

faci estar alerta de tot el que succeeix.
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4.3. El valor afegit de Hashtag Setmanal

52

Hashtag Setmanal té un valor diferencial, que és la presència i protagonisme de la xarxa social Twitter. Els temes que es tracten en profunditat

durant el programa seran els extrets d’aquesta xarxa social com els més comentats, retwitejats i compartits pels usuaris. Per tant, a més de

tractar els principals temes que hagin passat durant la setmana a nivell local, nacional i internacional, té un punt de vista diferent, incloent una

visió centrada en aquesta xarxa social. Els criteris de selecció dels temes tindran a veure amb els usuaris de Twitter i amb el tipus de resposta

que produeixen segons els successos ocorreguts al llarg de la setmana. A partir de la selecció, també es farà un anàlisi dels temes a partir del

tractament que han tingut a la mateixa xarxa social, quines reaccions ha despertat en la població, per què han estat aquests temes en qüestió els

més tractats i no altres, etc.

S’ha triat aquesta xarxa social concreta perquè és una de les més utilitzades pels joves i adults per seguir les notícies de manera ràpida i

concisa. En canvi, generalment donen una informació resumida dels fets, sense entrar en profunditat dins el tema. Aquesta és precisament la

part que Hashtag Setmanal ampliarà i transformarà.



4.4. Un caràcter diferenciat

53

Hashtag Setmanal té un caràcter trencant, que vol donar solucions a les

preocupacions de la Generació “Millennial”. Aquesta generació té una sensació

compartida de desinformació, tot i la gran massa de notícies i dades que rep

cada dia. Aquesta informació en massa, que podem anomenar “infoxicació”, és

moltes vegades superficial, i la falta de temps o la immediatesa de les notícies

provoca una manca molt notable de profunditat en els temes tractats en els

noticiaris.

Aquest programa, doncs, té un caràcter obert, participatiu, dinàmic i

emprenedor. Es vol profunditzar en les temàtiques més importants que hagin

sorgit durant la setmana i solucionar un problema bastant recurrent: la falta de

visió crítica en els successos més representatius.



A més, té com a ingredients principals la frescor, la innovació i la

dinamització. L’objectiu és transmetre la informació de manera amena però

al mateix temps de qualitat, que s’entenguin els conceptes sense avorrir el

públic. Les opinions dels espectadors són molt importants a Hashtag

Setmanal i per això s’obren vies de comunicació el més efectives possible.
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4.5. Participació i feedback amb l’audiència
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Hashtag Setmanal és, sobretot, un programa basat i centrat en el seu públic. El

seu objectiu és respondre les preguntes més freqüents dels espectadors i

escoltar totes les seves demandes i opinions. Per aquest motiu, mitjançant

entrevistes i qüestionaris, s’han determinat aquests fonaments:

En el programa s’obre un hashtag a Twitter, per tal que els espectadors puguin

publicar i expressar la seva opinió en directe durant tota la durada del

programa. Aquests tweets es mostren consecutivament a la pantalla en directe.

Aquest hashtag serà canviant cada setmana, depenent del trending topic triat en

cada cas per analitzar. Així doncs, el hashtag en qüestió serà #HS més el títol del

tema escollit. Per exemple, en el cas del programa pilot: #HSLaManada.



A més, un cop s’acaba el programa, s’obre un qüestionari curt però concís, que estarà a disposició dels espectadors i és publicat a la pàgina

de Twitter i de Facebook de Hashtag Setmanal. L’enquesta es pot contestar durant tota la setmana, i es tanca el dia abans del proper

programa, per tal que tothom tingui temps de respondre-la, tant si han vist el programa el mateix dia de la seva emissió com si l’han

recuperat posteriorment, a la carta.

El programa televisiu Hashtag Setmanal tindrà una pàgina oficial a Facebook i una altra a Twitter. Aquestes pàgines oficials seran el mitjà a

través del qual es transmetran les notícies i els canvis que es vagin succeint en el programa i es publicaran continguts d’interès, com també

enquestes o qüestionaris sobre continguts diversos, per tal de crear curiositat i convidar els espectadors a veure el programa següent. A més,

serà a través d’aquestes xarxes socials on es publicaran els qüestionaris que s’hauran d’omplir al final de cada emissió del programa.
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5. Aspectes tècnics del programa
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5.1. Característiques principals

Hashtag Setmanal és un programa de caire informatiu, nocturn, setmanal i en directe, en el qual prendran tot el protagonisme temes que

hagin estat trending topic durant la setmana, al principi, i s’acabarà escollint de tots aquests, un tema en contret per desenvolupar-lo amb

més precisió i profunditat. La seva emissió tindrà lloc el dimarts a la nit, de 22:00 a 22:50 hores, com s’ha dit anteriorment, ja que és el dia i

la hora que els “Millennials” consideren prime time. Durant els cinquanta minuts que dura l’espai, es tracten en profunditat els hashtags amb

més impacte, en referència a les temàtiques que han ocasionat més debat a la xarxa. És per això que la nostra xarxa social de base és Twitter.



A partir de l’elecció del tema principal, les dues presentadores i

conductores del programa procedeixen a explicar quina polèmica ha

tingut a les xarxes, quines respostes ha rebut i quins debats s’han

obert. Així doncs, s’explicarà per què han estat tan transcendentals i

quina importància i impacte han tingut en la societat. Per recolzar el

tema en qüestió, es duran a terme petites entrevistes o

intervencions amb especialistes, així com també persones que hagin

tingut importància en la qüestió. Aquestes aportacions són claus per

tal de donar renom i autoritat al programa.
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Un cop s’acabi el programa, s’obra la possibilitat al públic de participar en un qüestionari via Twitter, de manera que el protagonisme torni a

recaure en aquesta xarxa social que ens proporciona els temes, així com també en la participació i la interacció dels espectadors que hi

desitgin participar posteriorment. El qüestionari seguirà obert fins el dia anterior a l’emissió del següent programa, de manera que tothom

que hi vulgui participar tingui la possibilitat de fer-ho. Els resultats queden plasmats a la mateixa compta de Twitter i es donen a conèixer la

setmana següent, de manera que es farà un petit flashback a mode de recordatori per l’espectador.

Hashtag Setmanal constarà d’un públic, que donarà més dinamisme i activitat en el desenvolupament del programa. En alguns casos, se’ls

farà participar i fer preguntes als convidats, sempre depenent del tema i del temps de què es disposi en cada programa.
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5.2. Emissió de Hashtag Setmanal
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Hashtag Setmanal és un espai centrat en les notícies i informacions més

importants tant a nivell autònom, és a dir, dins de Catalunya. S’aposta per

aquest format per tal de poder centrar l’atenció en un públic més reduït i clar, com és

la Comunitat Autònoma on vivim.

S’ha triat TV3 per emetre el programa, perquè és una cadena que produeix una

informació de qualitat i uns programes molt ben ideats, elaborats i produïts.

Aquesta cadena engloba tota mena de temes i formats, per ser una cadena

generalista. A més, els nostres ideals i expectatives com a periodistes, tant pel que fa

a la feina elaborada de contrastació i investigació sobre els temes, com pel que fa a la

retribució per part de la cadena, encaixa perfectament amb la nostra ideologia de

treball i l’objectiu que ens marquem.



El programa està dividit en TRES seccions diferents.

1.Resum dels temes que han estat trending topic al llarg de la setmana, de manera breu i resumida. Una de les

presentadores fa un petit recull dels successos més significatius a Twitter dia rere dia, fent ús de diferents suports

audiovisuals, per proporcionar de manera més dinàmica un resum setmanal de les notícies més rellevants.

2.S’elegeix, de tots els temes anunciats a la primera part, un tema, el que es creu que té més rellevància des del punt de

vista de l’interès dels espectadors, i es tracta en profunditat. Una de les presentadores explica de manera amena, fent ús de

suports com podria ser una pantalla o un croma per tal que l’explicació sigui el més visual possible, les causes principals del

tema triat, quins en són els protagonistes, com s’ha arribat a aquesta situació i quines són les possibles solucions o sortides

per resoldre’l. A cada programa hi ha la presència d’un especialista o més d’un, segons el tema, que apareixerà com a

convidat, o fins i tot com a videoconferència en directe, segons les possibilitats i les circumstàncies de cada tema.

A més, en la mesura del possible, s’intentarà incloure en els programes altres elements, com podria ser la participació de la

gent del carrer, en forma d’entrevistes curtes, depenent del tema que s’estigui tractant, per tal de donar la importància que

es mereix a la veu del poble.

5.3. Estructura del programa
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S’aposta per aquest qüestionari ja que es considera que és la manera més oberta de poder contactar amb el

públic que segueixi el programa. A més, se li dona a l’espectador l’oportunitat de participar d’una manera molt

més activa i això permet extreure uns resultats més qualitatives respecte la opinió que tenen. L’objectiu de

l’enquesta és saber la percepció dels espectadors sobre el desenvolupament del programa, saber si s’han entès

els conceptes principals, quina opinió tenen sobre els temes que es tracten, quins aspectes millorarien, etc.

Per acabar el programa, les dues presentadores s’asseuen a la taula a acomiadar-lo i a convidar els espectadors

a veure la següent emissió la propera setmana. La frase d’acomiadament és la mateixa a cada programa: “Us

esperem aquí la setmana que ve. A Hashtag Setmanal, on la profunditat i l’actualitat van de la mà”.
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3. S’anuncien i es comenten els resultats d’una enquesta basada en el tema tractat al

programa anterior, al mateix temps que es fa un recordatori dels punts més importants

que s’hagin tractat. Pot començar a ser contestada des del final del programa en qüestió,

fins al dia anterior del capítol següent.



5.4. “On la profunditat i l’actualitat van de la mà”
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L’OBJECTIU PRINCIPAL és que el programa tingui un caràcter àgil, dinàmic, que sigui entenedor

i que no es faci pesat ni difícil de seguir. Per aquesta raó, el logotip del programa ha de tenir

aquestes mateixes característiques. El logotip és el tret visual i distintiu del programa, així que ha de

ser visible, fàcil de diferenciar i d’identificar amb l’espai televisiu.

D’aquesta manera, el logotip serà una icona circular de color blau. S’aposta pel color blau ja que

aquest s’associa amb l’estabilitat i la profunditat, dos requisits que són claus a l’hora de tirar

endavant el programa. A més, també simbolitza altres valors com la lleialtat, la confiança, la saviesa

i, sobre tot, la veritat.

A la part de baix del coixinet s’ha afegit la paraula “setmanal”, per completar el nom del programa,

que aglutina al mateix temps el dibuix i la lletra, de manera que sigui més visual i esdevingui

característic per al reconeixement i la identificació del dibuix amb el programa.



Pel que fa a l’eslògan, l’oració inclou els dos pilars que sustenten el caràcter i la personalitat de

Hashtag Setmanal. És una frase breu i fàcil de recordar, amb un llenguatge planer que no implica

cap dificultat ni a la comprensió ni a la pronunciació. La frase que representa l’espai televisiu,

doncs, és la següent:
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“On la profunditat i l’actualitat  

van de la mà”



Per últim, la careta que encapçalarà l’espai televisiu ha pres la següent forma:

1. Primera aparició del logotip, de manera gradual. 2. Aparició del logotip gairebé al 100%.

3. Visió completa del logotip amb un toc de brillantor. 4. Visió completa del logotip amb la lluentor avançant  
sobre la figura.
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5. Visió completa del logotip acabant de relluir 6. Logotip complet

7. Començament de l’aparició de l’eslògan de manera
gradual

8. Aparició de tot l’eslògan sencer.
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5.5. Hashtag Setmanal arriba a les pantalles
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Hashtag Setmanal comença al setembre i dura, en un principi i depenent de l’audiència que tingui,

nou mesos, és a dir, la durada d’un curs lectiu, de manera que l’última emissió sigui el dia 11 de

juny. S’ha triat aquest timing perquè es dóna tret de sortida al període de treball, un cop s’acaba

l’estiu i les vacances. D’aquesta manera, el públic comença a tenir una actitud receptiva i

conscienciada amb el començament del període laboral i també universitari.

El primer programa s’emetrà, per tant, el dia 18 de setembre del 2018, coincidint amb el

començament del curs escolar i universitari, així com també la tornada a la rutina laboral

estàndard. A partir d’aleshores, les emissions continuaran cada dimarts, sempre i quan aquest no

sigui un dia festiu o vigília, tal com succeeix els dies 25 de desembre i 1 de gener del proper any. En

aquests casos, el programa quedarà suspès i es reprendrà la següent setmana amb normalitat. A

continuació es mostra el planning establert en forma de calendari.
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5.6. #HSLaManada, primer programa en marxa

El programa pilot es nodrirà de l’estructura que s’ha plantejat anteriorment, exceptuant l’última part, corresponent al qüestionari final, ja que  

no es tindrà encara el suport de cap programa anterior per dur-lo a terme.

Tenint en compte això i la durada total del programa pilot, que serà de 40 minuts enlloc de 50 com la resta, estarà dividit en tres blocs:

SET CROMA Els primers 8 minuts constaran d’un resum dels trending topic a Twitter més importants de tota la setmana. Aquesta part té

lloc al set croma i és conduïda per una de les dues presentadores i té com a finalitat crear un context general, per a després poder centrar els

continguts protagonistes del programa en qüestió, que cada setmana serà un diferent.

SET TAULA El segon bloc durarà entre 30 i 32 minuts i serà la part en què es comença a desenvolupar amb profunditat el tema triat al

set taula. El tema principal del programa pilot serà “La Manada”, ja que ha estat molt polèmic i ha ocupat gran part de l’agenda

informativa en les últimes setmanes.

Per a aprofundir-hi, es farà un recull dels tweets més significatius que envolten la temàtica per a crear un context que justifiqui les

intervencions posteriors i, a més, que ajudi a entendre la polèmica existent.
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SET SEIENTS Pel que fa a les intervencions i donada la durada del programa, hi haurà la presència de dos convidats, al set seients.

El primer serà un jutge o jutgessa que doni el seu punt de vista professional sobre la sentència i també de les opinions d’altres jutges,

polítics i altres personalitats públiques. Respecte a la segona intervenció, es vol mostrar una visió educativa de la polèmica, i així

comprovar si aquest tipus de resposta social es pot arribar a evitar i canviar des de la vessant educativa. Així doncs, el segon

entrevistat/da serà un/a psicopedagog/a, que aportarà la seva pròpia experiència professional en la prevenció de comportaments

socialment acceptats.

SET TAULA Per acabar, aquest programa pilot es tancarà amb una peça prèviament elaborada en format vídeo de tres

declaracions breus d’assistents a la manifestació celebrada el dia 26 d’abril, el mateix dia que la resolució judicial de la sentència

de “La Manada”. Aquesta peça durarà 5 minuts, aproximadament i tindrà lloc al set taula.

Durant el programa hi haurà disponible el hashtag del programa per tal que la participació dels espectadors sigui activa. En el cas  

del programa pilot i en relació del tema que es tracta, el hashtag serà el següent: #HSLaManada.



5.7. Distribució del plató
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SET TAULA

SET CROMA

SET SEIENTS

PÚBLIC
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5.8. Escaleta del programa pilot

HORA SET TAULA SET SEIENTS SET CROMA CONTINGUT DURADA

careta  
00:00

8’’

00:00:08 La Presentadora 1  
introdueix el  

resum.

Bona nit. Resum TTP de  
Twitter de tota la setmana  

anterior.

8’

00:08:08 La presentadora 2  
comença amb  

l’explicació dels
tweets deltema  

triat

Llista  de tweets  
representatius del  

tema triat (La
Manada).

7’

00:15:08 Presentadora 2  
introdueix el set  

d’entrevistes.

Bona nit. Tenim amb  
nosaltres… jutge…

10’’

00:15:18 La presentadora 2  
fa l’entrevista amb
el primer convidat,

el jutge/ssa.

Dues o tres preguntes al  
primer convidat en

relació a la sentència
judicial.

9’



00:24:18 Presentadora 2  
introdueix el segon  

entrevistat/da.

És d’educació la via per  
eradicar les actituds

masclistes acceptades  
socialment?... Tenim amb

nosaltres…  
pedagog/a...

10’’

00:24:28 Presentadora 2 fa
segona entrevista

Preguntes de l’entrevista. 9’

00:33:28 . Presentadora 2  
dóna pas a la 1 per  

vídeo

A causa de la sentència, la
gent va sortir al carrer...

7’’

00:33:35 Presentadora 1  
introdueix el  

vídeo.

Vam voler viure de  
primera mà la  
manifestació...

10’’

00:33:45 Vídeo dels  
manifestants a la

Vaga

Feminista del dia  
26 d’abril

Diversostestimonis de la  
manifestació.

5’

00:38:45 Presentadora 1

i 2 acomiadant el  
programa.

Fins aquí el programa  
d’avui. Us esperem aquí la  

setmana que ve. A
Hashtag Setmanal, “on la  
profunditat i l’actualitat

van de la mà”

10’’

Taula 5. Escaleta del programa pilot. Elaboració pròpia. 74



6. Donem a conèixer el producte
Per donar a conèixer el producte, s’organitzaran diverses vies de comunicació. Per començar, es produirà un anunci publicitari per

la televisió que avanci el caràcter del programa, els presentadors i l’estructura i l’eslògan. Aquest anunci publicitari serà emès a

TV3. Aquest és el storyboard de l’anunci de promoció.

1. Aparició de formes que més endavant formaran les lletres.
2. Les circumferències comencen a esdevenir les lletres  
que aniran formant les frases.
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3. Comença l’aparició del que serà la primera frase de l’anunci. 4. Aparició completa de la primera frase de l’anunci.

5. La primera frase comença a desaparèixer. 6. Es comença a intuir la segona frase, acompanyada de  
formes circulars.
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7. Apareix completa la segona frase de l’anunci. 8. La segona frase és acompanyada d’algunes formes  
de diferents colors.

9. Comença a fer-se visible la tercera i penúltima frase  
de l'espot publicitari.

10. Apareix la tercera frase sota d’una figura  
hexagonal.
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11. La figura hexagonal comença a desaparèixer,
juntament amb la frase de sota.

12. Desapareix totalment la frase i altres figures  
ocupen el seu lloc.

13. Apareix la següent frase, sobre les formes anteriors. 14. La frase, juntament, amb les formes, desapareixen  
progressivament.
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15. Prenen protagonisme dues figures al centre. 16. Sobre d’aquesta circumferència, comença a
dibuixar-se la següent frase de l’anunci.

17. La frase apareix completa sobre una figura que la  
impulsa cap amunt.

18. Un cop desapareguda la frase, es dóna peu a  
l’última part de l’anunci.
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19. Les últimes figures donen pas a l’eslògan del programa. 20. Es van succeint les formes a mesura que apareix la frase  
de l’eslògan.

21. Es comença a intuir el logotip del programa, a sobre de  
l‘eslògan.

22. Es dóna per acabat l’espot amb el logotip i l’eslògan  
complets.
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A més, també es farà una penjada de cartells

per la ciutat de Barcelona amb el logotip,

l’eslògan, la primera data d’emissió i la

cadena que l'acollirà.
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Les xarxes socials seran claus per la transmissió de l’estrena del programa. Per això, s’utilitzarà la pròpia pàgina de Facebook

Twitter del programa per transmetre el missatge de l’estrena i que es retwitegi el màxim possible. Aquest és el missatge de

promoció.
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7. Posada en marxa
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7.1. Recolzament econòmic

Segons les dades que ofereix el portal de Gencat.cat, existeixen algunes opcions per obtenir subvencions per al desenvolupament

d’un projecte audiovisual. Per a accedir-hi, és necessari la presentació de la memòria del projecte, el pressupost del mateix, l’última

versió del guió i el pla de finançament.

Aquelles persones proposades com a beneficiàries de les subvencions en la proposta de la solució provisional hauran de presentar

un document acreditatiu conforme tenen els drets del guio i sobre l’obra literària o qualsevol altra font que generi drets.



Segons les SUBVENCIONS per al desenvolupament de projectes audiovisuals, les úniques despeses subvencionables

corresponen a:

Elaboració del guió, escriptura i reescriptura, ja sigui per part del mateix guionista o per un altre contractat per la ocasió.

Traducció del guió i altres materials propis del desenvolupament.

Disseny i elaboració del material gràfic promocional.  

Elaboració del teaser (avançament de l’obra a produir).

Assessorament extern del guió. Aquesta despesa inclou totes les tasques d’assessorament extern que es duen a terme per a la

millora i el desenvolupament del text del guió. Així doncs, són subvencionables les despeses corresponents a la contractació d’un

consultor de guió, un argumentista, un dialoguista i altres tipus d’assessoria que tinguin com a base el text del guió i que es puguin

plantejar, i siguin addicionals a les tasques ja realitzades pel mateix guionista.
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Assessorament extern de la viabilitat del projecte audiovisual. Aquesta despesa comprèn totes les tasques d’assessorament extern

que es portin a terme per l’anàlisi de la viabilitat del projecte.

Documentació per l’elaboració del projecte audiovisual.

Elaboració d’un pla de màrqueting i de distribució que contribueixi a una millor definició i conceptualització del producte que hem

de comercialitzar, que permeti identificar el públic objectiu i els clients potencials, així com també, de la mateixa manera, una

estratègia definida de penetració als mercats nacional i internacional.

Aquest pla de màrqueting ha de contractar-se en les fases inicials del projecte audiovisual elaborat per empreses especialitzades i

expertes en el camp del màrqueting.
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Despeses de viatges i assistència a fires i mercats per a la cerca de coproductors o prevendes. Aquí s’inclouen les despeses

d’inscripció a la fira o mercat, de desplaçament tant de persones com de materials, d’estança i de manutenció.

Adquisició de drets sobre la font originària a partir de la qual es desenvolupa l’obra audiovisual i els drets d’adaptació.

Despeses per l’equip tècnic contractat en la fase de desenvolupament del projecte: director/a de producció, ajudant de direcció,

responsable de càsting, localitzador/a, documentalista i assessors o cap de desenvolupament.

Assessoria jurídica i fiscal pel projecte de desenvolupament en concret.  

Servei de comunicació amb la premsa pel projecte a desenvolupar.

Així doncs, per tal de sustentar aquest projecte televisiu, des de la organització i producció del programa es faria una demanda per

tal d’accedir a aquesta subvenció.
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Per dur a terme la producció del programa de televisió Hashtag Setmanal, es necessita la col·laboració de diversos treballadors i

professionals. Aquesta és la llista de personal escollit per produir el programa:

7.2. Qui treballarà amb nosaltres?

CÀRREC QUANTITAT MITJANA

RETRIBUCIÓ

(ANUAL PER

PERSONA)

DESCRIPCIÓ

Director 1 61.785€ Coordina tots els continguts del

programa i té la responsabilitat

d’organitzar cada emissió. Fa el  

guió i l’escaleta.

Realitzador 1 60.875€ Dirigeix l’emissió del programa

des de la sala de control i  

decideix, segons el seu criteri i  

l’aportació de l’ajudant, quins  

són els plans adients, quan entra  

cada imatge, vídeo, etc.

Productor 1 67.701€ Organitza els recursos tècnics i

personals per a l’elaboració del  

producte audiovisual.

Presentadors/es

2 62.150€ Condueixen el programa durant

la seva emissió en directe,

donant pas a cada peça

informativa.
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Regidor 1 43.752€ És la persona que està en continu

contacte amb control i plató, i  

comunica qualsevol missatge que  

s’hagi de transmetre als  

presentadors/es.

Càmeres plató 3 43.464€ Control de les càmeres de

manera que

l’enquadrament de cada pla sigui  

l’adequat i ajustat segons les  

directrius del realitzador.

ENG 2 49.537€ Reporters que sortiran al carrer

a dur a terme les entrevistes i  

altres vídeos, si són necessaris,  

per a la posterior emissió a plató

Lingüista 1 43.809€ Corregir tots els textos i guions

abans de ser emesos al  

programa.

Il·luminació 2 39.054€ Responsables del control de les

llums i les ombres per a un

resultat d’òptima qualitat.



So 2 44.906€ Responsables d’una bona

qualitat del so, tant pel que fa als  

micròfons i la veu com pel que fa  

a les peces i entrevistes que  

s’emetran.

Maquillatge 1 32.450€ Encarregats d’aconseguir una

representació visual adequada

dels  

presentadors i s’ha d’adaptar a

les necessitats de guió.  

producció, etc.

Estilista 1 38.526€ Assessora a cadascú que apareix

al programa sobre quina  

vestimenta és la correcta.

Escenografia 1 44.583€ Encarregats de la distribució dels

elements de decoració i atrezzo  

de plató.

TOTAL PRESSUPOST  
ANY

915.167 €

Taula 6.Pressupost salaris dels treballadors durant un any. Elaboració  
pròpia.
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7.3. Organització del Plató

De la mateixa manera, el programa necessita d’un espai televisiu i un seguit de materials indispensables per fer possible la seva

gravació i la producció. Aquesta és la llista de productes necessaris:

MATERIAL QUANTITAT COST (per unitat)

Càmeres plató 3 7.200’00€

Càmeres exteriors 2 1.899’00€

Teleprompter 1 2.890’00€

Taula 1 500’00€

Cadires 2 99’00€

Butaques 3 79’00€
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Seients grades 40 34’95€

Croma 1 104’00€

Televisió 2 121’00€

Pantalla pel plató 2 1.439’00€

Auriculars 10 83’90€

Tauletes 2 729’00€

Tasses/Gots 4 1’00€

TOTAL 36.146’00€

Taula 7.Pressupost material necessari. Elaboraciópròpia. 92



8. El producte final pels“Millennials”
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Tenint en compte tots els aspectes analitzats per a dur a terme la creació del programa, podem concloure que Hashtag

Setmanal és un projecte renovat i únic, creat amb l’objectiu de donar solucions a una Generació desil·lusionada i decebuda

amb la societat i la política. Els “Millennials” són desconfiats però independents i no perden mai l’esperança de trobar la feina

que els faci feliços, encara que aquesta meta els obligui a allargar la seva falta d’independència.

Una altra de les seves característiques importants és el sentit crític en les notícies i els mateixos mitjans. L’estudi d’aquesta

Generació Y, motivat pel fet que nosaltres mateixes en formem part, ha comportat una recerca dels aspectes que es poden

millorar en el sector de la informació. Així doncs, hem pogut ajuntar d’alguna manera les inquietuds de les persones

entrevistades en la mostra i les nostres pròpies, formant un producte exclusiu i complert, dotat d’un engagement que faci

despertar l’interès del “Millennial”.

Hashtag Setmanal, doncs, engloba actualitat, originalitat, sentit crític i participació, entre moltes altres característiques, i té

l’objectiu d’aportar una part important que el nostre públic troba a faltar en molts programes: la profunditat i l’anàlisi de les

dades rebudes en els mitjans de comunicació i, sobretot, el sentiment de formar-ne part.
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Cristina Mirabet Manjón, 21

Vivim immersos en una societat de la informació. Creus que tot i aquesta massa d’informació seguim estant desinformats? Per què i

algun exemple.

Crec que no és tant el fet de que estiguem desinformats. Rebem molta informació però realment només fem cas del que ens interessa i som

incapaços de diversificar la nostra atenció per estar atents a tot. L’exemple que veig més clar és quan ens trobem malament i busquem una

informació a Internet, que pensem que ens servirà però igual ens està dient una cosa que s’allunya molt del que realment ens passa. Hi ha tanta

informació que ens saturem i ens dirigim més a les xarxes socials. Desviem l’atenció d’allò important i ens quedem amb coses superficials o

tonteries.

De quina mena de temes (política, societat, cultura…) creus que ens manca la informació?

No crec que el fet sigui que manca la informació, sinó que no es transmet de la manera correcta. Per exemple en l’àmbit de la cultura sí que es

transmet molta informació però no la captem. De política crec que anem sobrats d’informació però que tot i això molts estem (i m’incloc)

desinformats, per què hi ha tantes informacions sobre un mateix tema o succés que no sabem on dirigir la nostra atenció.

11. Annexos
Entrevistes
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Creus que l’efecte multipantalla és positiu? (consultar les xarxes socials mentre es mira un programa de televisió en concret).  

Per què?

Ni positiu ni negatiu. El que veig és que si mires una altra pantalla et despistes. A mi personalment no em capta l’atenció que en un  

programa es llegeixin tweets en directe. Si estic mirant la tele em focalitzo en la tele i no faig cas a altres dispositius.

Quina és per a tu la durada ideal d’un espai televisiu per a mantenir l’atenció 100% durant tota l’estona?

Depèn del contingut però en general més d’una hora és difícil mantenir tanta estona l’atenció. Jo estaria entre mitja hora o tres quarts. Ni

que sigui simplement per desconnectar una estona i de passada informar-te.

Quins elements creus que són imprescindibles a l’hora d’emetre un programa televisiu (públic / no públic, presentadors,  

entrevistes amb especialistes, donar veu a la gent de peu de carrer…)

M’és indiferent que hi hagi o no públic, a no ser que els facin participar de manera sensata. Entrevistes a un especialistes crec que són

necessàries per reflectir com és realment una cosa sabent d’allò que es parla. La gent del carrer té un paper important per a veure

diferents visions però sempre amb un criteri. Que aportin alguna cosa nova i interessant.

Quins 3 adjectius fan que segons el teu criteri un programa de televisió sigui del teu interès?

Dinàmic, canviant (que no parli sempre la mateixa persona per no estar tota l’estona escoltant les mateixes veus), participatiu.
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Paula Granado Gómez, 22

Vivim immersos en una societat de la informació. Creus que tot i aquesta massa d’informació seguim estant desinformats? Per què i  

algun exemple.

En general sí que estem desinformats però per un tema de desinterès personal. Si una persona està interessada en saber o conèixer sobre un 

tema, té les eines per buscar el que calgui per assabentar-se del que està passant. Crec que la gent es mou més pel “salseo” que per altra cosa.

De quina mena de temes (política, societat, cultura…) creus que ens manca la informació?

Diria que els medis no informen gaire sobre temes de cultura i de ciència. Li donen molta potència a la política. La gent, per altra banda, crec que

ens importa més el que passa aquí que el que passa a l’estranger, i si es tracta d’un país en vies de desenvolupament això s’accentua. La gent no

està informada i no perquè no hi hagi informació sinó perquè no s’interessa com per exemple en la política.

Creus que l’efecte multipantalla és positiu? (consultar les xarxes socials mentre es mira un programa de televisió en concret). Per

què?

No crec que sigui positiu, sobretot de cara a la televisió. Crec que desvia l’atenció totalment per què un cop agafes el mòbil per consultar X  

contingut mentre mires alguna cosa a la TV perds el fil, sigui una sèrie, una pel·lícula, etc.
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Quina és per a tu la durada ideal d’un espai televisiu per a mantenir l’atenció 100% durant tota l’estona?

Jo diria que mitja hora. Per exemple el 30minuts sap plasmar allò important en poca estona però acabes amb unes idees clares

del que t’estan explicant. Els  mateixos temes  que s’expliquen allà  els posem en  una durada d’una  hora o més  i se’ns faria massa

pesat.

Quins elements creus que són imprescindibles a l’hora d’emetre un programa televisiu (públic / no públic,  presentadors, 

entrevistes amb especialistes, donar veu a la gent de peu de carrer…)

Jo crec que és important un bon presentador que no només sàpiga informar sinó que ho faci d’una forma que no avorreixi i

resulti interessant. També que hi hagi gent de

totes les idees, algun representant del poble, experts en el tema que hi puguin aprofundir. El decorat també té un punt a favor si  és 

visual per l’atracció. Que no sigui molt llarg i que no tingui gaires anuncis.

Quins 3 adjectius fan que segons el teu criteri un programa de televisió sigui del teu interès?

Dinàmic (més d’una persona parlant: debat, persona experta, vídeo del carrer, etc.), neutrals (Jordi Évole que va a buscar la

veritat i no es posiciona), transparent i que tractin temes de la natura i de medi ambient. Programes que t’ensenyin bons hàbits.
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José Ángel, 23

Vivim immersos en una societat de la informació. Creus que tot i aquesta massa d’informació seguim estant desinformats? Per  

què i algun exemple.

Sí porque los medios de comunicación manipulan. Se muestra solo parte de la verdad, se oculta gran parte de esta y se dan unos puntos de

vista que no siempre son objetivos de una misma noticia. Estamos de acuerdo en que todos los medios siguen una línea editorial pero

algunos deberían aprender a disimularlo un poco mejor.

De quina mena de temes (política, societat, cultura…) creus que ens manca la informació?

Creo que de casi todos. Sea por que al tener tantísima cantidad al final no paramos atención o sea porque de por sí los medios pasan de  

temas que no sean economía, política y deportes. Historia, cultura internacional y nacional, arte...

Creus que l’efecte multipantalla és positiu? (consultar les xarxes socials mentre es mira un programa de televisió enconcret).

Per què?

Es positivo porque nunca antes se ha podido tener a disposición tantas opiniones entorno a algo. Un ejemplo muy claro sería una  

retransmisión de un evento, debates políticos televisados con ciudadanos que lo comentan, etc.
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Quina és per a tu la durada ideal d’un espai televisiu per a mantenir l’atenció 100% durant tota l’estona?  Dependiendo 

del programa y de la cantidad de información que se dé. De todas formas creo que se puede crear buen  contenido informativo 

sin necesidad de llegar a la hora de duración para no desviar la atención.

Quins elements creus que són imprescindibles a l’hora d’emetre un programa televisiu (públic / no públic,  

presentadors, entrevistes amb especialistes, donar veu a la gent de peu de carrer…)

Un presentador que sepa de lo que está hablando me parece algo imprescindible. Y mucha gente que dé opiniones y que

representen los distintos puntos de vista. Ya se dice que hay tantas opiniones como personas en el mundo. Esto sería muy

difícil de conseguir está claro, pero aproximarse a ello con un número grande de voces no. Hablamos tanto de colaboradores

como de opinión pública.

Quins 3 adjectius fan que segons el teu criteri un programa de televisió sigui del teu interès?

Objetividad, representación de muchos puntos de vista y orden.
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Mireia Artero Medina, 22

Vivim immersos en una societat de la informació. Creus que tot i aquesta massa d’informació seguim estant desinformats? Per què i  

algun exemple.

Jo crec que en general estem més informats que abans i més ràpidament, és a dir que ens assabentem del que passa amb gran rapidesa però

moltes de les noticies no estan contrastades i moltes són fake news. El que falla és la qualitat. Hem de distingir en quines noticies podem confiar i

en quines no.

De quina mena de temes (política, societat, cultura…) creus que ens manca la informació?

Actualment, com que ara mateix el focus està posicionat sobre l’actualitat política, és possible que dels temes que menys es parli als mitjans de  

comunicació sigui la cultura. Sembla que a la gent no li interessi tant.

Creus que l’efecte multipantalla és positiu? (consultar les xarxes socials mentre es mira un programa de televisió en concret). Per què?  

Per una banda és bo per que ajuda a interactuar amb el programa i fa que aquest, a partir d’un hashtag per exemple, arribi a més gent i les  

opinions siguin molt diverses. Però per l’altra banda crec que pot arribar a distreure l’espectador i no el gaudeix.
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Quina és per a tu la durada ideal d’un espai televisiu per a mantenir l’atenció 100% durant tota l’estona?

Per a mi seria una durada d’una mitja hora, durant aquest temps puc estar atenta i quan són períodes més llargs ja 

directament passo a posar-m’ho de fons i no li paro gaire atenció, arriba a fer-se pesat.

Quins elements creus que són imprescindibles a l’hora d’emetre un programa televisiu (públic / no públic,  

presentadors, entrevistes amb especialistes, donar veu a la gent de peu de carrer…)

Públic sí, per què sigui com sigui, al final es manifesten i és l’opinió viva del poble, encara que una petita part però igualment

representativa. Es reflexa també el que es creu des de casa. El presentador és element indispensable ja que juga el paper del

conductor i moderador del que es va succeint. Els especialistes també són fonamentals, ja que és molt difícil que tots siguem

coneixedors d’uns temes o altres,

per tant és important que una veu sabia en aquest aspecte es pronunciï. També t’enriqueix i dona més credibilitat. Donar veu

a la gent del carrer a canvi de no haver- hi públic.

Quins 3 adjectius fan que segons el teu criteri un programa de televisió sigui del teu interès?

Actualitat, transfons i organitzat
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Núria Julià Calleja, 22

Vivim immersos en una societat de la informació. Creus que tot i aquesta massa d’informació seguim estant

desinformats? Per què i algun exemple.

Sí que crec que estem desinformats per que la gent només ens informem d’allò que ens interessa i també des del punt de

vista que volem o amb el qual ens sentim més identificats. En el tema de Catalunya, per exemple, hi ha molta gent que mira

una noticia i a partir d’allà ja es crea una opinió pròpia, sense haver anat més enllà ni comparar informacions.

De quina mena de temes (política, societat, cultura…) creus que ens manca la informació?

En general crec que s’ofereix informació de bastanta varietat temàtica, encara que en l’actualitat el pes recau sobre

l’actualitat política sens dubte. Però depèn de com es tractin i de la cadena que emet determinada informació i de l’interès

de cada persona.

Creus que l’efecte multipantalla és positiu? (consultar les xarxes socials mentre es mira un programa de televisió

en concret). Per què?

En general jo crec que és bastant positiu. T’ofereix altres punts de vista al moment del que s’està parlant en directe i el

factor de la immediatesa crec que juga molt a favor dels programes informatius. Això sí, és important no acabar-se

distraient.
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Quina és per a tu la durada ideal d’un espai televisiu per a mantenir l’atenció 100% durant tota l’estona?

Com a molt uns 45 minuts, tenint el temps necessari per a explicar sense presses i sense córrer un tema concret i amb totes les fonts  

necessàries i recursos visuals adequats.

Quins elements creus que són imprescindibles a l’hora d’emetre un programa televisiu (públic / no públic, presentadors,  

entrevistes amb especialistes, donar veu a la gent de peu de carrer…)

Que els presentadors sàpiguen de que parlen. Les entrevistes amb els especialistes denoten d’autoritat de la informació que s’està

donant i contribueixen a un aprenentatge col·lectiu i general, ajuden a fer-se també una opinió a partir del que ja sabien i afegint

idees amb unes bases i fonaments. La gent del carrer és important per

donar veu a aquells que pel que sigui no en tenen, també és important saber quines inquietuds o què pensen els ciutadans sobre X

tema i tractar-lo des d’aquest punt.

Quins 3 adjectius fan que segons el teu criteri un programa de televisió sigui del teu interès?

Rigorós, diferents recursos visuals (imatges, gràfics, etc.) i no manipulació de la informació.
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Alina - Georgiana Marín Olaru, 24

Vivim immersos en una societat de la informació. Creus que tot i aquesta massa d’informació seguim estant

desinformats? Per què i algun exemple.

Sobretot la gent de més edat. Perquè els joves no. Penso que estem ben informats i amb el Whatsapp, la tableta, el mòbil, el

Facebook, Twitter... Estem súper informats. Hi ha, fins i tot, penso que hi ha més informació de la que podem assimilar moltes

vegades. Per tant, la gent molt jove està massa informada i la gent de més edat, no. Els falta informació, perquè no tenen accés a

tantes plataformes. Si només miren un canal de televisió, només poden entendre aquell canal, no en mira d’altres per contrastar

la informació. Creuen el que veuen en un canal i ja està.

Un dels avantatges que té la gent gran és que tenen més experiència i coneixement. Per tant, ja tenen un bagatge d’informació

que els joves no tenim. I també molta gent gran que està acostumada a llegir el diari. Tenen més informació però no tan

contrastada. Amb una mica d’informació ja saps les bases. Potser és interessant aprofundir en els temes, però no necessàriament.

En els informatius, per exemple, de TV3 donen la informació bàsica, i amb això ja fas. T’assabentes una mica i ja estàs informat. Si

t’interessa molt un tema en concret, aleshores sí que vas a buscar més informació, però sinó, no.

De quina mena de temes (política, societat, cultura…) creus que ens manca la informació?

Potser de política. De la política mai acabem de treure’n l’entrellat. Mai. Economia també. Hi ha moltes coses que no s’expliquen,

tant de la política com de l’economia, que van molt relacionades. Hi ha moltes coses que s’amaguen. Societat i cultura, no crec

que ens falti informació, perquè dia a dia ho anem mirant, però la política, és un tema molt opac. És com una barrera. Els de dalt i

els de baix.



110

Creus que l’efecte multipantalla és positiu? (consultar les xarxes socials mentre es mira un programa de televisió en  

concret). Per què?

Sí. Molt. A mi m’agrada estar mirant... Està molt bé perquè trasllada a tres, quatre mons diferents i tots van connectats. Per exemple,

el programa FAQS, hi ha d’una banda la presentadora, els convidats... i després hi ha els twits que van sortint. Sempre vas llegint,

veient immediatament el que van publicant. Això és interessant, perquè

vas veient què diu la gent. Jo, per exemple, que no tinc twitter, no me n’assabentaria. D’aquesta manera, puc veure les opinions de la  

resta. M’agrada.

Perquè no tens twitter i no hi vols participar?

Penso que no sóc gaire creativa, no tinc temps per fer aquestes coses, i no sabria tampoc què posar. Però és interessant veure i fer

veure el que diu la gent. I el fet que puguem connectar-nos des del plató amb altres llocs en directe és interessant. Es fa aquesta

connexió i es desplaça directament a un altre lloc, on estan donant una altra informació. Això és positiu, dóna professionalitat i

innovació al programa.

Quina és per a tu la durada ideal d’un espai televisiu per a mantenir l’atenció 100% durant tota l’estona?

Potser mitja hora. 20 minuts el que ha passat políticament, socialment, les dades més rellevants, les notícies més interessants i

importants, i després l’aprofundiment. D’un tema en contret en profunditat.
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Quins elements creus que són imprescindibles a l’hora d’emetre un programa televisiu (públic / no públic,

presentadors, entrevistes amb especialistes, donar veu a la gent de peu de carrer…)

Presentador evidentment, persones del carrer que puguin donar la seva opinió d’alguna manera, i especialistes, que

evidentment són els que permeten transmetre una serietat al programa, que donin una visió més professional del tema que

s’estigui tractant.

Quins 3 adjectius fan que segons el teu criteri un programa de televisió sigui del teu interès?

Que sigui actual, novedós, que hi hagi gent de prestigi, especialistes en el tema, coneguts, i que sigui bastant dinàmic.

Multipantalla... que reculli totes aquestes tecnologies o totes aquestes aplicacions que nosaltres fem servir, que s’apliquin al

tema de la televisió.



Joan Solé Vilamú, 28

Vivim immersos en una societat de la informació. Creus que tot i aquesta massa d’informació seguim estant desinformats? Per què i

algun exemple.

Jo crec que si, perquè hi ha massa mitjans, cada dia ens bombardegen amb molta informació de molts temes, i a vegades ja es busca el

sensacionalisme. D’aquestes informacions, la majoria que es donen és informació molt superficial i molta serveix per atontar a les masses.

Considero que la majoria és massa superficial. Enlloc d’informacions concretes o interessants. L’excés d’informació ens porta a una situació que pots

saber de tot i no saber-ne res. Si un programa es fa amb profunditat sobre un sol tema i és crític, es parla de temes d’actualitat o coses que poden

anar bé per la societat, és interessant. Per exemple, la gent quan vota no es fixa en els programes dels polítics, i hi ha gent que aposta per les

energies renovables. Però la gent no els coneix aquests partits i s’hauria de portar a la gent. M’interessarien programes d’aquest tipus, sobre coses

que no se saben prou i de les quals no se’n parla, i que farien un bé. Programes que vagin una mica en contra de tot aquest sistema que hi ha muntat

i que basen els seus ingressos en seguir traient els diners de la gent, per uns bens que han de ser comuns.

De quina mena de temes (política, societat, cultura…) creus que ens manca la informació?

Ara per exemple, es parla molt de política però tampoc es diu exactament, no s’està dient res. Hi ha molt excés d’informació i no s’està dient res. No

sabem res. Van a la presó, no van a la presó... Tot és informació superficial, es busca el titular, i no es diu res de fons, ni del que es farà. I de societat

també. Ara per exemple, el PP volien aprovar aquesta llei de la presó revisable. Busquen aquella notícia de la dona que va matar el Gabriel, i es

centren en donar titulars sensacionalistes, no hi ha cap mitjà que digui què portaria de bo aquesta llei i què portaria de dolent. De tanta informació

per no dir res, quedo avorrit. Potser també s’hauria de parlar més també de cultura, perquè tampoc se’n parla molt. Sobretot de la societat, de

temes que podrien ajudar, com per exemple, aquests últims anys amb la crisi, què es podria fer econòmicament per millorar la situació de vida.

Què s’ha de fer per demanar no només ajudes, sinó com et pots estalviar energia, etc. 112
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Creus que l’efecte multipantalla és positiu? (consultar les xarxes socials mentre es mira un programa de televisió en concret).

Per què?

Jo crec que no és positiu, perquè estem sobresaturats i cansa. Jo només estic a l’ordinador, i a vegades al mòbil, però al final no t’acabes

centrant en res en concret. El cap sembla que estigui activat però al cap d’una estona deixa d’estar-ho. Penso que és positiu per les

persones que ho ofereixen pel consum. Per mirar quin índex d’audiència té, els ingressos de programes per publicitat, però per les

persones, inconscientment no ens va bé. Jo penso que a mi el dia a dia em perjudica. Jo després penso, i la vida familiar, on queda? Hi ha

molts nens, jo que estic en el sector de l’educació, veus nens que et demanen l’atenció cada dos per tres. M’imagino els seus pares i són

tots els que estan tot el dia amb el mòbil, menys mirar-se’ls a ells. Ens posen tanta tecnologia a sobre que no l’arribem a controlar. Penso

que no hi ha un control de l’ús dels mòbils, i tanta pantalla... Com el Netflix, pots mirar des de la tableta, des de la televisió, des del mòbil...

jo crec que, mirant-ho amb fredor, ens perjudica, perquè perdem aquesta essència humana. Et crea una necessitat, una dependència. Jo

aprecio molt aquests moments que pots estar pensant en el que has fet durant el dia, en què has d’anar a fer, i no en les pantalles. Jo a la

feina m’ho noto. De gent que mira el mòbil, i ni et saluden... es perd aquest tracte. Fins i tot amb la parella, dius una cosa i no t’escolta. Hi

ha molts moments que es perden. Tot és l’excés de pantalla. Es perd aquest vincle social. Hi ha d’haver una educació basada en les

tecnologies i les pantalles, perquè hi hagi un equilibri.

Quina és per a tu la durada ideal d’un espai televisiu per a mantenir l’atenció 100% durant tota l’estona?

De mitja hora a tres quarts. Com a molt. Mitja hora estaria molt bé.
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Quins elements creus que són imprescindibles a l’hora d’emetre un programa televisiu (públic / no públic, presentadors,  

entrevistes amb especialistes, donar veu a la gent de peu de carrer…)

El públic no fa un gran paper. Per mi no fa falta. No és una cosa prioritària. Jo posaria un presentador, això sí, experts en el tema, perquè

hi ha gent que té experiència i que ha experimentat les coses i et pot explicar millor, i gent del carrer també és interessant. Potser és bo

alterar l’ordre de les parts del programa, que no sempre sigui igual, però sobretot cridar l’atenció al principi del programa.

Quins 3 adjectius fan que segons el teu criteri un programa de televisió sigui del teu interès?

Sobretot, que sigui d’actualitat. Que toqui algun tema d’abans, però que sobretot es basi en l’ara. Que sigui crític i que parli més de la  veu 

del carrer, de les coses que ens toquen a tots. Que la gent s’assabenti dels avenços que hi ha en tots els temes.
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Mariona Pujol Crespo, 22

Vivim immersos en una societat de la informació. Creus que tot i aquesta massa d’informació seguim estant desinformats? Per què i  

algun exemple.

Jo crec que si, perquè sempre ens quedem en la superfície. Com que volem saber tot el que està passant i seguir l’actualitat fil per randa, no

aprofundim i sempre ens quedem a la superfície dels temes. Potser tenim la informació al moment, però tampoc no la podem analitzar bé

perquè no tenim prou bagatge sobre aquell tema per saber les raons per les quals es produeixen els fets. Tinc la sensació que ens quedem amb

els titulars. La gent sap el que passa, però si ha de pensar una mica més sobre l’anàlisi dels fets, o perquè passen, potser no ho sabríem fer bé,

perquè no tenim prou informació.

De quina mena de temes (política, societat, cultura…) creus que ens manca la informació?

Crec que d’economia, perquè no tenim prou coneixement. El que passa en els cercles que prenen les decisions sobre l’economia, el PIB, per

exemple, sabem el que és, però no sabem interpretar-ho perquè no estem informats. Crec que s’haurien de fer més monogràfics de temes

d’economia, perquè la gent entengués ben bé com funciona. A no ser que hagis estudiat economia, són temes que ens quedem lluny.



116

Creus que l’efecte multipantalla és positiu? (consultar les xarxes socials mentre es mira un programa de televisió en

concret). Per què?

Jo crec que sí. Per la gent pot ser una distracció, però crec que és un repte pels periodistes per ser capaços de respondre a les

necessitats reals de la gent quan mira un programa. Si estàs mirant un programa i van apareixent els twits a sota, en el moment

que dónes la opció que la gent interactuï, no pots no fer-ne cas. Que la gent plantegi les seves preguntes a temps real en un

programa crec que és positiu, perquè estimula a que el periodisme sigui de més qualitat. Que els periodistes estiguin més

preparats per donar resposta a qualsevol pregunta que tingui un espectador. Que, al final, serà una pregunta que tindrà molta més

gent. Una pregunta d’un espectador por ser una que tingui tota la societat. Però, alhora, crec que l’efecte multipantalla ens distreu

una mica d’allò que estem fent. Quan estàs mirant un programa i estàs amb el Twitter, també estàs llegint el que fa l’altra gent, i

potser no estàs prestant l’atenció suficient per entendre què és el que es vol explicar al programa. Sobretot, parlant de temes de

política, cadascú té la seva opinió, però potser expressar una opinió mentre s’està explicant en un programa de televisió un tema

d’interès que no es coneix, potser impedeix que l’espectador pugui anar acumulant aquella informació. Segons quins programes, si

la funció és que la gent estigui atenta al programa i estigui totalment concentrada, en una part del programa no obrir el hashtag,

posar-lo després.

Jo mentre miro un programa, no interactuo. Sí que llegeixo els tweets, però no m’agrada interactuar, perquè sento que si estic al

mòbil, em perdo dins la pantalla del mòbil i no estic escoltant. Els tweets sempre els pots trobar després. Per exemple, els

programes de TV3 també els puc mirar a la carta, però ja ha passat.
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Quina és per tu la durada ideal d’un espai televisiu per a mantenir l’atenció 100% durant tota l’estona?

Jo crec que 50 minuts. Et diria mitja hora, però si vols parlar d’un tema que creus que hi ha d’haver experts... Els periodistes son una eina de

transmissió de coneixement, però no es sap prou. Ens nodrim del que la gent ens explica i ho canalitzem i ho enfoquem cap a on creiem que

està destinat. Jo crec que 50 minuts perquè si algun dia en algun programa vols que hi participin més experts, és interessant treure’ls tot el

suc. No sempre cap que hi vagin experts, però, per exemple, si un dia es parla d’economia, és bo que hi hagi especialistes que transmetin bé el

coneixement. La majoria de la gent no entén d’economia. 50 minuts està bé. Ara, quan els programes s’allarguen més, és difícil.

Quins elements creus que són imprescindibles a l’hora d’emetre un programa televisiu (públic / no públic, presentadors, entrevistes

amb especialistes, donar veu a la gent de peu de carrer…)

Jo crec que el públic és indiferent. Li dona “vida” al programa, però a TV3 crec que s’han fet pocs programes d’actualitat amb públic. No és

necessari. Potser si aquest fet encareix el plató, es pot estalviar. Els presentadors són importants però, sobretot, els especialistes. Segons el

tema, la gent del carrer pot ser interessant. Si el tema tractat no és d’economia, però en canvi sí que té com a protagonistes gent del carrer que

han participat en un vídeo, en una mobilització, etc. no són especialistes, però tampoc és gent del carrer pròpiament dita. Potser és interessant

portar no gent del carrer sinó gent de l’àmbit que s’està tractant. Que potser no serà especialista, però que hagi participat en un fet que s’ha

convertit en notícia. Per posar gent del carrer, ho veig per omplir. Si fos un programa de tres hores, sí que seria interessant què pensa la gent.

Però no és essencial ni imprescindible. Depèn del tema. Amb el tema de la CDR, per exemple, és important donar veu a la gent del carrer que

forma part de les organitzacions. Aportaria com un valor afegit.
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Quins 3 adjectius fan que segons el teu criteri un programa de televisió sigui del teu interès?

Jo diria que un bon presentador/a, que dinamitzi bé la conversa. A vegades hi ha alguns programes d’actualitat on tot gira

al voltant d’aquella figura que està parlant i pot arribar a ser cansat. Jo diria que ha de tenir poca durada, una hora com a

màxim, i que formuli preguntes que posi “contra les cordes” a la gent. Estem acostumats que en molts programes

d’actualitat es comenta el que passa, però no ens fa reflexionar sobre el paper que hi tenim nosaltres. Si a més parleu de

twitter, interpel•lar la gent com a usuaris, per saber com reaccionen i com es mouen per les xarxes. Fer participar a la gent,

però no abusar-ne, perquè es pot perdre l’espectador. A més, crec que es podria fer un sondeig pel públic sobre els temes

que més els interessa, per decidir el tema que s’acabarà tractant en el programa.
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Laura Torrescasana Cuders, 23

Vivim immersos en una societat de la informació. Creus que tot i aquesta massa d’informació seguim estant desinformats? Per

què i algun exemple.

Des del meu punt de vista, crec que tot i rebre una gran massa d’informació al dia, seguim estant desinformats perquè no tota la informació

que ens arriba és del tot verídica. Penso que tots els mitjans de comunicació emeten la informació segons els seus interessos. Això pot fer

que aquesta informació estigui una mica manipulada.

De quina mena de temes (política, societat, cultura…) creus que ens manca la informació?

Seguint amb la mateixa línia que la pregunta anterior, crec que un dels temes sobre els quals estem més desinformats és la política, perquè

tot i rebre moltíssima informació cada dia, cada mitjà de comunicació l’emet segons els seus interessos. Això fa que a vegades hi pugui

haver controvèrsies o opinions diferents respecte a un tema que hauria de ser igual per a tothom.

Creus que l’efecte multipantalla és positiu? (consultar les xarxes socials mentre es mira un programa de televisió en concret).

Per què?

Escriure tweets i utilitzar les noves tecnologies en directe en un programa de televisió crec que és molt positiu, perquè és una manera de

fer partícip a tots els espectadors, i alhora saber les opinions que tenen respecte del tema que s’està tractant.
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Quina és per a tu la durada ideal d’un espai televisiu per a mantenir l’atenció 100% durant tota l’estona?

Tenint en compte que l’atenció d’una persona és bastant limitada, considero que per mantenir aquesta atenció dels espectadors al 100% un

programa d’actualitat i d’interès podria ser màxim d’una hora o una hora i mitja.

Quins elements creus que són imprescindibles a l’hora d’emetre un programa televisiu (públic / no públic, presentadors, entrevistes

amb especialistes, donar veu a la gent de peu de carrer…)

La dinamització dels presentadors crec que és un factor clau a l’hora d’emetre un programa televisiu d’actualitat, perquè segons com els

presentadors emetin la informació pot generar interès i captar l’atenció dels espectadors, i alhora m’agrada molt que en els programes televisius

hi hagi la veu de la gent del carrer, que siguin partícips dels temes que s’estiguin tractant.

Quins 3 adjectius fan que segons el teu criteri un programa de televisió sigui del teu interès?

En primer lloc, un dels punts més importants que considero que ha de tenir un programa d’actualitat per tal d’enganxar l’espectador és la

temàtica que s’estigui tractant. Ha de ser d’actualitat i d’interès per l’espectador. Per exemple, a mi m’agrada molt la cuina. Que el programa sigui

de cuina, com per exemple el “Joc de cartes”, de TV3, això fa que ja d’entrada m’interessi. Un altre punt important és, per exemple, el presentador.

Ha de tenir “aquesta gràcia” a l’hora de dirigir-se al públic, així com també que hi hagi una certa competitivitat entre els participants del

programa. Sobretot, que la informació que s’estigui transmetent que sigui el màxim de verídica possible.
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Nina Roglán, 23

Vivim immersos en una societat de la informació. Creus que tot i aquesta massa d’informació seguim estant desinformats? Per

què i algun exemple.

Sí. Crec que molts cops, quan mirem les notícies, ensenyen imatges o expliquen, “hi ha hagut un atemptat”, però no expliquen el context i

crec que simplement veiem que hi ha molts problemes però no entenem quines raons hi ha al darrere. Crec que aquesta no és un tipus

d’informació adequada. A més, crec que estem sobre informats. Potser a vegades rebem massa informació i no l’entenem, no podem fer res

amb aquesta informació.

De quina mena de temes (política, societat, cultura…) creus que ens manca la informació?

Crec que temes mediambientals. Últimament, des que va començar la crisi econòmica, tinc la sensació que no hi ha hagut molta informació

sobre això. Tot i que és un tema molt important. Crec que en general, ens informen bastant de tot. Potser no informen sobre successos

positius que passen a la societat. En programes de debat, que hi ha diferents opinions, és on realment et pots informat amb més

profunditat.

Creus que l’efecte multipantalla és positiu? (consultar les xarxes socials mentre es mira un programa de televisió en concret).

Per què?

És positiu. Crec que a la gent li agrada veure el que pensa la resta i poder interactuar amb els programes. A mi m’agrada anar veient els

diferents comentaris mentre escolto el programa, però no ho faig. M’agrada anar mirant el que pensa la gent.
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Quina és per a tu la durada ideal d’un espai televisiu per a mantenir l’atenció 100% durant tota l’estona?

Jo crec que mitja hora o quaranta minuts, com a molt. Si es vol aprofundir molt, potser es necessita més, però també d’altra banda, es fa llarg. Jo  

crec que quaranta minuts.

Quins elements creus que són imprescindibles a l’hora d’emetre un programa televisiu (públic / no públic, presentadors, entrevistes  

amb especialistes, donar veu a la gent de peu de carrer…)

És important que hi hagi especialistes, diferents opinions... Que surti gent del carrer, crec que a vegades és bo perquè sigui una mica còmic, a

vegades. Com a informació, potser d’opinió. Potser és interessant que apareguin com un afegit, però no necessàriament.

Quins 3 adjectius fan que segons el teu criteri un programa de televisió sigui del teu interès?

Dins del programa, diferents seccions. Que no sigui tota l’estona el mateix escenari. Estic pensant en el Intermedio. Potser els primers 10 minuts,

dos presentadors. Després un s’especialitza en una altra cosa. Després l’altre, una altra cosa... Potser m’agrada més que sigui pautat, però de

manera original. A la gent li agrada que cada dia a una hora determinada hi ha un programa i crea aquest hàbit. M’agrada una part de debat,

mentre no sigui massa caòtic. A vegades això es converteix en un problema.
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Dades KANTAR MEDIA
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